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  9.7.19 מתאריך המניין מן שלא העיר מועצת מליאת פרוטוקול

  חרמון באולם התקיימה המועצה ישיבת

  :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 חבר, צחי טל מר
  מועצה חבר, אורגיל דורון מר
  מועצה חבר, שמילה עוזי מר

  
  מועצה חברת, גיטיס דיאנה ר"ד

  מועצה חבר, קווס משה מר
  מועצה חבר, ארנרייך אברהם מר
  יצחק וייס, חבר מועצה  מר
  מועצה חבר, שלסר ברוך מר

  
  :נעדרים

  מועצה חברת, אביטן כהן סיוון' גב
  משה אדרי, חבר מועצה  מר

  
  :נוכחים

  העירייה ל"מנכ, עמל גרי
  ש"יועמ, שימן חיים ד"עו

  העירייה גזברית, יוסף רינה
  

  :היום סדר על
  

 .מכבר זה נשלח, 18.6.19 מתאריך 6 מספר כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
  

  .18.6.19 מתאריך 6 מספר כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  

 ענקימ וחשבון פיס פיתוח חשבון – הפיס מפעל מול לפעילויות אב חשבונות 2 לפתיחת המועצה אישור .2
 .מ"בע בנק במוניציפל – פיס

  
 חשבון – הפיס מפעל מול לפעילויות אב חשבונות 2 פתיחת מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  .מ"בע בנק במוניציפל – פיס מענקי וחשבון פיס פיתוח

 

  .הפרוטוקול ב"מצ, 23.5.19 מתאריך 5/2019' מס הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .3
  

  .23.5.19 מתאריך 5/2019' מס הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  

  .הפרוטוקול ב"מצ, 19.6.19 מתאריך 06/2019' מס הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .4
  

  .19.6.19 מתאריך 06/2019' מס הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  

 ב"מצ, 13.6.19 מתאריך 2' מס והאלכוהול הסמים בנגע למאבק הוועדה לפרוטוקול המועצה אישור .5
  .הפרוטוקול
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 2' מס והאלכוהול הסמים בנגע למאבק הוועדה פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

  .13.6.19 מתאריך
  

 .הפרוטוקול ב"מצ, 13.6.19 מתאריך 2' מס אלימות למיגור הועדה לפרוטוקול המועצה אישור .6
    

  .13.6.19 מתאריך 2' מס אלימות למיגור הועדה פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  

 .הפרוטוקול ב"מצ, 13.6.19 מתאריך 2' מס ביטחון ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .7
  

  .13.6.19 מתאריך 2' מס ביטחון ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  

 .הפרוטוקול ב"צמ,  2019 תמיכות – 16.6.19 מתאריך תמיכות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .8
  

  . 16.6.19 מתאריך תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  

 .הפרוטוקול ב"מצ. לידיעה, 23.6.19 מתאריך 3/2019  בארנונה הנחות ועדת פרוטוקול .9
   

   19:49 הישיבה תחילת מועד

  :היום סדר על

  . 19 סעיף  - 18.6.19 מתאריך 6 מספר כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1

 דברים מספר הצטברו הפעם, שנה בסוף כלל ךבדר נערך תקציב עדכון: העירייה גזברית, יוסף רינה
  .לעדכון ההוצאות ובצד ההכנסות בצד

 דממשר ההכנסות צפי קטן ומנגד לתקציב ביחס בהכנסות ₪ מיליון 3 -ב משמעותית גדל האיזון מענק
 העקריים הדברים אלו .בפועל צפויה להכנסה בהתאם עודכן והתקציב הרווחה וממשרד החינוך

 האסטרטגית היחידה לטובת תקצוב הוסף שכר סעיףב, עדכונים נערכו הוצאות בסעיף. בהכנסות
  .בפועל וגביה הוצאה לצפי שמירה היטל בנושא וההכנסות ההוצאות והותאמו

 של יתתכנ – הסמים נגע ומיגור אלימות מניעת תכנית את הוספנו: העירייה גזברית סגנית, לוי ימית
  .פנים לביטחון משרד

 תקציב ח"אלש 3,752 כולל ח"אלש 189,476 מ מתעדכן 2019 תקציב: העירייה גזברית יוסף רינה
   .  מותנה תקציב ח"אלש 3,094 כולל ח"אלש 189,712 של לסך  מותנה

  :הצבעה נערכה
  נמנעים      נגד          בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך        אוחנונה דודי

  וייס יצחק      'ניקובספוז אלכס
  ארנרייך אברהם      ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  גיטיס דיאנה
  

 כספים ועדת פרוטוקולב 19 סעיף( 2019 לשנת תקציב עדכון את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  מותנה ח"אלש 3,752 כולל ח"אלש 189,476 של מסך מעודכן התקציב  )18.6.19 מתאריך 6 מספר

  ).מותנה ח"אלש 3,094 כולל ח"אלש 189,712 של לסך
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  :הצבעה נערכה
  ).בפרוטוקול 19 סעיף למעט( 18.6.19 מתאריך 6' מס כספים ועדת פרוטוקול לאישור

  נמנעים      נגד        בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך      אוחנונה דודי

  וייס יצחק      'ניקובספוז אלכס
  ארנרייך אברהם      ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  גיטיס דיאנה
  

  )9, 5, 4 סעיפים למעט( 18.6.19 מתאריך 6' מס כספים ועדת פרוטוקול לסעיפי מתנגדים י"ח סיעת חברי* 

, 19 סעיף למעט( 18.6.19 מתאריך 6' מס כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  )לעיל אושר אשר

 ימענק וחשבון פיס פיתוח חשבון – הפיס מפעל מול לפעילויות אב חשבונות 2 לפתיחת המועצה אישור .2
  .מ"בע בנק במוניציפל – פיס

  הצבעה:  נערכה
  נמנעים      נגד        בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך      אוחנונה דודי

  וייס יצחק      'ניקובספוז אלכס
  ארנרייך אברהם      ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  גיטיס דיאנה
  

 פיס פיתוח חשבון – הפיס מפעל מול לפעילויות אב חשבונות 2 פתיחת מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .מ"בע בנק במוניציפל – פיס מענקי וחשבון

  .23.5.19 מתאריך 5/2019' מס הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .3

  המליאה מאולם יוצא ארנרייך אברהם מר המועצה חבר 19:57* 

  הצבעה:  נערכה
  נמנעים      נגד        בעד
          חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  .23.5.19 מתאריך 5/2019' מס הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: חלטה
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  .הפרוטוקול ב"מצ, 19.6.19 מתאריך 06/2019' מס הקצאות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .4

  הצבעה:  נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
          חמו בן ניסן
            אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  

  .19.6.19 מתאריך 06/2019' מס הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  .13.6.19 מתאריך 2' מס והאלכוהול הסמים בנגע למאבק הוועדה לפרוטוקול המועצה אישור .5

  הצבעה:  נערכה
  

  נמנעים      נגד        בעד
          חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
 מתאריך 2' מס והאלכוהול הסמים בנגע למאבק הוועדה פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת:  החלטה

13.6.19.  

  .13.6.19 מתאריך 2' מס אלימות למיגור הועדה לפרוטוקול המועצה אישור .6

  הצבעה:  נערכה
  נמנעים      נגד        בעד
          חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
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  .13.6.19 מתאריך 2' מס אלימות למיגור הועדה פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  .הפרוטוקול ב"מצ, 13.6.19 מתאריך 2' מס ביטחון ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .7

  הצבעה:  נערכה
  

  נמנעים      נגד        בעד
          חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  גיטיס דיאנה
  קווס משה
  שלסר ברוך

  וייס יצחק
  

  .13.6.19 מתאריך 2' מס ביטחון ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  .2019 תמיכות – 16.6.19 מתאריך תמיכות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור. 8

  הצבעה:  נערכה
  

  נמנעים      נגד          בעד
  קווס משה        חמו בן ניסן
  שלסר ברוך        אוחנונה דודי

  וייס יצחק      'ניקובספוז אלכס
        ריזינשוילי גבריאל

          שטרלינג פלורי
  צחי טל

  אורגיל דורון
  שמילה  עוזי

  גיטיס דיאנה
  

  .16.6.19 מתאריך תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה

  .לידיעה, 23.6.19 מתאריך 3/2019  בארנונה הנחות ועדת פרוטוקול  .9

  

  !ננעלה הישיבה 

  
  
  

      ______________________      _______________________ 
  חמו בן ניסן ד"עו            עמל גרי 

 העירייה ראש                     ההמועצ ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ    
  

  


