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 אלול תש"ף אי" שני יום

 2020 אוגוסטב 31

 

 202090/מן המניין פרוטוקול ישיבת מליאה 

נאור ירושלמי, גיל אנוקוב, עמוס לוגסי, סמדר אהרוני, ראש העירייה,  –שמואל בוקסר  נוכחים:

  אריאל אלמוג, אליהו לוי. סקליטר, פנינה זיו, רמי 

 . אבירז-טלי חייטשחר רובין, לירן יגודה,  שקולניק,-מאיה פזשאול רומנו, שמואל מזרחי,  חסרים:

היועצת המשפטית  -כהן-עו"ד שולמית מנדלמן ,העירייה מנכ"לית –כהן -עו"ד דפנה קירו משתתפים:

 ע"ט רה"רמ  -דמארי אפרת ,מבקר העירייה -שלמה אליהורו"ח , לעירייה

 תוכן

 1 .................................................................................................. על סדר היום:

 1-2 ..................... מינוי נציג הציבור הדתי לאומי מטעם השר למועצה הדתית – 1סעיף 

 

 על סדר היום:
 

 מינוי נציג הציבור הדתי לאומי מטעם השר למועצה הדתית.  .1

 

 הציבור הדתי לאומי מטעם השר למועצה הדתיתמינוי נציג  – 1סעיף 

 

 ראש העירייה:

, סעיף אחד על סדר היום. מינוי נציג הציבור הדתי 10/20ערב טוב, אנחנו נתחיל את ישיבת המליאה 

 לאומי מטעם השר למועצה הדתית. 

 

 מנכ"ל העירייה: –דפנה קירו כהן עו"ד 

לאור התפטרותו במפתיע של נציג הציבור הדתי לאומי מטעם השר, איתן רפאל כהן, לאור הנחיות 

יש צורך בקבלת החלטה מהירה ולאפשר למועצה הדת היהודיים,  ימשרד לשירותי דת וחוקי שירותה

הדתית כינוס של הנציגים שלה ולצורך כך לאשר במועצת העיר את נציג הציבור הדתי לאומי מטעם 

נבקש את אישורכם לאשר את הנציג, את מינויו של יצחק כהן, . על כן, במקום הנציג שהתפטר השר

 , כנציג הציבור הדתי לאומי מטעם השר במקום איתן רפאל. שאלות?********תעודת זהות 
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 אליהו לוי: 

למה עיריית נס ציונה לא פועלת בנושא הזה לזרז את כל הסיפור הזה? כל פעם זה נמרח על ידי כל 

מיני עתירות של אנשים, עיריית נס ציונה לא עושה שום דבר. חוסכים בכסף? לא הבנתי מה הבעיה. 

 צריכים ללכת לבית משפט לעצור את הכל, זה עתירות קטנוניות, אי אפשר לגמור את זה. 

 

 העירייה: ראש

 אני אישית פניתי לשר הפנים. אלי, אתה צודק במאה אחוז, זה פשוט עתירות קטנוניות. 

 

 אליהו לוי:

 אני יודע, הוא אמר לי. 

 

 פנינה זיו:

 מי משלם לעורך דין הזה? 

 

 ראש העירייה:

זה פשוט קנטרני. לפני כן זה היה למה אין למגזר האתיופי. אני מקווה שזה יגמור את הסאגה ובעזרת 

השם לפני ראש השנה ואז דבר כזה אפשר יהיה לתת באמת, לטפל במועצה הדתית, היא צריכה לעבוד 

 פה בענייני דת. 

 מי בעד?

  בעד: פה אחד.

, כנציג הציבור הדתי לאומי ,********מאשרים פה אחד את מינויו של יצחק כהן, ת.ז.  החלטה:

 . שהתפטר, ********כהן ת.ז.  במקום איתן רפאל ,מטעם השר

 

 הישיבה ננעלה

 

 חתימת מנכ"לית      חתימת ראש העיר

 עיריית נס ציונה       נס ציונה
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