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כ"בטבתתשע"א 
יוםרביעיכ"בטבתתשע"א 
פרוטוקול מס' 10/ 2010


מישיבתמועצתעירמןהמנייןשהתקיימהביוםשני99.11.9.1.(כ"בבכסלותשע"א),
בחדרהישיבותבבית"ידלבנים"בשעה.19:.. 
 
נוכחים :
ראשהעיר 

מרנחוםחופרי
סגניתראשהעיר 
גב'רוניתוינטראוב 
סגןראשעיר 
מראיתןגינזבורג 
סגןראשהעיר 

מראריהפרידמן
חברתמועצה 

גב'שושלוין 
חברתמועצה 
גב'עדיתדיאמנט 
חברמועצה 

מריואלעזרזר
חברתמועצה 

גב'בלהצור 
חברתמועצה 

גב'סימהפרי 
חברתמועצה 

גב'דביסלוצקי
חברתמועצה 
גב'מליפולישוקבלוך
חברמועצה 

מרשיאבן 
חברמועצה 
מרמיכאלרייזמן 
חברמועצה 
מרמשההרשקוביץ 
חברמועצה 
מרשלמהלישה
חברמועצה 

מראילןכהן 
חברתמועצה 

גב'אושרהקורן
חברמועצה 
מרצבינדברוסלר 
חברמועצה 

מרדןברוך 

מנכ"להעירייה 

מראבילאופר
גזברהעירייה 

מראמירברטוב
סמנכ"ללמנהלומשאביאנוש 

גב'טיליקולין
היועצתהמשפטיתלעירייה 
גב'דפנהקינן,עו"ד 
מבקרהעירייה 

מרמשההנדין
יועצתמשפטית 
גב'אילנהבראף,עו"ד

2

סדר היום :
.1
9.
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הצהרתאמוניםשלחברהמועצהמרשלמהלישה .
שינוייםבאיושהועדותהעירוניות .
הצגתהפרדתפסולתבמקורואישורמועצתהעירלהגשתהבקשהלישום
המהלך .
עדכוןתמיכותלשנת .9.1.
אישורתרומהבסך4,...₪לאגודהלמלחמהבסרטןלרגלמבצע"הקש
בדלת".
אשרוררכישת15כרטיסיםלאירועהחגיגילציון39שנותפעילותשלאגודת
"עזרהלמרפא"בעלות1,5.. .₪
אישורבקשותלעבודהנוספתלשלושהעובדים.
שינוייםבמקורותהתב"ריםונטילתהלוואהבנקאיתל15-שנהבסך3.מלש"ח
בהתאםלהמלצתגזברהעירייהואישורועדתכספים.

ראש העיר
בטרםניגשלנושאיםשעלסדרהיום,אבקשלצייןשהיוםכ"טבנובמבר,מועדחשוב
וראוילציינו.גםחגהחנוכהבפתחוזוסמיכותאירועיםמאודמתאימה .
האםישהערותלפרוטוקול?אין.אםכךנעבורלסעיףראשון .

סעיף מס' 1
הצהרתאמוניםשלחברהמועצהמרשלמהלישה .

ראש העיר
מבקש מחבר המועצה החדש מר שלמה לישה ,שנכנס למועצה במקום החבר שלמה
פרידמן,להצהיראמונים .

מר שלמה לישה
מצהיר אמונים :"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה" .
גב' מלי פולישוק בלוך
ישלדעתילשנותאתהנוסח,הצהרתהאמוןאינהלמועצהאלאלתושביהעיר .

ראש העיר
זההנוסחהחוקישנקבעבפקודתהעיריות.שיהיהבהצלחה .
סעיף מס' 2
שינוייםבאיושהועדותהעירוניות .
ראש העיר
איתן,נאהצגאתהשינוייםהמוצעיםלוועדותהעירוניות .
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מר איתן גינבורג
מציגאתהשינוייםהנדרשיםלאורסיוםתפקידושלחברהמועצה,שלמהפרידמן :
מרשלמהלישה 
-
.1יושבראשועדתהביטחון 
מרשלמהלישה 
-
.9יושבראשועדתהתחבורה
מראריהפרידמן 
-
.3יושבראשועדתיד-לבנים
מרשלמהלישה 
-
.4חברבועדהלענייניביקורת
מרשלמהלישה 
.5חברבועדהלבטיחותבדרכים -
מרשלמהלישה 
.6חברבועדהלהנצחתנפגעיטרור -
מרשלמהלישה 
-

.7חברבועדתאתיקה
מרמיכאלרייזמן 
.8חברבועדתלבטיחותבדרכים -

ראש העיר
אבקששניגשלאישור,מילאישורהשינוייםבאיושהועדותהעירוניות? 

הצבעה
בעד- 18
נגד- 
נמנע- -
החלטה
מועצתהעירמאשרתפהאחדאתאישורהשינוייםבאיושהועדותהעירוניות .
סעיף 3
הצגתהפרדתפסולתבמקורואישורמועצתהעירלהגשתהבקשהלישוםהמהלך .
לאנדוןבישיבהזוויורדמסדרהיום .

סעיף מס' 4
עדכוןתמיכותלשנת .9.1.
ראש העיר
מבקשמגזברהעירייה,אמירברטוב,להציגאתהעדכוןהנדרשלתמיכות .

מר אמיר ברטוב
בשנת  9.1.אושרו  79.,... ₪כתמיכות לבתי כנסת ,בפועל התברר שחלק מבתי
הכנסתלאהוציאואתמלואהכספים.לאורהמלצתועדתהמשנהלהעביראתיתרת
הכספים בסך של  947,.... ₪לבתי הכנסת אחרים ,ממליצה ועדת התמיכות מיום
 9.11.9.1.לפי הרשימה שצורפה  לחומר שנשלח לחברי המועצה ומצורף כנספח א'
לפרוטוקול .

גב' מלי פולישוק בלוך
בעבראכן תמכתי ,לאורמצבההכספישלהעירייהאניממליצהשסכוםזהשלאנצרך
יחזורלקופתהעירייה .
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ד"ר עדית דיאמנט
לפנישמחליטיםלמימעבירים,ישלבקשמבתיהכנסתהרלוונטיםשיתחייבושיצרכו
אתהסכומיםשיקבלו .

מר אריה פרידמן
אכןכךהובהר,ישלהיותצמודיםלהחלטהכפישהייתה .

גב' מלי פולישוק בלוך
אבקששגםהצעתיתידון .

ראש העיר
קודםניגשלהצבעה,ואםלאתאושרנעלההצעתך–מילאישורעדכוןהתמיכותלשנת
9.1.בכפוףלהמלצותהועדה? 

הצבעה
בעד- 17
נגד-1 
נמנע-אין 

החלטה
מועצתהעירמאשרתברובקולותעדכוןתמיכותלשנת .9.1.


סעיף מס' 5
אישורתרומהבסך4,...₪לאגודהלמלחמהבסרטןלרגלמבצע"הקשבדלת".
ראש העיר
אבקשאתאישורהמועצהלתרומהלאגודהלמלחמהבסרטןבסךשל4,... .₪

גב' מלי פולישוק בלוך
אנונדרשיםלעיתיםתכופותלאשרתרומותלאגודותלמיניהן.ביקשתיבעברוגםהיום
לקבלריכוזלמיתרמנווכמהניתןלכלגוףולאקיבלנו.בלבכבדלאאצביעלאישור
התרומה,עמדתיהיאעקרונית .

מר דן ברוך
מלי,זההמקרהשאתלאתאשריהתרומהלאגודהלמלחמהבסרטן?זובושה! 

ראש העיר
מילאישורתרומהבסך4,...₪לאגודהלמלחמהבסרטן? 

הצבעה
בעד- 17
נגד- 
נמנע- 1
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החלטה
מועצתהעירמאשרתברובקולותתרומהבסך4,...₪לאגודהלמלחמהבסרטןלרגל
מבצע"הקשבדלת".
סעיף מס' 6
אשרוררכישת15כרטיסיםלאירועהחגיגילציון39שנותפעילותשלאגודת"עזרא
למרפא"בעלות1,5.. .₪
ראש העיר
אבקש שנאשר רכישת כרטיסים לאירוע חגיגי שהכנסותיו לאגודת "עזרה למרפא".
סכום התרומה  1,5.. ,₪הכרטיסים הועברו לחוסי "בית חלומי" ,מי בעד אישור
התרומה? 

הצבעה
בעד- 17
נגד- -
נמנע- 1

החלטה
מועצתהעירמאשרתפהברובקולותרכישת15כרטיסיםלאירועהחגיגילציון39
שנותפעילותשלאגודת"עזרהלמרפא"בעלות1,5.. .₪


סעיף מס' 7
אישורבקשותלעבודהנוספתלשלושהעובדים.
ראש העיר
אבי,נאהצגאתהנושא .

מנכ"ל העירייה
מציגאתצורכישלושהעובדים,שבשלקשייםכלכלייםמבקשיםלקבלאישורעבודה
נוספת לאחר שעות העבודה .כל העובדים יעסקו בסוגי עבודות בהן אין ניגודי
אינטרסים,ביןעבודתםהנוספתלביןעבודתםבעירייה .

מר יואל עזרזר הגיע לישיבה בשעה .19:15

ראש העיר
אבקששניגשלהצבעה,מיבעדאישורבקשותלעבודהנוספתלשלושהעובדים?

הצבעה
בעד- 19
נגד- -
נמנע- -
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החלטה
מועצתהעירמאשרתפהאחדבקשותלעבודהנוספתלשלושהעובדים.
גב' מלי פולישוק בלך
מהקרהלסעיף ?3

ראש העיר
לאיעלההיום .

סעיף מס' 8
לאנדון .

ראש העיר
מודהלחברים,מאחלשובחגשמחונועלאתהישיבה .


רשמה:גב'טיליקולין,סמנכ"ללמנהלומשאביאנוש

___________

מרנחוםחופרי
ראשהעיר 

_____________
















מראבילאופר 
מנכ"להעירייה 
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