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  :לכבוד

  סיגל מור�
  ראש המועצה

 המועצה האזורית בני שמעו�

 ל"בדוא 

  

  מינוי ועדות ערר לארנונה :הנדו�

  

, )ערר על קביעת ארנונה כללית( לחוק הרשויות המקומיות 5בהתא� להוראות סעי(  .1
  .בהרכב של שלושה חברי�, על המועצה למנות ועדת ערר אחת או יותר, 1976 –ו "התשל

 .את חברי ועדת הערר לארנונה ממנה המועצה .2

בהתא� ( להיבחר כחבר מליאה לחבר ועדת הערר לארנונה יכול להתמנות מי שזכאי .3
 ).1958 .ח "התשי, )מועצות אזוריות (  לצו המועצות המקומיות 19להוראות סעי( 

  

 :וצע להחלטה במליאת המועצה הקרובהב נוסח מ"מצ

 

ממנה המועצה , 1976 –ו "התשל, )ערר על קביעת ארנונה כללית ( לפי חוק הרשויות המקומיות 
בהרכבי� , ועדות ערר לעניי� החוק האמור, 15/08/2010האזורית בני שמעו� בישיבתה ביו� 

  :המפורטי� להל�
  

 :'הרכב א

  . יושב ראש– 057178576. ז.ת, ד יגאל מינדל"עו

 . חבר– 037501806. ז.ענבל אלוש ת

 . חבר– 013875802. ז.ליאורה נווה ת

  

 :'הרכב ב

  . יושב ראש– 057178576. ז.ת, נדלד יגאל מי"עו

 . חבר– 022237200. ז.מאור מויאל  ת

 . חבר– 024573610. ז.אפרת מור מילמ� ת

  



  

  

 SHIFRONY, GABER & CO., Law Offices  משרד עורכי די�, 'גבר ושות, שפרוני

  

2

 

 :'הרכב ג

 . יושב ראש– 057178576. ז.ת, ד יגאל מינדל"עו

 . חבר– 058353517. ז.ציונה אלקיי� ת

 . חבר– 069818029. ז.הקטור גול� ת

  

 :'הרכב ד

  . יושב ראש– 057255010. ז.ת, ד שי פויירינג"עו

 . חבר.  022237200. ז.מאור מויאל  ת

 . חבר– 006962427. ז.אורי קידרו� ת

  

 :'הרכב ה

  . יושב ראש– 057255010. ז.ת, ד שי פויירינג"עו

 . חבר– 037501806. ז.ענבל אלוש ת

 . חבר– 024573610. ז.אפרת מור מילמ� ת

 

 :'הרכב ו

 . יושב ראש– 057255010. ז.ת, ד שי פויירינג"עו

 . חבר– 006962427. ז.אורי קידרו� ת

 . חבר– 069818029. ז.הקטור גול� ת

  

  

  

 

  

  

  ,בכבוד רב 
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