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  לשכת ראש העירייה

  א"תשע, א חשון"י               
  2010, אוקטובר 19                        

  
  
  שלא מהמניין  ת העירפרוטוקול מליאת מועצ

  2010 באוקטובר 19-שהתקיימה ב
  
  

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

   חברת מועצה, נעמי מיצד' גב
  חברת מועצה, ם שימןמרי' גב

  חבר מועצה, מר שלמה מונסונגו
   חבר מועצה, מר משה קווס
  )19:07הגיע בשעה ( חבר מועצה, מר יצחק וייס
  חבר מועצה, מר משה אדרי

  )19:04הגיע בשעה ( חבר מועצה, מר מתי רוז
  חבר מועצה, מר דודו אוחנונה

  חבר מועצה, מר דודו שי
  

  ירייהל הע"מנכ, מר רמי נבון  :נוכחים 
  יועץ משפטי, ד חיים שימן "עו    
  גזברית העירייה, רינה יוסף' גב    
  עוזר ראש העירייה, ולד סנדלרסקימר     

  
    

  
  חבר מועצה, מר בני בן שושן  :נעדרים 

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

  חבר מועצה, מר אורון קליימן
      

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

  
  

  :על סדר היום
  

 )ד גזבר העירייה"ב חוו"מצ( .והאצלת סמכויות מ"ומ מינוי סגנים .1

  אישור איוש נציגי ציבור בועדות רשות .2
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  19:00מועד פתיחת הישיבה 
  
  
 .מ והאצלת סמכויות"מינוי סגנים ומ  . 1

  
בדבר קיום הישיבה , שנמסרה לי היום, ות דעת ביקשתי מהיועץ המשפטי חו -דודי אוחנונה

  .9ונושאים נוספים ואני טוען שכינוס הישיבה לא עומד בהוראות החוק על פי סעיף 
  

, הטענה אינה נכונה, שניתנה לבקשתך, כפי שפירטתי בחוות הדעת –חיים שימן היועץ המשפטי 
הצורך בהזמנה לישיבה הפירוט המבוקש לגבי נושאי סדר היום פורטו בהרחבה ולמעלה מן 

  .ולפיכך ניתן להמשיך בישיבה. י ראש העירייה"שנשלחה ע
   

של  טלי פלוסקוב מעלה להצבעה את הצעות ההחלטה כפי שנשלחו בסדר היום' ראש העירייה הגב
  .הישיבה

  
  מ ראש עיר בשכר"מינוי סגן ומ .א
  

, 1975, ה"תשל) וכהונתםבחירת ראש הרשות וסגניו (לחוק הרשויות המקומיות  14בהתאם לסעיף 
ולפי הצעת ראש העירייה בוחרת בזאת מועצת העיר את מר מקסים אוקנין לשמש כסגן ראש 

  .העירייה וממלא מקומה בשכר
  

ה "תשל) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונותם(לחוק הרשויות המקומיות  17בהתאם לסעיף 
אשרת את הודעת ראש העירייה ראש העירייה מודיעה בזאת על החלטתה ומועצת העיר מ, 1975

  :מר מקסים אוקנין,  בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא מקום ראש העירייה
  

 . לחתום בשם ובמקום ראש העירייה )1
לחוק ) 1(' ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה כאמור בסעיף שמונה עשרה ה"לשמש כיו )2

 . 1965, ה"התכנון והבנייה תשכ
 . ה וגינוןהאחזק, בתיקי התברואה )3

  
מהשכר  80%יהיה זכאי לקבל שכר בשעור של , מקסים אוקנין, סגן וממלא מקום ראש העירייה

ולתנאי שכר ותנאים נלווים לראש , ]נוסח חדש[לפקודת העיריות  129הקבוע לסגן בהתאם לסעיף 
  .רשות מקומית ולסגניו בשכר

  
  תשלום השכר לסגן מותנה באישור משרד הפנים

  
  :נערכה הצבעה

  
  נמנע          נגד          בעד

  - - -  -        דודי אוחנונה        טלי פלוסקוב
  דודו שי        מקסים אוקנין

  נעמי מיצד
  מרים שימן
  משה אדרי

  מתי רוז
  יצחק וייס

  שלמה מונסונגו
  משה קווס

  
  .י סדר יום לא חוקי"כי הישיבה מתנהלת עפרשום מר דודי אוחנונה מבקש ל  *
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  :החלטה
בחירת ראש הרשות וסגניו (לחוק הרשויות המקומיות  14לסעיף בהתאם מועצת העיר מאשרת 

מר מקסים אוקנין לשמש כסגן ראש העירייה וממלא מינויו של את , 1975, ה"לתש) וכהונתם
  .מקומה בשכר

  
ה "תשל) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונותם(לחוק הרשויות המקומיות  17בהתאם לסעיף 

,  סמכויות ראש העירייה לסגן וממלא מקום ראש העירייהאצילת מועצת העיר מאשרת את , 1975
  :מר מקסים אוקנין

  

 . לחתום בשם ובמקום ראש העירייה )1
לחוק התכנון ) 1(' ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה כאמור בסעיף שמונה עשרה ה"לשמש כיו )2

 . 1965, ה"והבנייה תשכ
 . האחזקה וגינון, בתיקי התברואה )3

  
לקבל שכר בשעור של , מקסים אוקנין, לא מקום ראש העירייהסגן ומממועצת העיר מאשרת ל

ולתנאי שכר ותנאים , ]נוסח חדש[לפקודת העיריות  129מהשכר הקבוע לסגן בהתאם לסעיף  80%
  .נלווים לראש רשות מקומית ולסגניו בשכר

  
  .ראש העירייה מאחלת הצלחה למר מקסים אוקנין 

  
  מינוי סגן ראש העיר בשכר. ב

, 1975, ה"תשל) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(לחוק הרשויות המקומיות  15 בהתאם לסעיף
  . בוחרת בזאת מועצת העיר את מר משה קווס לשמש כסגן ראש העירייה בשכר

  
ה "תשל) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונותם(לחוק הרשויות המקומיות  17בהתאם לסעיף 

ומועצת העיר מאשרת את הודעת ראש העירייה ראש העירייה מודיעה בזאת על החלטתה , 1975
  :מר משה קווס,  בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן ראש העירייה

  
 . תשתיות עירוניות –בתיק ביצוע 

  
בהתאם  מהשכר הקבוע לסגן 70%יהיה זכאי לקבל שכר בשעור , משה קווס, סגן ראש העירייה

ולתנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות מקומית , ]נוסח חדש[לפקודת העיריות  129לסעיף 
  .ולסגניו בשכר

  
  תשלום השכר לסגן מותנה באישור משרד הפנים

  
  :נערכה הצבעה

  
  נמנע          נגד          בעד

  - - -  -        דודי אוחנונה        טלי פלוסקוב
  דודו שי        מקסים אוקנין

  נעמי מיצד
  ימןמרים ש

  משה אדרי
  מתי רוז

  יצחק וייס
  שלמה מונסונגו

  משה קווס
  
  .י סדר יום לא חוקי"כי הישיבה מתנהלת עפ רשוםמר דודי אוחנונה מבקש ל  *
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  :החלטה
בחירת ראש הרשות וסגניו (לחוק הרשויות המקומיות  15בהתאם לסעיף  ,מועצת העיר מאשרת

  . וס לשמש כסגן ראש העירייה בשכרמר משה קומינויו של את  ,1975, ה"לתש) וכהונתם
  

ה "תשל) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונותם(לחוק הרשויות המקומיות  17בהתאם לסעיף 
מר משה ,  ראש העירייהאצילת סמכויות ראש העירייה לסגן את מועצת העיר מאשרת , 1975
  :קווס

  
 . תשתיות עירוניות –בתיק ביצוע 

  
מהשכר הקבוע לסגן  70%לקבל שכר בשעור , משה קווס, רייהסגן ראש העימועצת העיר מאשרת ל

ולתנאי שכר ותנאים נלווים לראש רשות , ]נוסח חדש[לפקודת העיריות  129בהתאם לסעיף 
  .מקומית ולסגניו בשכר

  
  תשלום השכר לסגן מותנה באישור משרד הפנים

  
  .מאחלת הצלחה למר משה קווס ראש העירייה

  
  )ללא שכר(ואר מינוי סגן ראש העיר בת. ג
  

, 1975, ה"תשל) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(לחוק הרשויות המקומיות  15בהתאם לסעיף 
  ). ללא שכר(בוחרת בזאת מועצת העיר את מר משה אדרי לשמש כסגן ראש העירייה בתואר 

  
ה "תשל) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונותם(לחוק הרשויות המקומיות  17בהתאם לסעיף 

ראש העירייה מודיעה בזאת על החלטתה ומועצת העיר מאשרת את הודעת ראש העירייה , 1975
  .תיק קשרי ממשל :מר משה אדרי,  בדבר אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן ראש העירייה

  
  :נערכה הצבעה

  
  נמנע          נגד          בעד

  - - -  -        דודי אוחנונה        טלי פלוסקוב
  דודו שי        מקסים אוקנין

  מי מיצדנע
  מרים שימן
  משה אדרי

  מתי רוז
  יצחק וייס

  שלמה מונסונגו
  משה קווס

  
  .י סדר יום לא חוקי"כי הישיבה מתנהלת עפ רשוםמר דודי אוחנונה מבקש ל  *
  

  :החלטה
בחירת ראש הרשות וסגניו (לחוק הרשויות המקומיות  15בהתאם לסעיף , מועצת העיר מאשרת

  ). ללא שכר(אדרי לשמש כסגן ראש העירייה בתואר את מר משה , 1975, ה"תשל) וכהונתם
  

ה "תשל) בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונותם(לחוק הרשויות המקומיות  17בהתאם לסעיף 
מר משה ,  אצילת סמכויות ראש העירייה לסגן ראש העירייהמועצת העיר מאשרת את , 1975
  .תיק קשרי ממשל :אדרי

  
  .אדרימשה ראש העירייה מאחלת הצלחה למר 
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  אישור נציגי ציבור בועדות רשות. 2
  

  .ראש העירייה מבהירה כי ניתן עדיין להעביר שמות מטעם הסיעות של נציגי ציבור לועדות הרשות
  

היועץ המשפטי מבקש לשלוח לחבר המועצה מר דודי אוחנונה פירוט אודות מספר המקומות 
  .ומספר הנציגים המבוקש לועדות הרשות

  

 תרבות וספורטועדה לענייני  .1
  .)ערד חזקה(סמאי ציונה ' גב, )חי(יואל ליפו מר , )צעירים(סמי הרשקוביץ מר 

  
  :נערכה הצבעה

  
  נמנע          נגד          בעד

  - - -  -        דודי אוחנונה        טלי פלוסקוב
  דודו שי        מקסים אוקנין

  נעמי מיצד
  מרים שימן
  משה אדרי

  מתי רוז
  יצחק וייס

  שלמה מונסונגו
  משה קווס

  
  .י סדר יום לא חוקי"כי הישיבה מתנהלת עפ שוםמר דודי אוחנונה מבקש לר  *
  

 ועדת רווחה ושרותים חברתיים .2
יואל ליפו מר , )ערד חזקה(יצחק ישעיהו מר , גלינה פוקס' גב, )צעירים(אבדיש סוניה ' גב

  .)חי(
  

  :נערכה הצבעה
  

  נמנע          נגד          בעד
  - - -  -        דודי אוחנונה        טלי פלוסקוב

  דודו שי        מקסים אוקנין
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  משה אדרי

  מתי רוז
  יצחק וייס

  שלמה מונסונגו
  משה קווס

  
  .י סדר יום לא חוקי"כי הישיבה מתנהלת עפ שוםמר דודי אוחנונה מבקש לר  *
  

 ועדת נוער וצעירים .3
  .)רד חזקהע(למלמו בייך מר , )מאמינים בערד( זשמעון מזומר , )ערד חזקה(מור אזרזר  מר 

  
  
  
  
  



 6

  :נערכה הצבעה
  

  נמנע          נגד          בעד
  - - -  -        דודי אוחנונה        טלי פלוסקוב

  דודו שי        מקסים אוקנין
  נעמי מיצד

  מרים שימן
  משה אדרי

  מתי רוז
  יצחק וייס

  שלמה מונסונגו
  משה קווס

  
  .י סדר יום לא חוקי"כי הישיבה מתנהלת עפ רשוםמר דודי אוחנונה מבקש ל  *
  

 ת תנועהועד .4
 .)חי(שמעה טננבאום מר , )ערד חזקה(חנן זריהן מר , פרסקי יאירמר 

  
  :נערכה הצבעה

  
  נמנע          נגד          בעד

  - - -  -        דודי אוחנונה        טלי פלוסקוב
  דודו שי        מקסים אוקנין

  נעמי מיצד
  מרים שימן
  משה אדרי

  מתי רוז
  יצחק וייס

  שלמה מונסונגו
  משה קווס

  
  .י סדר יום לא חוקי"כי הישיבה מתנהלת עפ רשוםה מבקש למר דודי אוחנונ  *
  

  .טלי פלוסקוב נועלת את הישיבה' ראש העירייה הגב
  

  .הישיבה ננעלה
  
  
  
  

                          
  טלי פלוסקוב                  
 ראש העירייה                  


