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  :משתתפים

  ריעה ראש - צורי חיים רמ

  העיר ראש סגן -  צורף מנשה מר

 העיר ראש סגן -  רוטמן אבי מר

  מועצה חבר -  ויצמן מיכאל מר

 מועצה חברת -  פפר הילה' גב

  מועצה חברת - רחמימוב מרינה' גב

 מועצה חבר -  אבישר צבי מר

 מועצה חברת - וסמןר עופרה' גב

 מועצה חבר -  שגיא אורי רמ

  :נוספים משתתפים

 העירייה ל"מנכ -  גסר ריבי מר

 העירייה גזבר מ"מ -  שארו נילי' גב

 המשפטי היועץ - מלכה ציון-בן ד"עו

 ההמועצ ישיבות תזרכ -  גנון אורלי

 :חסרים משתתפים

 שטרנברג עדי

 מרקוביץ יוסי

22/15 ןהמניי  מן מועצה ישיבת פרוטוקול  

ג"פתש בחשון' ח, 2202 נובמברב 02', ד  ביום  
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 פדידה יוסי

 ןדה מאיר

 צורף איתי

  שושני עדי

 :היום סדר על

 .ך"נתב קרפ תאירק .1

 :צורף איתי מר המועצה חבר מטעם שאילתות .2

 קיים תקופות באילו, פרטי בבית פוליטי שלט ותלתל איסור קיים האם .א 

 ?מקורו ומה האיסור  

 ?חיטמן ובעוזי בשן ביגאל הספסלים הצללת של פשרותא נבדקה האם .ב 

 :צורף איתי מר המועצה חבר מטעם לסדר הצעה תובא .3

  יאוהמצ שלא או בזמן פנו שלא זכאיםל בארנונה רטרואקטיבית הנחה להעניק 

  שבע עד של תקופהל וזאת, ההנחה קבלת לשם הדרושים מסמכיםה את במועד 

 .שנים 

 :צורף איתי מר המועצה חבר םמטע לסדר עההצ תובא .4

 , בעיר החניה מצוקת לנוכח(: וחנייתו רכב העמדת) מוצקין לקרית עזר חוק תיקון 

 העיריה את ולהסמיך זרהע חוק את לתקן האפשרות את משפטית לבחון מוצע 

 לפרק אחד ציבורי חניה ממקום יותר התופס רכב כלי העמדת על קנסות לטילה 

 (.שעות 72 על העולה למשל) ממושך זמן 

 :פרוטוקולים אישור .5

 19.10.22 מיום 14/22' מס מועצה - 

 19.10.22 מיום 7/22' מס כספים - 

         של ובדיקה בקרה, למיקסום ייעוץ שירותי מתן 25/22' מס זיםמכר ועדת - 

 30.10.22 מיום צקיןמו קרית עיריית עבור החינוך משרד תקציבי    

 



, איגמי רתחב                                                                                 מוצקין קריית ירייתע

04-8666313 

 02                                                      3                                   המניין מן מועצה ישיבת

   2022 נובמברב

 

 20221.102. מועצה יבתליש יום רלסד תוספת

, בנכס למחזיק הכללית ההארנונ מסכום 25% עד בשיעור הנחה הענקת אישור  .1

 לשנת האמור הנכס משטח בלבד ר"מ 100 לגבי פעיל מילואים מפקד שהוא 

 .1.10.22-מה החל, 2023 םהכספי 

 ,(תיקון( )מארנונה הנחות) המדינה במשק ההסדרים תקנותל בהתאם זאת 

 .20.10.22 ביום לתוקף נכנסו ואשר 2022-ג"התשפ 

 , רואההתב במחלקת( 70 גיל מעל) זריהן מאיר מר של ההעסק הארכת אישור .2

 .הפנים משרד לנוהל בהתאם, 31.12.23 עד 1.1.23-מ: בתקופה 

 מסך טיאוט רכב רכישת 1379' מס ר"תב מימון קורותמ ושינוי ההקטנ אישור .3

 .(₪ 70,100: הקטנה כ"סה) ₪ 550,000 לסך ₪ 620,100 

 .19.10.22 מיום בריאות היגוי ועדת פרוטוקול אישור .4

 

 ל ו ק ו ט ו ר פ

 

 ארנונהה וםמסכ 25% עד, 25% בשיעור הנחה הענקת אישור: מקריא אני :גסר. י

 בלבד ר"מ 100 לגבי פעיל איםמילו מפקד שהוא בנכס למחזיק הכללית

 בהתאם. 1.10.22-מה החל, 2023 הכספים לשנת האמור הנכס משטח

 את להוסיף בעד מי. 20.10.22-ה ביום לתוקף שנכנסו ההסדרים לתקנות

 .כולם? 1 סעיף

 צריכים אנחנו. 70 גיל מעל זריהן מאיר מר של קההעס הארכת אישור. 2 

 .לםכו? להוסיף בעד מי .הפנים משרד נוהלל בהתאם למועצה להביא

 וטטיא רכב רכישת 1379 ר"תב ימוןמ מקורות ושינוי הקטנה אישור .3 

 .כולם? להוסיף בעד מי .₪ 550,000 לסך 620,100 מסך

? להוסיף בעד מי. 19.10.22 מיום בריאות היגוי ועדת וקולפרוט אישור. 4 

 . כולם
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 ך"נתב קרפ תאירק .1

 .בכבוד בנצי ?קורא מי ך"בתנ פרק אז :גסר. י

 (ך"בתנ פרק מקריא מלכה ד"עו)

 .אשריך :גסר. י

 

 :צורף איתי מר המועצה חבר מטעם שאילתות .2

 ומה האיסור קיים תקופות באילו, פרטי בבית פוליטי שלט לתלות איסור קיים האם .א

 ?מקורו

 ?חיטמן ובעוזי בשן ביגאל הספסלים הצללת של פשרותא נבדקה האם .ב

 :צורף איתי מר המועצה חבר מטעם לסדר הצעה תובא .3

  יאוהמצ שלא או בזמן פנו שלא זכאיםל בארנונה רטרואקטיבית הנחה להעניק

  שבע עד של תקופהל וזאת, ההנחה קבלת לשם הדרושים המסמכים את במועד

 שנים

 :צורף איתי מר המועצה רחב םמטע לסדר הצעה תובא .4

 , בעיר החניה מצוקת לנוכח(: וחנייתו רכב העמדת) מוצקין לקרית עזר חוק תיקון

 קנסות להטיל העיריה את ולהסמיך זרהע חוק את לתקן האפשרות את משפטית לבחון מוצע

 העולה למשל) ממושך זמן לפרק אחד ציבורי חניה ממקום יותר התופס רכב כלי העמדת על

 (עותש 72 על

 .היום מסדר להוריד צריכים אנחנו אז הגיע לא שאיתי רואה אני, טוב :גסר. י

 .לפרוטוקול, לשאילתא להשיב יכולים עדיין אתם :אבישר. צ

, 2 אז. הבאה שיבהלי נעביר, נורא לא. שלו הזה מה להסביר צריך הוא, לא :גסר. י

 . ירדו 4-ו 3

 

 20221.102. מועצה לישיבת יום לסדר תוספת
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, בנכס למחזיק הכללית ההארנונ מסכום 25% עד בשיעור הנחה הענקת אישור  .1

, 2023 םהכספי לשנת האמור הנכס משטח בלבד ר"מ 100 לגבי פעיל מילואים מפקד שהוא

 0.221.1-מה החל

 2202-ג"התשפ ,(תיקון( )מארנונה הנחות) המדינה במשק ההסדרים תקנותל בהתאם זאת

 10.2220. ביום לתוקף נכנסו ואשר

? בעד מי, הנחה ענקתה אישור 1 סעיף. עכשיו שהוספתי הסעיפים לנו נשאר :גסר. י

 .בעד כולם

 

 , רואההתב במחלקת( 70 גיל מעל) זריהן מאיר מר של ההעסק הארכת ישורא .2

 הפנים משרד לנוהל בהתאם, 331.12.2 עד 1.1.23-מ: בתקופה

 .בעד כולם? בעד מי, ריהןז מאיר מר של העסקה ארכתה אישור :גסר. י

 

 מסך טיאוט רכב רכישת 1379' מס ר"תב מימון קורותמ ושינוי הקטנה אישור .3

 (₪ 70,100: הקטנה כ"סה) ₪ 550,000 לסך ₪ 620,100

 ? בעד מי, 1379 ר"בת מימון מקורות ושינוי הקטנה אישור :גסר. י

 ?הרחיבל רק תוכל :ראביש. צ

 היה זה כי 550 הייתה העלות בסוף ,₪ 620,100 על פתחנו נואנח. כן :גסר. י

 פןבאו המימון ומקורות ר"התב את מקטינים אנחנו ולכן ל"משכ דרך מכרז

 . בעד כולם? בעד מי אז. פיתוח מתקציבי, הפנים ממשרד קבליםמ מלא

 

 19.10.22 מיום בריאות היגוי ועדת פרוטוקול אישור .4

 .בעד כולם? בעד מי, 19.10 וםמי בריאות היגוי ועדת פרוטוקול אישור :גסר. י

 

 :פרוטוקולים אישור .5

 19.10.22 מיום 14/22' מס מועצה -
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 19.10.22 מיום 7/22' מס כספים -

 שרדמ תקציבי  של ובדיקה בקרה, למיקסום ייעוץ שירותי מתן /2225' מס זיםמכר ועדת -

 30.10.22 מיום צקיןמו קרית עיריית עבור החינוך

 .וברוך קחז. בעד כולם? בעד מי. וטוקוליםפר אישור 5 סעיף :גסר. י

 . ננעלה הישיבה :ע"רה, צורי. ח

 .כאלה ישיבות ירבו כן :מלכה ד"עו

 .בעיות לך אין ענייני כשזה זה ככה :גסר. י

 

 ההישיב סוף

 


