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  4.1.11מיום   1120/1' פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס
  
  

  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב  :משתתפים 
  מ וסגן ראש העירייה"מ, מר מקסים אוקנין

  סגן ראש העירייה, מר משה קווס
  סגן ראש העירייה, מר משה אדרי

  חבר מועצה, מר בני בן שושן
  חברת מועצה, נעמי מיצד' גב
  ברת מועצהח, מרים שימן' גב

  חבר מועצה, מר מיכאל טנפילוב
   חבר מועצה, מר חיים מזרחי

  חבר מועצה, מר מתי רוז
  חבר מועצה , מר אורון קליימן

  חבר מועצה, מר יצחק וייס 
  חבר מועצה, מר  דודו שי

  
  

  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון  :נוכחים 
  היועץ המשפטי, ד חיים שימן"עו    
  עירייהגזברית ה, רינה יוסף' גב    
  מבקר העירייה, מר שמעון בארי    
  עוזר ראש העירייה, מר ולד סנדלרסקי    

  
  

  חבר מועצה  , מר שלמה מונסונגו  :נעדרים 
  חבר מועצה, מר דודי אוחנונה

  
  
  

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

  :על סדר היום

 דיווח ראש העירייה •
 .נשלח זה מכבר , 20.12.10מיום  5' מס אישור פרוטוקול ועדת כספים •

שינוי תבחינים וחלוקת כספי  – 2.1.11אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  •
  .ב פרוטוקול"מצ, התמיכות

 .יוסי קופרברג  –) ועדת רשות(מינוי נציג ציבור לועדת תנועה  •

 .יהודה מייקון  –)  ועדת חובה(מינוי נציג ציבור לועדת איכות הסביבה  •
חיים עומר וסיום כהונה של נחמיה בן  –שור מינוי חבר דירקטוריון בחברה הכלכלית אי •

 .פורת

 .לאישור המועצה, ב"רצ) נוסח חדש (לפקודת העיריות  179בהתאם לסעיף , עבודה נוספת •

  . שונות •
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  19:05מועד תחילת הישיבה 
  

  

  :על סדר היום
  

 דיווח ראש העיר .1
ביום חמישי האחרון התקיימה  -גלעד ארדן פגישה עם השר לאיכות הסביבה מר   .א

פגישה עם השר לאיכות הסביבה בעקבות הפגישה אנו ממשיכים ומתקדמים עם 
  . פרויקטים

ביום חמישי הקרוב אפגש ביחד עם  –פגישה עם שר האוצר מר יובל שטייניץ   .ב
הטבות מס וטיפול : הנושאים העומדים על הפרק. משה אדרי עם שר האוצר

 .בערד
  

  20.12.10מיום  5' פרוטוקול ועדת כספים מסאישור  .2
  
  : נערכה הצבעה  
    
  נמנע        נגד        בעד  
  ------         -----       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  מיכאל טנפילוב

   חיים מזרחי
  מתי רוז

  אורון קליימן 
  יצחק וייס 

  דודו שי
  

  

מיום  5' עיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מסמועצת ה: החלטה
20.12.10.  

  

   2.1.11מתאריך  אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .3
  
  : נערכה הצבעה  
    
  נמנע        נגד        בעד  
  ------         דודו שי      טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  מיכאל טנפילוב

   חיים מזרחי
  מתי רוז

  אורון קליימן 
  יצחק וייס 

  

  .2.1.11מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  :החלטה
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  .יוסי קופרברג –)ועדת רשות(מינוי נציג ציבור לועדת תנועה  .4
  

מבקש להעביר הודעה בשמו של יוסי קופרברג המבקש להסיר מועמדותו  –בני בן שושן 
  .מתפקיד זה

  
  .סעיף זה מוסר מסדר היום, תכובדיוסי קופרברג מר שתו של בק –טלי פלוסקוב 

  

  .יהודה מייקון –)ועדת חובה(לועדת איכות הסביבה מינוי נציג ציבור  .5
  

 –מבקש בהזדמנות זו להוסיף נציג ציבור נוסף לועדת איכות הסביבה  –משה אדרי 
דו מהנדס גוסטבו בעל נסיון בתחום בתפקי. גוסטבו ליפקופקר בנוסף ליהודה מייקון

  .איכות הסביבה
    

  : נערכה הצבעה
    
  נמנע        נגד        בעד  
  ------         -----       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  מיכאל טנפילוב

   חיים מזרחי
  מתי רוז

  אורון קליימן 
  יצחק וייס 

  דודו שי
  

של נציג הציבור יהודה  ומועצת העיר מאשרת את מינוי: החלטה

  .מייקון בוועדת איכות הסביבה

  
מינויו של גוסטבו ליפקופקר טעון אישור  -בהתאם להוראת היועץ המשפטי – הערה* 

 ].נוסח חדש[לפקודת העיריות  )3) (ב(' י 149בהתאם לסעיף , ארגון מקומי

 

   

נחמיה בן  נה של וסיום כהוחיים עומר  –חבר דירקטוריון בחברה הכלכלית מינוי אישור  .6
  פורת

  
  : נערכה הצבעה  
    
  נמנע        נגד        בעד  
  ------         -----       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  מיכאל טנפילוב

   חיים מזרחי
  מתי רוז

  אורון קליימן 
  יצחק וייס 
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  דודו שי
  

  

של חיים עומר כחבר דירקטוריון מועצת העיר מאשרת את מינויו : החלטה
  .בחברה הכלכלית ומאשרת את סיום כהונתו של נחמיה בן פורת

  

 .עבודה נוספתאישור  .7
  

קש כי ומב, פרטים על גבי טופס הבקשה לעבודה נוספתבבהירות ה חוסרלאור  –הערה  •
בכל הקשור ברורות ומפורטות , כשהן מודפסותבקשות לעבודה נוספת  נהוגשתלהבא 

  .בודהלמהות הע
   

  : נערכה הצבעה  
    
  נמנע        נגד        בעד  
  ------         -----       טלי פלוסקוב  

  מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  בני בן שושן
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  מיכאל טנפילוב

   חיים מזרחי
  מתי רוז

  אורון קליימן 
  יצחק וייס 

  דודו שי
  

מועצת העיר  )נוסח חדש (לפקודת העיריות  179בהתאם לסעיף : החלטה
  .מאשרת עבודה נוספות לרשימת העובדים המצורפת

  

  

  

  .19:21הישיבה ננעלת 
  

  

  

  

                        

  טלי פלוסקוב                
  ראש העירייה                


