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  11.1426.מתאריך שלא מן המניין פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 
         

 
   נוכחים:

  גב' טלי פלוסקוב, ראש העיר
  מר משה קווס, סגן ומ"מ ראש העיר

  סגן ראש העיר ,מר חיים מזרחי
  חבר מועצהמר דודי אוחנונה, 

  מר מתי רוז, חבר מועצה
 מר יצחק וייס, חבר מועצה

 חבר מועצה  מר שמחה ברוך שלסר,
 מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה

 מר דודו שי, חבר מועצה
 עו"ד ניסן בן חמו, חבר מועצה 

  מר מנו ביטמן, חבר מועצה
 ד"ר נטלה בילינסון, חברת מועצה 

 מר עופר ארצי, חבר מועצה 
 

  משתתפים:
 מר רמי נבון, מנכ"ל העירייה 

 גב' רינה יוסף, גזברית העירייה
 מבקר העירייהרו"ח שי אהרונוף, 

 
  נעדרים:

  מר אלי מצליח, חבר מועצה
 גב' פלורי שטרלינג, חברת מועצה

 עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי לעירייה
 

  על סדר היום: 
  
  

 .4.11.14מתאריך  8אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  .1

 

לטובת התייעלות אנרגטית ממוקדת ₪  5000אישור המועצה לערבות ביצוע בסך  .2
  קרב צרכני האנרגיה, מצ"ב נוסח הערבות.  טכנולוגיה ב
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  19:03מועד פתיחת הישיבה 

  

  .4.11.14 מתאריך 8 מספר כספים ועדת פרוטוקול אישור  .1

 2 -חלק את ההצבעה לבסעיף ראשון אני מבקשת ל – ראש העירייה –טלי פלוסקוב 
אחרת ה והצבעה חלקים: הצבעה ראשונה על סעיפי ועדת כספים ללא צו הנחות בארנונ

   על צו הנחות בארנונה.

    

  נערכה הצבעה:

  
  נמנעים      נגד          בעד

          טלי פלוסקוב
  משה קווס 

  יים מזרחיח
  מתי רוז

   יצחק וייס
  אברהם ארנרייך

  שמחה ברוך שלסר
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  ניסן בן חמו

  נטלה בילינסון
  מנו ביטמן

  עופר ארצי 
  

, 4.11.14מתאריך  8החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול עדת כספים 
  . 2015למעט סעיף צו הנחות בארנונה לשנת 

  

 ממוקדת אנרגטית התייעלות לטובת ₪ 5000 בסך ביצוע לערבות המועצה אישור  .2
  .  הערבות נוסח ב"מצ, האנרגיה צרכני בקרב טכנולוגיה

הוצאת ערבות מהעירייה חייבת אישור מועצה. כל  - ראש העירייה –טלי פלוסקוב 
   .הערבות היא עבור קול קורא בנושא התייעלות אנרגטית

    

  נערכה הצבעה:
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  נמנעים      נגד          בעד
  

          טלי פלוסקוב
  משה קווס 

  יים מזרחיח
  מתי רוז

   יצחק וייס
  אברהם ארנרייך

  שמחה ברוך שלסר
  דודי אוחנונה

  דודו שי 
  ניסן בן חמו

  נטלה בילינסון
  מנו ביטמן

  עופר ארצי 
  
  

לטובת ₪  5,000ביצוע בסך החלטה : מועצת העיר מאשרת הוצאת ערבות 
  בקרב צרכני אנרגיה.התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה 

  

  .מן המניין אישור צו הנחות בארנונה יוחזר לדיון בוועדת הכספים וידון בישיבת מועצה שלא 

  

  הישיבה ננעלה !

              

  

                        

   ראש העיר  -  טלי פלוסקוב              
 


