
 20קול ישיבת המועצה מן המניין ופרוט
 29/6/11שנערכה בתאריך: 

 
  השתתפו ה"ה:

 
 ראש העירייה - יחיאל זוהרמר 

 חבר המועצה - רון שטרןמר 

י אזולאימר   חבר המועצה - דנ

 חבר המועצה - איליה אטינגרמר 

 חבר המועצה - אנטולי אברבוךמר 

 חבר המועצה - חיים הרושמר 

 ר המועצהחב - משה אילוזהרב 

יןמר   חבר המועצה - יצחק אפשטי

 חבר המועצה - רחמים חניהמר 

 חבר המועצה - דוד פורטלהרב 

 חבר המועצה - יאיר דהןמר 

 חבר המועצה - יצחק בשנימר 

 חבר המועצה - מאיר שנאורמר 

 חבר המועצה - אייל מסיקהמר 

 חבר המועצה - יוסף-אבי מורמר 

 

 :מוזמנים קבועים

 
 מנכ"ל העירייה - משה מימוןמר 

 מהנדס העירייה - מר שמעון עזריאל

ן - מר ברק ישראל  רואה חשבו
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 תוספת לסדר היום:
 

 לבית הכנסת "חוכמת שלמה".₪  375.000 בסך  אישור תב"ר ממשרד הדתות  (15

 

 

 

 

 
ין מס'   ראש העיר:  .20אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המני

                          . ז לפתוח בדבר תורה   אבקש מהרב אילו

ועל החשיבות של מלמדים לאורך רוח והשקעה דיבר על הרב שך זצ"ל  הרב אילוז:

 בחינוך הילדים.

 

 

 

ודוח מפורט לתאריך  (1   31.12.09דוח כספי מבוקר 

  3/11-1  1כספי תלת חודשי מס' דוח  (2

 

 

 

.  משתתפים בדיון: , אבי מור יוסף , חיים הרוש , אייל מסיקה   מר יחיאל זוהר 

 

 

י אבי מור יוסף: ן  28 -ה של כבדוח הכספי יש תביעות נגד העירי והפרשה של ₪ מליו

121.000  ,  לצערי , היועץ המשפטי לא נמצא להשיב לשאלתי .₪ 

 

יכול לענות לך. ראש העיר:  נמצא כאן רואה החשבון  של העירייה , הוא 

 

ין התביעות ניתנה ע"י היועץ המשפטי שלנו ההפרשה  :ר"וח ברק ישראל חוות הדעת בעני

ר בעניין שנבדק גם משפטית וגם אושרה ע"י משרד הפנים כך שמדוב

 כספית.

 

אני כחבר מועצה מתנדב לא כל דבר שאני מבקש אומרים לי תבוא  אבי מור יוסף:

 למשרד אני רוצה תשובות כאן.

 

י  :רו"ח ברק ישראל לא כל נתון נמצא כאן לכן אמרתי שאם אתה רוצה לקבל נתונים אנ

 יכול להמציא כל נתון במשרד.

ובר בתביעות מתמשכות כל שנה בודקים הן את סיכום התביעות שמד  :מנכ"ל העירייה

י  והן את מצב התביעה מבחינת הזמן כך נקבעת הפרשת הכספים לכיסו

יה לכן הסכום שהופרש  מצב שהיה בשנת ל מתייחסהתביעות נגד העירי

2009. 

הסיכוי שהעירייה תישא במלוא הנזק הוא קלוש, התביעה העיקרית היא  ראש העיר:

 נהל.נגד המי

 

 2010וחזרתי לאחור לסוף  2011בדקתי את הרבעון הראשון של שנת  אבי מור יוסף:

 ₪. 911.000לראות את ההשוואה ויש פער של 

 

 

 



 

 

 

 

. רו"ח ברק:  אני אסביר לך אם אתה רוצה 

ב  יש חשבוניות שמתקבלות בתחילת שנה  31.12 -השנה מסתיימת 

ים בכל מקרה סגירת ומייחסים אותם לשנה הקודמת , הנתונים משתנ

 שנה מקבלת את אישור כל הגורמים המקצועיים.

 

 

 אישור הוראה טלפונית וביצוע פעולות בבנק לאומי  (3

 

 

ולא אישור  ראש העיר: י  י מוכן לאשר הוא מידע טלפונ מבחינתי הדבר היחיד שאנ

 להעברת כספים מבנק לבנק .

לגזברית  לכן אנו מביאים להצבעה אישור לקבלת מידע טלפוני בלבד  

 ולעוזרת. 

 

 

 בעד פה אחד  –הצבעה 

 לאשר קבלת מיידע טלפוני מבנק לאומי לגזברית מזל רוטשטין ולעוזרת רחל             –החלטה 

            .  קורן 

 

 

 

 אישור תנאי פרישה גב' מזל פרץ  (4

 

 

והגענו איתה  מנכ"ל העירייה: ון בגיל פרישה שנפגעה בעבודה  מדובר בעובדת ניקי

כום על סיום עבודה , אני מבקש לאשר לה חודשיים הסתגלות לסי

.  וחודשיים הודעה מוקדמת 

 

 לפרוש. האם היא רוצה מסיקה אייל:

 

. מנכ"ל העירייה:  כן , מחמת הפגיעה בעבודה 

 

 

 בעד פה אחד  –הצבעה 

. –החלטה  והודעה מוקדמת לעובדת   לאשר ארבעה חודשי הסתגלות 

 

 

 

 ₪. 630.000בטיחותיים ממשרד התחבורה בסך רים תב"ר להסד (  5     

. 161.423 (   תב"ר לסימון כבישים  ממשרד התחבורה  בסך 6       ₪ 

 

 

. –הצבעה   בעד פה אחד 

. –החלטה   לאשר את התבר"ים 

 

 

 

 . שירותי שמירה ()הארכת תוקף תעריף היטל השמירה לפי חוק עזר לנתיבות  (7

 



.מר יחיאל זוהר, מ משתתפים בדיון: יל מסיקה   ר אבי מור יוסף , מר אי

 

 בחוק העזר לנתיבות שמירה  9בהתאם לסעיף  :מנכ"ל העירייה

 . 2012יש לאשר את גביית היטל השמירה לשנת                            

 

 

 

. אבי מור יוסף: זו   האם קיבלנו אישור לשנה 

 

עדת הפנים של הכנסת וזאת לאחר שו 2011יש לנו אישור בכתב לשנת  :מנכ"ל העירייה

 אישרה את גביית ההיטל.

 

ון בועדת הפנים של הכנסת מתמקד כיום בסמכויות שיוקנו ליחידות  ראש העיר: הדי

 הבטחון.

 

. אייל מסיקה: גובות אגרה  יות אחרות   האם גם רשו

 

י מנכ"ל העירייה: ,קרי , ביתר  : מודיעין  תכן,ידוע לי שברשויות רבות כגון

י  ות רבות אחרות גובים אגרת שמירה.מוצקין,מודיעין ורשו

 

 

 

  13  -בעד  –הצבעה 

  2  -נגד                            

 .2012לשנת  לאשר את הארכת תוקף תעריף היטל שמירה לפי חוק עזר לנתיבות –החלטה 

 

 

 

 ₪.  150.000תב"ר ממשרד החינוך להתאמות ביה"ס רבין בסך   (8

 

 

 

 בעד פה אחד. -הצבעה 

.ל  -החלטה   אשר את התב"ר 

 

 

  1.169.186-ל 548.593מסכום של  2007/01/051הגדלת תב"ר מס'  (9

 

 

 

גן ילדים "התקבל תב 29.4.07בתאריך:  מנכ"ל העירייה: ר ממשרד החינוך עבור בניית 

 .התב"ר אושר במועצת העיר₪ ,  584.593בסך 

סכום , התב"ר השני לא  התקבל תב"ר נוסף באותו 19.9.07בתאריך:                            

 . 19.9.07: אנו מבקשים לאשר את התב"ר מתאריך הובא לאישור לכן

 

 

 

. -הצבעה   בעד פה אחד 

.  -החלטה   לאשר את התב"ר 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  39617 –אישור הסכם הקצאת קרקע לעמותת ברית שלום וחסד גוש   (  10       

 .301 –מגרש  33 –חלקה 

  39579 –מותת משכן התורה גוש אישור הסכם הקצאת קרקע לע (11

  901 –מגרש  40 –חלקה       

  –חלקות  39856 –אישור הסכם הקצאת קרקע לעמותת קול רינה גוש (    12       

 .17-16-615 –מגרשים  8-7-156 

 

 

יל    השתתפו בדיון: , מר אבי מור יוסף , מר חיים הרוש , מר אי  מר יחיאל זוהר 

 . מסיקה , מר דוד פורטל 

 

אנו נמצאים בתהליך של הקצאות קרקע לעמותות בתחום החינוך לפני   ראש העיר:

לישיבה מספר שבועות אישרנו חלוקת קרקעות לבתי ספר ואנו מביאים 

   זו אישור להקצאות קרקע למבנה חינוך נוספים.

ן נוספות לבניית בתי ספר ומעו הקצאותנאשר באחת הישיבות הקרובות                    

זאת עמ"נ  לפתור בעיות של  יום בשכ' חזני עבור מוסדות נוספים , כל 

 מבנים יבילים בהם לומדים תלמידים בתנאים לא סבירים.

ין כי הקרקע מס'   י רוצה לצי בשכ' נטעים שמיועדת לעמותת  301אנ

ון  2007ברית שלום וחסד אושרה בשנת  לעמותת כל נתיבותיה שלום כי

איתרנו  שלום וחסד. ותה לעמותת בריתשלא בנתה אנו מעבירים א

אותה נאשר באחת הישיבות  300קרקע נוספת בשכ' נטעים מס' 

 הקרובות לעמותת כל נתיבותיה שלום.

י חושב שהכל נעשה מתוך כבוד , כולם כיבדו את כולם ולכן אני   אנ

יעבור בצורה  מכובדת. ין   מציע שגם כאן העני

 

ג פ :   אייל מסיקה  .ה מצג כאילו כולם מרוצים זה לא נכון גם אם מנסים להצי

אני חושב  ,אני אומר בוודאות האנשים סביב השולחן לא מבסוטים                            

. שצריך ונים ולא לסגור בבתי קפה   שיהיו קריטרי

 

י רוצה להגיד לאייל שאתה לא מדבר כאן על לאשר קרקעות לרנטגן   דוד פורטל: אנ

וחצירא , מדובר כאן בילדים שנמצאים במבנים לא או לרב יורם או אב

ראויים מה הקשר לרבנים , יש ילדים שלא משתייכים לשום גוף והם 

ים.  בסך הכל רוצים ללמוד במקומות ראוי

 

, רק  בצורה לא הוגנתלצערי המדינה מתייחסת למוסדות החרדים  ראש העיר:

יבילים , למה ילד חרדי צריך ללמ וד במבנה לחרדים נותנים מבנים 

.  יביל ולא במבנה רגיל 

ית מוסדות   ן ולהקצות משאבים לבני לשמחתי רק לאחרונה התחילו להבי

 חינוך למגזר החרדי.

 

 

 בעד פה אחד   -הצבעה 

.  -החלטה   לאשר את הקצאות הקרקע 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ₪  150.000אישור תב"ר לביה"ס נתיבי נועם להתאמות בסך    (13
 

 

 

 בעד פה אחד   -הצבעה 

 לאשר את התב"ר   -החלטה 

 

 

 

 . אישור הסכם המחאה בין העירייה לבין קרן רש"י והתנועה להתחדשות(  14    

 

 

 

 בעד פה אחד   -הצבעה 

 לאשר את ההסכם  -החלטה 

 

 

 לבית הכנסת "חכמת שלמה".₪  375.000בסך   אישור תב"ר ממשרד הדתות  (15  

 

 

  בעד פה אחד -הצבעה 

  תב"רלאשר את ה -החלטה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                      ______________________ 

 

זוהר             ן                                                   יחיאל   משה מימו

 ראש העיר                                                   מנכ"ל העירייה        

 

 

 

 



 


