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 לשכת המנהל הכללי 

 מועצה מקומית מבשרת ציון
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 5348502/3-02: טלפון   8541-555-077פקס:      l     לשכת מנכ"ל -מועצה מקומית מבשרת  ציון לשכת מנכ"ל: 

 

 פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין טלפונית מס' 7/20 מתאריך 27/7/20
 

 
 משתתפים: 

ראש המועצה   –מר יורם שמעון              
מ"מ וסגן ראש המועצה   –ד"ר איילת גייגו מיכאל    
סגנית ראש המועצה   –גב' חדווה אלחנני              

סגן ראש המועצה   -מר אבי חיים                 
חבר המועצה   –אריה מלמד            מר   

חבר המועצה   –מר אריה הדר                
חבר המועצה   –ד"ר שי בנימין               

חבר המועצה    -מר אדי מזרחי                
חבר המועצה   –מר בן מועלם                 
חבר המועצה    -מר יגאל ברזני              
מועצה חבר ה   – מר דובי כדורי              

חבר המועצה   – מר רוני שטייניץ            
חברת המועצה   –גב' אירית מרום             
חברת המועצה   - גב' אורית שרף              
חבר המועצה    - מר יוסי בן גיגי              

 
 

 על סדר היום:
 

 ( לפקודת המיסים 1)2מינוי  גב' סוזאן אקראי המשמשת כסגנית גזבר לתפקיד מ.מ ממונה על הגבייה לפי סעיף אישור 
 )גביה(. המינוי כולל את הסמכויות הבאות:

 . לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 1
 , ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.1992 -התקציב(, התשנ"ג    
 , של קנסות שפסק בימ"ש לעניינים מקומיים לטובת 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 70. לצורך גבייה לפי ס' 2

 הרשות המקומית.    
 ת משפט , בשל עבירות שהן בריר1977-לחוק העונשין, התשל"ז 70. לצורך גביית קנסות כמשמעותם בסעיף 3

 , המגיעים לרשות המקומית על 1982 -)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב228כאמור בסעיף     
  פי כל דין.     
 , של קנסות מנהליים שהוטלו 1985 -לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו 18. לצורך גבייה של קנסות לפי סעיף 4

 לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק  לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע    
  העבירות המנהליות.    
 

לחוק הרשויות  2לתפקיד מ.מ מנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף מינוי גב' סוזאן אקראי המשמשת כסגנית גזבר 
 .1976 -המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו

 
 החלטה: 

 
 .מאשרים ביצוע פרוטוקול טלפוני 

 .אושר פה אחד 
 

( לפקודת 1)2גב' סוזאן אקראי המשמשת כסגנית גזבר לתפקיד מ.מ ממונה על הגבייה לפי סעיף של   המינוימאשרים את 
 המיסים )גביה(. המינוי כולל את הסמכויות הבאות:

 ינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי . לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המד1
 , ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.1992 -התקציב(, התשנ"ג    
 , של קנסות שפסק בימ"ש לעניינים מקומיים לטובת 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 70. לצורך גבייה לפי ס' 2

 הרשות המקומית.    
 , בשל עבירות שהן ברירת משפט 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 70. לצורך גביית קנסות כמשמעותם בסעיף 3

 , המגיעים לרשות המקומית על 1982 -סח משולב[, התשמ"ב)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נו228כאמור בסעיף     
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  פי כל דין.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 , של קנסות מנהליים שהוטלו 1985 -לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו 18. לצורך גבייה של קנסות לפי סעיף 4

 לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק     
  העבירות המנהליות.    
 

 2לתפקיד מ.מ מנהל הארנונה בהתאם להוראות סעיף משת כסגנית גזבר גב' סוזאן אקראי המשמאשרים מינוייה של 
 .1976 -לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו

 
 

 אושר פה אחד.
 
 
 

 הערה:  האישור שלעיל לשנה בתום שנה יתקיים דיון נוסף.
 

 
 
 

 


