פרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין מס'  39מיום 28.5.07
 ראש העירנוכחים :מר דניאל וקנין
מר חגי גולדשמיט  -חבר מ .עיר
מר אלכס שלפצ'נקן  -חבר מ.עיר
 חבר מ.עירמר ג'קי אדרי
 חבר מ.עירהרב יצחק אלון
 חבר מ .עירמר דוד ויינר
הרב אברהם ברגר  -חבר מ .עיר
מר יהודה מדיזאדה  -חבר מ .עיר
מר מיכאל שטרית  -חבר מ .עיר
 מ"מ וסגן רוה"עחסרים :מר שלום אדרי
 סגנית רוה"עגב' סטלה וולטר
 סגן רוה"עמר שלום לרנר
 חבר מ .עירמר מאיר בלעיש
גב' אירית מרציאנו  -חברת מ .עיר
 חבר מ .עירמר משה מונטג
הרב משה אבוטבול  -חבר מ .עיר
 חבר מ .עירעו"ד שלום פדידה
משתתפים :עו"ד מתתיהו חותה -מנכ"ל העיריה
 סמנכ"ל העיריהמר דוד סיטבון
מר אריה ברדוגו  -גזבר העיריה
עו"ד מ .ברקוביץ  -יועץ משפטי
עו"ד מ .גסטוירט  -יועץ משפטי
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים :מליאה מן המנין מס'  38מיום ,25.4.07.מליאה שלא מן המנין
מס'  32מיום .25.4.07
 .2אישור פרוטוקולים ועדת הקצאות מס'  44מיום  ,11.4.07מס'  45מיום .2.5.07
 .3אישור מינויו של מר אלי ארזי כפקח עירוני.
ראש העיר

אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המנין מס' .39
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סעיף  :1אישור פרוטוקולים :מליאה מן המנין מס'  38מיום 25.4.07
מליאה שלא מן המנין מס'  32מיום ________________ 25.4.07
האם יש הערות?
* אין הערות
ראש העיר הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים :מליאה מן המנין
מס'  38מיום  ,25.4.07שלא מן המנין מס'  32מיום .25.4.07
מי בעד?
הצבעה :
החלטה:

בעד מאשרים פה אחד.
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
סעיף  :2אישור פרוטוקולים ועדת הקצאות מס'  44מיום 11.4.07
ועד הקצאות מס'  45מיום ______________________ 2.5.07

ראש העיר :סעיף  2בפרוטוקול  44יורד מסדר היום ,וסעיף  5ד' בפרוטוקול  45מחייב
בדיקה נוספת של המנכ"ל .שאר הסעיפים נאשר.
האם יש הערות?
* אין הערות
ראש העיר הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ההקצאות מס'
 44מיום  11.4.07למעט סעיף ) 2מדרשת בית שמש(  ,ופרוטוקול מס' 45
למעט סעיף  5ד' )מעיין עזרה( ,אלא אם יתברר לאחר בדיקת המנכ"ל שהכל
תקין יאושר סעיף  5ד' )מעין עזרה( ללא צורך להביא לאישור מחדש של
מליאת מועצת העיר.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

בעד מאשרים פה אחד.
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
סעיף  :3אישור מינויו של מר אלי ארזי כמפקח עירוני

ראש העיר

הצעת החלטה :מועצת העיר ממנה ומסמיכה את מר אלי ארזי כפקח
עירוני על פי סעיף  264לפקודת העיריות )נוסח משולב( ולפי סעיפים 170-167
ולפי סעיפים  170-167ורשאי הוא להשתמש בסמכויות הנתונות מכח סעיף
 55לחוק בתי המשפט )נוסח משולב( התשמ"ז.1984-
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מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

בעד מאשרים פה אחד.
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סקירת ראש העיר על רשמי המשלחת לעיר התאומה ספליט שבאוקראינה:
קבלת הפנים היתה מצוינת המארחים עשו הכל כדי שהביקור יצליח ,נפגשנו עם
הקהילה היהודית הם מונים כ 60-איש .יש בית כנסת אחד אבל הוא משמש
כמוזיאון ,יש בית עלמין והוא מוקף חומה ומשמש כאתר תיירות ונקודת תצפית.
אנחנו צריכים לפעול על מנת לשמור על קשר עם הקהילה היהודית בספליט.
סיכמנו עם הנהלת העיר על הקמת ועדה משותפת שתטפל בכל הקשור לקשרי
הערים התאומות .רצ"ב סיכום הביקור בספליט.

הישיבה נעולה.
רשם:דוד סיטבון – סמנכ"ל העיריה

____________
דניאל וקנין
ראש העיר

