יום חמישי כ"ג טבת תשע"ד
 26דצמבר 2013
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  8מיום 26.12.2013
נוכחים :דוד יוסף ,ברטה איילה ,ז'אנה כהן ,טל אשכנזי ,יחזקאל שקד ,ימית קרקוקלי,
ליאור אגאי ,ליאת שוחט ,עוזי אהרון ,עופר בוזי ,דוד חיון.
חסרים :ננה חן ,אפי גוטמן ,סבח יוסף ,ליאת בן בשט.
משתתפים :בנצי אז'אצי ,עו"ד שלומית שפינדל ,מזל זרחיה ,רמי בן-סעדון ,דוד חמאני.
על סדר היום:
 .1אישור הסכם פינוי אחים כהן משטחים חקלאיים לצורך ביצוע מגרשי חנייה.
 .2שינוי בוועדה לתכנון ובנייה.
 .3בחירת נציגים למועצה הדתית.
 .4הנחה על שולחן המועצה  -חוות דעת משפטית ומכתב הגזברית ביחס למינוי סגנים
בשכר.
)הישיבה נפתחה בשעה (18:56
סעיף מס'  - 1אישור הסכם פינוי אחים כהן משטחים חקלאיים לצורך ביצוע מגרשי חנייה
ראש העירייה:
לצורך שדרוג ההסכם ,סעיף זה יידון בישיבה הבאה.
סעיף מס'  - 2שינוי בועדה לתכנון ובנייה
ראש העירייה:
מבקש לאשר שינוי בועדה לתכנון ובנייה .עו"ד עודד יוסף ימונה לחבר הועדה במקום
אברהם בורוכוב וסבח יוסף במקום ברטה איילה.
בעד :פה אחד.
החלטה :מינוי עו"ד עודד יוסף וסבח יוסף לחבר הועדה לתכנון ובנייה ,מאושר.
סעיף מס'  - 3בחירת נציגים למועצה הדתית
ראש העירייה:
בהתאם לסעיף /3א' לחוק שירותי הדת היהודיים ובהתייחס לבקשתו של סגן שר הדתות,
הרב אליהו בן דהן מיום  ,27.11.13על הרשות המקומית לבחור  3מועמדים לחברות במועצה
הדתית אור -יהודה.
אני מבקש לבחור את החברים כדלקמן:
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מטעם סיעת "זו הדרך" המונה  6חברים במועצת העיר הם שמואל דני ומושייב יצחק.
מטעם סיעת ש"ס המונה  3חברי מועצת עיר הוא ציון גזלה.
כדי להבטיח צדק חלוקתי בקביעת הנציגות במועצה הדתית ,שתשקף ככל שניתן את יחסי
הכוחות במועצת הרשות ,מוצע ומומלץ לשר לקבוע את שלושת מומלציו לחברות במועצה
הדתית כדלקמן:
 .1נציג/נציגה אחד/אחת מטעם סיעת "אור חדש" )המונה  2חברים במועצת העיר( הוא
אברהם שלמה.
 .2הנציג המוסכם מטעם שתי הסיעות )"נווה" ו"-מחר יום חדש"( שלכל אחת מהן נציג
בודד במועצת העיר הוא חסון אפרים.
 .3הנציג מטעם סיעת "הבית היהודי" )שלה נציג אחד במועצת הרשות( בהתחשב באופי
הדתי של הרשימה הוא זנזורי מנחם.
כל המועמדים הנ"ל אושרו על ידי הסיעות כנציגיהם במועצה הדתית ,למעט הנציג של
נווה ומחר יום חדש.
 .4הרבנות המקומית הציעה כנציגה במועצה הדתית את מר מועלם אפרים.
המועצה מחווה דעתה ,כי שבעת הנבחרים והמומלצים ,ששמותיהם פורטו לעיל ,מתאימים
לשמש כחברי המועצה הדתית ,וכי ההרכב המוצע נותן ייצוג מתאים לגופים ולעדות
המעוניינים בקיומם של שירותי הדת היהודיים באור-יהודה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מינוי נציגים למועצה הדתית ,מאושר.
סעיף מס'  - 4הנחה על שולחן המועצה  -חוות דעת משפטית ומכתב הגזברית ביחס למינוי
סגנים בשכר
ראש העירייה:
מונחים על שולחן המועצה מכתב חוות דעת היועצת משפטית לעירייה ומכתב הגזברית ביחס
למינוי סגנים בשכר.
עו"ד שפינדל:
חוות הדעת ומכתב הגזברית הם לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים וזה מצטרף להחלטה למינוי
הסגנים וזה אומר שעלות שכר היא סכום מסוים של כל אחד מהם והגזברית מאשרת שזה
מתוקצב ויש לרשות יכולת לעמוד בה והיא אומרת שהמנויים נעשו על פי דין ולכל אחד מהם
הוענקו סמכויות.
)הישיבה ננעלה בשעה ( 19:08

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוסף
ראש העירייה

