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  2.8.2011מתאריך   117/' פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס
  
  

  מ וסגן ראש העירייה"מ, מר מקסים אוקנין  :משתתפים 
  סגן ראש העירייה, מר משה קווס
  סגן ראש העירייה, מר משה אדרי

  חברת מועצה, נעמי מיצד' גב
  חברת מועצה, מרים שימן' גב

   חבר מועצה, מר חיים מזרחי
  חבר מועצה, סקימר בוריס סנדלר

  חבר מועצה, מר יצחק וייס 
  חבר מועצה  , מר שלמה מונסונגו

  חבר מועצה, מר  דודו שי
  

  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון  :נוכחים 
  היועץ המשפטי, ד חיים שימן"עו    
  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב    
  מבקר העירייה, ח שי אהרונוף"רו    
  רייהעוזר ראש העי, מר ולד סנדלרסקי    

  דובר העירייה, מר אורן עמית
  

  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב  :נעדרים 
  חבר מועצה, מר בני בן שושן

  חבר מועצה , מר מתי רוז
  חבר מועצה, מר דודי אוחנונה
  חבר מועצה , מר אורון קליימן

  
  
  

  מנהלת לשכת ראש העירייה, ענת אמר' גב: רשמה פרוטוקול 
  
  

  :על סדר היום
 .עירדיווח ראש ה .1
  .נשלח זה מכבר, לאישור המועצה 19.7.11מתאריך  6פרוטוקול ועדת כספים מספר  .2
והחלתו מיום עדכון  2011בצו הנחות לשנת ) 11( 2דיון ואישור מליאה לעדכון סעיף  .3

  .הועבר זה מכבר, י שר הפנים"התקנה ע
 הסבר. א
  צו הנחות . ב
  

  לטובת שיפוצים, ממפעל הפיס₪  2,400,000ר והקצבת סכום של "דיון על פתיחת תב  .4
  . נשלח זה מכבר , ב מסמך ממפעל הפיס"מצ, 525ר מספר "תב. באולם מופעים אורון     

  

  .אירית כהן  –אישור מינוי יועצת לקידום מעמד האישה  .5

 .אורן עמית –אישור המועצה לחוזה העסקה של דובר העירייה  .6
 .סקירה של מפקד תחנת המשטרה על אירוע .7
 .שונות .8
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  :על סדר היום 
  

 
 .לאישור המועצה 19.7.11מתאריך  6פרוטוקול ועדת כספים מספר  .1

  
  :נערכה הצבעה

    
  נמנע        נגד        בעד

        
  ------         -----       מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי
  נעמי מיצד

  מרים שימן
   חיים מזרחי

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  דודו שי
  שלמה מונסונגו   

  

מתאריך  6מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר : החלטה
19.7.11.  

  
והחלתו מיום עדכון  2011בצו הנחות לשנת ) 11( 2דיון ואישור מליאה לעדכון סעיף  .2

  .י שר הפנים"התקנה ע
 הסבר  .א
 צו הנחות   .ב

  
, בן או בת " עמופי 23.11.10בצו ההנחות שאושר במליאה מתאריך  –גזברית העירייה  –רינה יוסף 

דמי (לגמלה על פי תקנות הביטוח הלאומי לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי 
ר "מ 100לגבי  25%הנחה של  1980 –ם "התש, )עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה, מחיה

 ."משטח הנכס
  

- ג "התשנ, )ההנחה מארנונ(לתקנות הסדרים במשק המדינה ) 11( 2' שר הפנים עדכן את תקנה מס
  .לאחר אישור הצו במליאה,1993

  :) 11( 2' בהתאם לתקנות המעודכנות להלן נוסח מתוקן של תקנה מס
לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח , בן או בת " 

ה על ומשתלמת בעדו או בשל נכותו גמל 18או שהוא מעל גיל  2010-ע"התש, )ילד נכה(הלאומי 
 100לגבי  33%הנחה עד  –ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה 

  ."מטרים רבועים משטח הנכס
  

  :  2011בצו הנחות ארנונה שנת  11 2על כן להלן נוסח מוצע לעדכון סעיף 
לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח , בן או בת "  

ומשתלמת בעדו או בשל נכותו גמלה על  18או שהוא מעל גיל  2010-ע"התש, )ילד נכה(הלאומי 
 100לגבי  33%הנחה של  –ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה 

  ."מטרים רבועים משטח הנכס
  

  .תוקף התקנה מיום אישורה על ידי שר הפנים
  

  ?למישהו מחברי המועצה יש שאלות  –מ ראש העיר "סגן ומ –מקסים אוקנין 
  

  :נערכה הצבעה
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  נמנע        נגד        בעד
        

  ------         -----       מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי
  נעמי מיצד

  מרים שימן
   חיים מזרחי

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  דודו שי
  שלמה מונסונגו   

  
 2011בצו הנחות לשנת ) 11(2 תקנהמועצת העיר מאשרת את עדכון : החלטה

  . 1.1.2011 י שר הפנים"והחלתו מיום עדכון התקנה ע
  
 לטובת שיפוצים, ממפעל הפיס₪  2,400,000ר והקצבת סכום של "דיון על פתיחת תב .3

  . 525ר מספר "תב. באולם מופעים אורון
  

ות לאישור מדובר בהקצבה ממפעל הפיס אנו מעלים ישיר –גזברית העירייה  –רינה יוסף 
  .מבלי שעבר ועדת כספים  525ר "המליאה את ההחלטה על פתיחת תב

אנו מעריכים כי ח ממפעל הפיס לטובת ביצוע עבודות באולם אורון "מלש 2.4מדובר על 
התוכניות לשיפוץ אולם אורון במהלך . ח "מלש 15 - עלות הפרויקט תסתכם בסך של כ

קיימת הבנה עם . ממשרד השיכון במקבילאנו ממתינים לקבלת תקציבי שיפוץ , מתקדם 
  .מפעל הפיס לגבי כספים עתידיים שיועברו לאחר קבלת התחייבות ממשרד השיכון

  
   להתקשר לדודי אוחנונה יוצאת מאולם  –מרים שימן * 
 
  
 .אירית כהן  –אישור מינוי יועצת לקידום מעמד האישה  .4
  

  :נערכה הצבעה
    

  נמנע        נגד        בעד
        

  ------         -----       יןמקסים אוקנ
  משה קווס
  משה אדרי
  נעמי מיצד

  מרים שימן
   חיים מזרחי

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  דודו שי
  שלמה מונסונגו   

 
  

אירית כהן כיועצת ' מועצת העיר מאשרת את מינויה של הגב: החלטה
  .לקידום מעמד האישה

  
 .אורן עמית –אישור המועצה לחוזה העסקה של דובר העירייה  .5

  
  

  .דובר העירייה מציג את עצמו ויוצא מאולם המליאה בזמן ההצבעה  –אורן עמית * 
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  :נערכה הצבעה
  נמנע        נגד        בעד  
        

  ------         -----       מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי
  נעמי מיצד

  מרים שימן
   חיים מזרחי

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  דודו שי
  שלמה מונסונגו   

 
אורן  –ת העיר מאשרת את חוזה ההעסקה של דובר העירייה מועצ: החלטה

  .עמית
 

, ממפעל הפיס₪  2,400,000והקצבת סכום של  ר"פתיחת תב – 3חזרה לדיון בסעיף 
 . 525ר מספר "תב. באולם מופעים אורון לטובת שיפוצים

  
ועל החומר הנלווה לסעיף הנדון נשלח מבעוד מועד ובזמן  –גזברית העירייה  –רינה יוסף 

ר ובלבד שהחומר "מה גם שבסמכות המליאה לאשר תב .כן לא היה צורך באישור מיוחד
  .כפי שסוכם, ימים מראש  10מגיע 

  
  . שר בהצבעהולא אאך בועדת הכספים ונדון הסעיף עלה  –מרים שימן 

לאחר שיחה שקיימתי עם דודי אוחנונה במהלך הישיבה הנוכחית ניתנה הסכמתו להעלות 
  .ר להצבעה במליאה"פתיחת תב – 4את סעיף 

  
  :נערכה הצבעה

    
  נמנע        נגד        בעד

        
  ------         -----       מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי
  נעמי מיצד

  מרים שימן
   חיים מזרחי

  בוריס סנדלרסקי
  יצחק וייס 

  דודו שי
  שלמה מונסונגו   

  
₪  2,400,000ר והקצבת סכום של "מועצת העיר מאשרת פתיחת תב:  החלטה

  .525ר מספר "תב. לטובת שיפוצים באולם מופעים אורון, ממפעל הפיס 
  

  !הישיבה ננעלה 
  
  

                        
  מקסים אוקנין                
  מ ראש העיר"סגן ומ                


