
  

  

  

  3.1491.מן המניין מתאריך שלא פרוטוקול מועצת העיר 

  

  :משתתפים 
  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב

  מ ראש העיר"סגן ומ, מר משה קווס
  סגן ראש העיר, מר דודי אוחנונה

  סגן ראש העיר, חיים מזרחימר 
  חבר מועצה , מר מתי רוז

  חבר מועצה, אלי מצליחמר 
   חבר מועצה, מר יצחק וייס

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

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

  חבר מועצה, מר מנו ביטמן
  חברת המועצה, ר נטלה בלינסון"ד

  חברת המועצה , פלורי שטרלינג' גב
  חבר מועצה  , מר עופר ארצי

  
  

  :נוכחים 
  הל העיריי"מנכ, מר רמי נבון

  גזברית העירייה  , רינה יוסף' גב
  היועץ המשפטי, ד חיים שימן "עו
  לשכה משפטית, שלמה פרץד "עו
  מבקר העירייה, ח שי אהרונוף"רו
  

  מנהלת לשכת ראש העירייה, ענת אמר' גב: רשמה פרוטוקול 
  

  :על סדר יום 
  

 2, 1 סעיפים למעט 5.3.14 מתאריך 2 מספר כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
, 5.3.14 רביעי מיום 2' מס כספים וועדת בפרוטוקול 4 לסעיף בהמשך).  התקציב סעיפי( 

  .ח"מלש 2 בסך הלוואה לקיחת לצורך מהבנקים שהתקבלו הצעות ב"מצ
  

 5.3.14 מתאריך 2' מס כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת:  החלטה הצעת
 של בתנאים דקסיה מבנק ח"מלש 2 ס"ע הלוואה קבלת ומאשרת 2, 1 סעיפים למעט
  .  העירייה הכנסות ומשכון, שנה 15 -ל 0.1+%  פריים

 
ב חוות "מצ, שכר 100%  -טלי פלוסקוב  ל' אישור המועצה להעלאת שכר לראש העיר הגב .2

 .דעתה של גזברית העירייה
  

 -טלי פלוסקוב ל' מועצת העיר מאשרת העלאת שכר לראש העיר הגב:  הצעת החלטה
 .שכר 100%

 
ב "מצ, שכר 100% -מ מר משה קווס ראש העיר ל"אישור המועצה להעלאת שכר סגן ומ .3

 .חוות דעתה של גזברית העירייה
  



  
  
  
  
  
  
  

 מר משה קווס העיר מ ראש"לסגן ומ שכר העלאת מאשרת העיר מועצת:  הצעת החלטה
 .שכר 100% -ל
  

ב חוות "מצ, שכר 100% - אישור המועצה להעלאת שכר סגן ראש העיר מר דודי אוחנונה ל .4
 .דעתה של גזברית העירייה 

  
  מועצת העיר מאשרת העלאת שכר לסגן ראש העיר מר דודי אוחנונה :  הצעת החלטה

 .שכר 100% - ל 
  

מ ראש "סגן ומ, טלי פלוסקוב' ויתור ראש העיר הגב  -הפחתת שכר ראש העיר וסגניה   .5
מסך השכר עד לסוף שנת  5%על העיר מר משה קווס  וסגן ראש העיר מר דודי אוחנונה 

2014. 
  

 העיר ראש ויתור  -   וסגניה העיר ראש שכר מועצת העיר מאשרת הפחתת:  הצעת החלטה
 אוחנונה דודי מר העיר ראש וסגן  קווס משה מר העיר ראש מ"ומ סגן, פלוסקוב טלי' הגב

 .2014 שנת לסוף עד השכר מסך 5% על
  

) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם ( ות לחוק הרשויות המקומי 17בהתאם לסעיף  .6
טלי פלוסקוב למר משה ' אישור המועצה להאצלת סמכויות ראש העיר הגב, 1975ה "תשל

 .מ ראש העיר כמחזיק תיק תשתיות"סגן ומ –קווס 
  

טלי פלוסקוב ' מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות ראש העיר הגב:  הצעת החלטה
  .תשתיות תיק כמחזיק ירהע ראש מ"ומ סגן –למר משה קווס

  
)  וכהונתם וסגניו הרשות ראש בחירת(  המקומיות הרשויות לחוק 17 לסעיף בהתאם .7

דודי  למר פלוסקוב טלי' הגב העיר ראש סמכויות להאצלת המועצה אישור, 1975 ה"תשל
 . הנדסה תיק כמחזיק העיר ראש סגן – אוחנונה

  
טלי פלוסקוב ' ת ראש העיר הגבמועצת העיר מאשרת האצלת סמכויו:  הצעת החלטה

  .תיק הנדסה כמחזיק העיר ראש סגן – למר דודי אוחנונה
  

)  וכהונתם וסגניו הרשות ראש בחירת(  המקומיות הרשויות לחוק 17 לסעיף בהתאם .8
לחבר  פלוסקוב טלי' הגב העיר ראש סמכויות להאצלת המועצה אישור, 1975 ה"תשל

 .תיירות תיק כמחזיק מתי רוז המועצה 
  

טלי פלוסקוב ' מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות ראש העיר הגב:  הצעת החלטה
  .תיק תיירות כמחזיק – לחבר המועצה מר מתי רוז

 ב הפרוטוקול "מצ, 12.5.13אישור המועצה לפרוטוקול ועדת רווחה מתאריך  .9
  

 .12.5.13מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת רווחה מתאריך :  הצעת החלטה
  
  
  

  



  

  

  

  

  23:45מועד פתיחת הישיבה 

  2, 1 סעיפים למעט 5.3.14 מתאריך 2 מספר כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
, 5.3.14 רביעי מיום 2' מס כספים וועדת בפרוטוקול 4 לסעיף בהמשך).  התקציב סעיפי( 

  .ח"מלש 2 בסך הלוואה לקיחת לצורך מהבנקים שהתקבלו הצעות ב"מצ
  

מבקש לברר האם ניתן להמשיך למליאה נוספת שלא מן המניין אחרי  – ד ניסן בן חמו"עו
  :שעות דיון  5

להתחיל בהתאם לפקודה הישיבה אמורה  – היועץ המשפטי לעירייה –ד חיים שימן "עו
בסדר היום שנשלח לחברי המועצה נשלחו . להתנהל בשעות סבירותו 19:00בשעה 

אף אחד לא תכנן במועד משלוח , 19:00בשעה  ישיבות שלא מן המניין 2 -זימונים ל
  .שעות 5תארך הזימונים שהישיבה הראשונה 

  המתנה לחוות דעת היועץ המשפטי •

מעלה בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי לעירייה   - ראש העירייה –טלי פלוסקוב 
 19:00בשעה  23.3.14ביום ראשון  ,לישיבה הנוכחיתדיון ההמשך הצעה לסדר לקיים את 

  .פקודת העיריותתוספת השניה לל 49וזאת בהתאם לסעיף  ,ות שאלרבחדר ישיב

  : נערכה הצבעה 

  נמנעים      נגד        בעד
  

  טלי פלוסקוב
  משה קווס

  דודי אוחנונה 
  חיים מזרחי

  מתי רוז
  אלי מצליח
  יצחק וייס 

   אברהם ארנרייך
  שמחה ברוך שלסר 

  דודו שי 
  ניסן בן חמו

  מנו ביטמן
  נטלה בלינסון
  ג פלורי שטרלינ

  עופר ארצי 

ישיבת המשך מליאת מועצת העיר שלא מן המניין תתקיים ביום ראשון : החלטה 
  .בחדר ישיבות שאלר 19:00בשעה  23.3.14

              

                      
  טלי פלוסקוב              
 ראש העיר ערד               


