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  13.10.20 ישיבת הוועדה לתכנון ובנייה מתאריך  פרוטוקול
  ברחבת העירייה התקיימה המליאה

  
  
  

  
  :משתתפים

  העירייה ראש, חמו בן ניסן ד"עו
  העיר ראש וסגן מ"מ, אוחנונה דודי מר
  העיר ראש סגן, ניקוב'ספוז אלכס מר
  העיר ראש סגן, ריזינשוילי גבריאל מר
  העירייה לראש משנה, שטרלינג פלורי' גב
  מועצה חברת, אביטן כהן סיוון' גב

  מועצה חבר, שמילה עוזי מר
  מועצה חבר, דודו שי מר

  מועצה חברת, גיטיס דיאנה ר"ד
  מועצה חבר, קווס משה מר
   מועצה חבר, וייס יצחק מר
  מועצה חבר, ארנרייך אברהם מר

  
  :נוכחים

  גרי עמל, מנכ"ל העירייה
  רינה יוסף, גזברית העירייה

  עו"ד חיים שימן, יועמ"ש הרשות
  רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

  
  : חסרים

  מועצה חבר, אורגיל דורון מר
  מועצה חבר, שלסר ברוך מר
   מועצה חבר, אדרי משה מר

  
  

  על סדר היום: 
  
  

הרכבה, אישור המועצה למינוי  –הקמת ועדת משנה  –(ה) לחוק התכנון והבניה  8בהתאם לסעיף  .1
 .21.11.2018ועדת משנה לתכנון ובניה. הרכב ועדת המשנה אושר בישיבת המועצה מיום 

  נדרש לאשר גם בפני ועדת תכנון ובניה המליאה.  
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  לבניין ערים משנה ועדת 
   חמו בן ניסן ד"עו         ר"יו
  אוחנונה דודי      ר"יו מ"מ

   אורגיל דורון         חבר
   ד"ר דיאנה גיטיס         חבר/ה

  משה קווס         חבר
   אברהם ארנרייך        חבר 

  שטרלינג פלורי         חברה
  לאוניד וינקרט      השיכון משרד נציג
             האוצר משרד נציג
   מסעוד מאהר     מחוזית ועדה נציג
  חיון ניסים ר"רס       אש כיבוי נציג
    אסף פרלמן       י.ר.מ נציג

   עפרי צפנת     הבריאות משרד נציגת
    פלביה סונטג     העתיקות רשות נציג
    בטיט ניסים מ"רס     ישראל משטרת נציג

  דנה רודד    הסביבה להגנת המשרד נציגת
   אשר יוסף       ירוקה סיירת

   עמרם אייל       הדרום מעיינות
   הילה צחי, לית"מנכמ"מ        כלכלית חברה

   שימן חיים ד"עו, משפטי יועץ    יועץ משפטי לוועדה
  אלחדד מרים, העיר מהנדסת  מהנדסת ומזכירת הוועדה

   אורן שמוליק,  תברואה מחלקת מנהל       עירייה נציג
  הירש ליאור, וגהות בטיחות       עירייה נציג
  קורוב מוטי, ביצוע מחלקת       עירייה נציג
   שריקי מיכאל, אחזקה מחלקת       עירייה נציג
   דור מוקי, תנועה מדור       עירייה נציג

  אהרונוף שי, העירייה מבקר       מבקר הוועדה
    

  : הצבעה נערכה  
  

  נמנעים      נגד          בעד
                חמו בן ניסן
                אוחנונה דודי

              ניקוב'ספוז אלכסי
  גבריאל ריזינשוילי

  שטרלינג פלורי
          סיוון כהן אביטן

  שי דודו
  שמילה עוזי

  גיטיס דיאנה
  משה קווס
  יצחק וייס

  אברהם ארנרייך
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החלטה: מליאת הוועדה המקומית מחליטה על הקמת וועדת משנה לתכנון ובניה   
  שהרכבה מפורט להלן:   1965(ה) לחוק התכנון והבניה התשנ"ה  18סעיף לבהתאם   

  לבניין ערים משנה ועדת  

   חמו בן ניסן ד"עו         ר"יו  
  אוחנונה דודי      ר"יו מ"מ  
  אורגיל דורון         חבר  
  ד"ר דיאנה גיטיס       חבר/ה  
  משה קווס         חבר  
  אברהם ארנרייך        חבר   
    שטרלינג פלורי         חברה  
  לאוניד וינקרט      השיכון משרד נציג  
       האוצר משרד נציג  
  מסעוד מאהר     מחוזית ועדה נציג  
  חיון ניסים ר"רס     אש כיבוי נציג  
  אסף פרלמן       י.ר.מ נציג  
  עפרי צפנת   הבריאות משרד נציגת  
  פלביה סונטג     העתיקות רשות נציג  
  בטיט ניסים מ"רס     ישראל משטרת נציג  
  דנה רודד הסביבה להגנת המשרד נציגת  
  אשר יוסף       ירוקה סיירת  
   עמרם אייל     הדרום מעיינות  
  הילה צחי, לית"מ"מ מנכ     כלכלית חברה  
   שימן חיים ד"עו, משפטי יועץ    משפטי לוועדה יועץ  
  אלחדד מרים, העיר מהנדסת  מהנדסת ומזכירת הוועדה  
  אורן שמוליק,  תברואה מחלקת מנהל       עירייה נציג  
  הירש ליאור, וגהות בטיחות       עירייה נציג  
  קורוב מוטי, ביצוע מחלקת       עירייה נציג  
  שריקי מיכאל, אחזקה מחלקת       עירייה נציג  
  דור מוקי, תנועה מדור       עירייה נציג  
    אהרונוף שי, העירייה מבקר     מבקר הוועדה  

  
      
  הישיבה ננעלה,   

  
          

____________________      _______________________  
  עו"ד ניסן בן חמו              עמל גרי     

    העירייה ראש                 המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ    
  


