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 ג"תשע, בכסלו' א 
 2012, בנובמבר 15 

 
 

 פ ר ו ט ו ק ו ל 
 

U '14/11/12, מתאריך  9/12ישיבת מליאה מס 
 
 

UנוכחיםU: עו"ד, אהרוני סמדר, זילברמן ציפי, -יו"ר, שאול רומנו-יוסי שבו

עמוס, מזרחי  חייט אבירז טלי, יגאנה אורן, ירושלמי נאור, לוגסי

 שמואל, נוי יהודית, שי אביעד, רובין שחר. 

 

UחסריםU:  .ד"ר ארז רינה, יגודה לירן, לוי אליהו 

 

UמוזמניםU:  קוזיולתומר תדהר, צחי ברוורמן, ד"ר ענת ליבוביץ, אדר' קיריל ,

                  יהודה, יחיאל גליל, -רו"ח, שמעון גור, אורית בן-גידי טביב

             יועמ"ש, -עו"ד, עו"ד שולמית מנדלמן כהן-יוסי סגרון, יצחק ברוש

רו"ח, דייגו כהן, מיכל רוטוול, -ירון לוי, שלמה אליהודרור מרגלית, 

 . , אילן קדושנורית כהן

 

UרשמהU: .בתיה חן 

 

Uעל סדר היוםU: 

 

 .עדכונים .70

 .תווועדת תמיכהמלוות אישור  .71

 .הסמכת פקח .72

 .ארנונה וועדת ערראישור מינוי חברי  .73

 . 2012עדכון תקציב המועצה הדתית  .74
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70. UעדכוניםU:  

Uהיו"רU:  בחנוכת  130אני פותח את הישיבה. אנחנו פותחים את חגיגות           

שגרירים ויו"ר הכנסת יגיע,  33גן כ"ט בנובמבר. אני יודע שהזמנו 

שגרירים אישרו את הגעתם. זה אירוע שהרעיון להצדיע  15בינתיים 

 בנובמבר.  טאותן מדינות שהצביעו בכ"לולהנציח 

בחנוכה אנחנו עושים מצעד לפידים של כל תנועות הנוער ובתי הספר, 

יהיה מצעד גדול מאוד בעמק השושנים. לאחר מכן, כמו בכל שנה, 

 תהיה מסיבת ילדי עובדים. 

 המים.  הפלרתאני מתכונן חד צדדית לבטל את 

 
 20:06הצטרפו לישיבה בשעה  אהרוני מזרחי וסמדרשמואל לוגסי, עמוס 

 

Uהיו"רU:  נותנת, באחוז מסוים לילדים פחות עששת  שההפלרההדבר היחיד

 זה חומר שיש את זה בטבע באזורים מסוימים,  ההפלרהבשיניים. 

לא בארץ וזה אמור למנוע עששת בשיני הילדים, אבל זה חומר כימי, 

שהנזק שלו יותר מאשר התועלת. מונעים עששת, אבל אפשר לקבל 

ל המחקרים האחרונים מצביעים סרטן. יש מחקרים לכאן ולפה, אב

 להפלרתזה לא בריא, למרות שבארץ ישנו חוק  שההפלרהעל כך 

והתאגיד החזיר אותו. אני  ההפלרההמים. לפני התאגיד ביטלנו את 

וללכת איתם לבית  ההפלרהמוכן לקבל החלטה חד צדדית לבטל את 

 משפט. 

 

71. Uתואישור וועדת תמיכU: 

 
Uעמיקםלוי -נגרU:  את בזמנו , לא השלימה "הפועל טירת שלום"עמותת הספורט

שהיא  זאת. לאור הבקשה לתמיכה החסרים בחוברתהפרטים 

השלימה את כל מה שהתבקש ממנה, אנחנו ממליצים לתת לה 

 . , על פי התבחינים שנקבעו₪ 16,500.-על  העומדת תמיכה

 

Uהיו"רU: ?מי בעד 
 

UבעדU :   .פה אחד 

UהחלטהU :  2012בנובמבר  12בישיבתה מתאריך מאשרים המלצות הוועדה . 
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72. Uהסמכת פקחU: 

 

Uעמיקםלוי -נגרU:  יובל גונן,  הווטרינריאנחנו מבקשים להסמיך את הפקח

ומבקשים להסמיך אותו במסגרת הסמכת פקחים, כפי שנעשה 

 בישיבה הקודמת. 

 

Uהיו"רU: ?מי בעד 

 

UבעדU :   .פה אחד 

 

UהחלטהU :  העיריות, מחליטים ) לפקודת 1( 264בהתאם לסמכותנו לפי סעיף

להשתמש , 316943265 להסמיך את העובד יובל גונן מס' ת"ז

בסמכויות הניתנות לשוטר על פי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר 

, בנוגע לעבירות על חוקי העזר 1969-וחיפוש) (נוסח חדש) התשכ"ט

העירוניים והחוקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק בתי 

  .1984-תשמ"דהמשפט (נוסח משולב) ה

 

73. Uאישור מינוי חברי וועדת עררU: 

 

Uעו"דשולמית כהן-מנדלמן ,U:  הנחיות  ופורסמ 1/2012בחוזר מנכ"ל משרד הפנים

ופעולתן ובמסגרת זו  מינוייוועדות ערר לארנונה, דרך ובקשר ל

עדה לארבע שנים עם אפשרות הארכה לארבע ונקצבה כהונה לחבר ו

שנים נוספות. החברים כעת הם: יו"ר עו"ד מירב אלוני, עו"ד גל חת 

 ומר יצחק צלאל. 

 

U שמואלמזרחיU:  .צלאל ביקש לתרום לטובת הרווחה את מה שהוא מקבל 

 

 

Uהיו"רU:  .הוא צריך לרשום לנו שהוא מוותר 
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Uעו"דשולמית כהן-מנדלמן ,U:  ביאים לאישורכם מינוי יו"ר אנחנו היום מ

 את הגב' לאה כץ.-ומינוי חבר נוסף עדת העררולו

עו"ד מירב אלוני בלט מסיימת את כהונתה היו"ר הנוכחית, 

מכיוון שאנו ו ,גל חת את עו"דאנו מבקשים למנות כיו"ר ובמקומה 

צריכים למנות חבר נוסף, אנו מבקשים לאשר את גב' לאה כץ כחברה 

 . 31.6.2013 לתאריך עו"ד גל חת כיו"ר עדלארבע שנים ואת 

לפניכם חוות דעתי המאשרת את כשירות החברים אותם מבוקש 

למנות ואת העובדה כי כל אחד מהם אינו עלול להימצא במצב של 

 (ב), להנחיות משרד הפנים.5-(א) ו5ניגוד עניינים כאמור בסעיף 

 

Uהיו"רU: ?מי בעד 

 

UבעדU :   .פה אחד 

 

UהחלטהU :  חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) על פי

             022566731, למנות את עו"ד גל חת מס' ת"ז 1976-תשל"ו

בלאט ואת -כיו"ר וועדת ערר לארנונה, במקום הגב' עו"ד מירב אלוני

 . , כחברת וועדת ערר לארנונה017578642הגב' לאה כץ מס' ת"ז 

 

74. U 2012עדכון תקציב המועצה הדתיתU:  

 

U רו"חגידיטביב ,U:  על פי תחשיבים של המשרד לשירותי דת ואחרי שראש העיר

 2012הסכים עם התחשיבים שלהם, אנחנו מוסיפים להם לתקציב 

 שקלים.  172,000מסעיף הרזרבה 

 

Uהיו"רU:  מי שקובע את תקציב המועצה הדתית זה לא אנחנו, אלא משרד

בל עלינו ואנחנו לא הדתות. אנחנו ניסינו להגיד להם שלא מקו

מוכנים לכך. אנו בזמנו קבענו תקציב מסוים, קיבלנו מכתבי איום 

ממשרד הפנים, שאם אנחנו לא נעביר את הכסף תוך זמן מסוים, הם 

יקזזו לנו מהכספים שמגיעים לנו. יש בעיה בנושא הזה בכל הארץ. 

 שקל.  172,000מדובר על תוספת של 

 

 יקורת ומוציא דוחות. יש את מבקר העירייה, שמבצע ב 
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הכספים שהם מוציאים זה על פעילות שהם חושבים שהיא פעילות 

דתית, אולם הם אמורים לתת שירותי דת לכל מוסדות הדת והם לא 

נותנים, הם לא נוגעים בבתי הכנסת, הם לא נותנים תקציבי פיתוח. 

הם לא נותנים שום שירות לתושבים, למעט אותם שירותים של 

 אין וכו'. תעודת נישו

 המקוואות שלהם ברמה מאוד נמוכה, הם לא מתחזקים אותם. 

 מי בעד?

 

UבעדU :   .פה אחד 

 

UהחלטהU :  .מאושר 

 

U ציפיזילברמןU: עלמה"אנחנו מקיימים ערב התרמה של עמותה  16.12.12-ב" ,

עמותת ילדים לסיכון, שהיא תתקיים בחוות אלנבי, והעירייה רוכשת 

כרטיסים עבור חברי המועצה, אז אתם מוזמנים. לאה בוקאי היא 

 יו"ר העמותה. 

 
 
 

ננעלה ! הישיבה  

 
 

 

_______________________      _____________________ 

 העיר, ראש ריו"-שבו יוסי  העירייה ללוי, מנכ"-נגר עמיקם
 
 


	עמיקם נגר-לוי, מנכ"ל העירייה  יוסי שבו-יו"ר, ראש העיר

