
  
  

  לשכת ראש העיר
  
  

 28.11.07התקיימה בתאריך  ש37 'מליאת מועצת העיר הממונה מספרוטוקול 

  

  ראש העיר הממונה,  לב- מר גדעון בר    :משתתפים

  חבר הוועדה הממונה, מר אבי הלר    
  חברת הוועדה הממונה , מרגלית אשכנזי' גב     

  חבר הוועדה הממונה,  שלוםאיציקמר    
  חבר הוועדה הממונה, ה קליימןארימר                

   

  ל העירייה"מנכ, מר אריאל הירט              :נוכחים

  גזבר העירייה, אודי וינריבמר     
  מבקר העירייה, מר שמעון בארי    
  לשכה משפטית, ד דנה כץ "עו    
  דוברת העירייה, אורטל לוי' גב    
    

  מנהלת לשכת ראש העיר, אשל ויגי: רשמה פרוטוקול
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  החלטות 
  

 . נוהלי עבודה של המליאה .1

  :20076217/' החלטה מס
   במשרדי ראש העיר10:30 לכל חודש בשעה הראשוןישיבות מליאה נקבעו כל יום רביעי 

  .12.12.07י למעט הישיבה הבאה שתתקיים ביום רביע
 

 .איוש וועדות .2

  20076218/ 'החלטה מס
  :אישרה מינוי לוועדות הבאותהממונה מליאת מועצת העיר 

  
  וועדת בנין ערים

  ר הוועדה" יו-לב  - גדעון ברמר 
   חבר המליאה–מר אבי הלר 

   המליאהת חבר–מרגלית אשכנזי ' גב
   חבר המליאה–מר איציק שלום 
   חבר המליאה–מר אריה קליימן 



  
  
  
  
  
  

  וועדת כספים
  ר הוועדה" יו- לב  - גדעון ברמר 

   חבר המליאה–מר אבי הלר 
   המליאהת חבר–מרגלית אשכנזי ' גב

   חבר המליאה–מר איציק שלום 
   חבר המליאה–מר אריה קליימן 

  
  ח"וועדת מל

  ר הוועדה" יו- לב  - גדעון ברמר 
   חבר המליאה–מר אבי הלר 

  ה המליאת חבר–מרגלית אשכנזי ' גב
   חבר המליאה–מר איציק שלום 
   חבר המליאה–מר אריה קליימן 

  
  וועדת בטחון

  ר הוועדה" יו-לב  - גדעון בר מר 
   חבר המליאה–מר אבי הלר 

   המליאהת חבר–מרגלית אשכנזי ' גב
   חבר המליאה–מר איציק שלום 
   חבר המליאה–מר אריה קליימן 

  
  מ" לערד בעליתכדירקטוריון החברה הכל

  דירקטוריוןר "יו –לב - גדעון ברמר 
  דירקטוריון חבר –מר איציק שלום 
  דירקטוריון  חבר -מר אריה קליימן 

  
  וועדות חובה

  . איוש הוועדות לפי דרישת החוקתהיועצת המשפטית תכין את רשימ
  .  הבאההמליאה  תישיבויידון בהחומר יועבר לחברי המליאה 

 

  .6.11.07אישור פרוטוקול מועצה טלפונית מיום  .3

 20076219/ 'מסהחלטה 

    6.11.07פרוטוקול מועצת העיר מיום את       מליאת מועצת העיר הממונה אישרה פה אחד 
 

  .8.11.07אישור פרוטוקול מועצה טלפונית מיום  .4

 20076220/ 'מסהחלטה 

  8.11.07פרוטוקול מועצת העיר מיום את מליאת מועצת העיר הממונה אישרה פה אחד 
 

 .4למעט סעיף , 28.3.07 מישיבת וועדת כספים מיום 3טוקול מס אישור פרו .5

 20076221/ 'מסהחלטה 

 28.3.07 מישיבת וועדת כספים מיום 3 'פרוטוקול מסאת  מליאת מועצת העיר הממונה אישרה
  .4 למעט סעיף  -
  
  



  
  
  
  
  
  
 

 .20.6.07 מישיבת וועדת כספים מיום 4 'אישור פרוטוקול מס .6

  20076222/ 'מסהחלטה 
 20.6.07 מישיבת וועדת כספים מיום 4 ' פרוטוקול מס אתמליאת מועצת העיר הממונה אישרה

 שיועלה שוב לאחר הכנת דוח הסבר מקיף של גזבר העירייה בנושא כיסוי ,12למעט סעיף 
 .נזקים בביטוח עצמי בהתאם להכנסות בפועל

 

 .ויקטוריה ברנגל'  העיר הגבתאישור העסקה של מהנדס .7

  20072236/ 'מסהחלטה 
 ויקטוריה ברנגל כמהנדסת 'אישרה פה אחד חוזה העסקה של הגבהממונה מליאת מועצת העיר 

ד דרור גל "עובדק על ידי י י– בכפוף לבדיקת נושא הפנסיה בעת המעבר לתפקיד הקודם העיר
  .ני דיני עבודהיי בענ של העירייההיועץ המשפטי החיצוני

  
   .28.11.07ום  מי1אישור פרוטוקול וועדת כספים מס  .8

  20076224/' מסהחלטה 
   .28.11.07 מיום 1אישרה פרוטוקול וועדת כספים מס הממונה מליאת מועצת העיר 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בברכה                
  

          גדעון בר לב              
                                                     ראש העיר הממונה      

 


