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 31.8.17מיום  73פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 

  

 ראש העיר - משה אבוטבול מר  :נוכחים

   סגן ומ"מ ראש העיר  - מר מאיר בלעיש  

 סגן ראש העיר - מר שמואל גרינברג  

 חבר מועצת עיר -  מר דוד ויינר  

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 עירחבר מועצת  -  מר ראובן כהן  

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנייך  

 חבר מועצת עיר  -  מר משה מונטג  

  חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

     חברת מועצת עיר -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

  חבר מועצת עיר -  מר נתן שטרית  

  

 חברת מועצת עיר  - ילנה פרוקולוב גב' חסרים:

 חבר מועצת עיר - מר אלכס שלפצ'נקו  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

 חבר מועצת עיר -  מר שלום לרנר  

 חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חברת מועצת עיר - עו"ד אירית מרציאנו  

   

 סמנכ"ל -  מר דוד סיטבון :משתתפים

 גזבר - מר אריה ברדוגו   

 יועמ"ש - עו"ד מוטי ברקוביץ  

 יועמ"ש - עו"ד מיקי גסטוירט  
 

 

 

 על סדר היום:
 

 . הקמת ועדת בחירות ובחירת יו"ר הועדה1

 

 

  37ין מס' יאני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המנ אש העיר:ר
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 הקמת ועדת בחירות ובחירת יו"ר הועדה – 1סעיף 

 

 אני רוצה ברשותכם לעבור על הרשימה שקיבלתם ולקבל אישור. אם יש תיקונים  יר:ראש הע

 מר לי במקום ולאחר מכן נבחר יושב ראש.ומבחינתכם אנא ל  

 שם פרטי משפחה תפקיד מס' סידורי

 מרדכי דירנפלד חבר 1

 יוסף מאיר ברנשטיין  ממלא מקומו 

 עוזי קלדרון חבר 2

 מאיר בלעיש ממלא מקומו 

 מרדכי כהן חבר 3

 עמרם בוזגלו ממלא מקומו 

 ריצ'רד פרס חבר 4

 עמיר אסרף ממלא מקומו 

 עמוס לוזון חבר 5

 יצחק כהן  ממלא מקומו 

 יצחק ג'קי אדרי חבר 6

  בן עדי  ממלא מקומו 

 אילנה ירחי חבר 7

 אליאסף ורמן ממלא מקומו 

 שלום אדרי חבר 8

 אירית מרציאנו  מוממלא מקו 

 סטלה ולטר חבר 9

 אלכס שלפצ'נקו מוממלא מקו 

 אלי בוטבול חבר  10

 נתן  שטרית  מוממלא  מקו 

 אלי וענונו חבר 11

 ילנה פרוקולוב  מוממלא מקו 

 משה אבוטבול חבר 12

 גולן שליט  מוממלא מקו 

 ראובן כהן  חבר 13

 מיכאל שטרית ממלא מקומו 

 יגאל חדד חבר 14

 מנחם שבתאי ממלא מקומו 

 ישעיהו ארנרייך חבר 15

 אברהם ברגר ממלא מקומו  

 דוד ויינר חבר 16

 משה ויינברג ממלא מקומו 

 שמואל גרינברג חבר  17

 ישראל סילברסטין ממלא מקומו 

 משה מונטג חבר 18
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 בן ציון ראקוב ממלא מקומו 

 אליהו פרידמן חבר 19

 אהרן סלומון ממלא מקומו 

 

 

 

 מי בעד הרכב ועדת הבחירות הנ"ל. ר:ראש העי

 

 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:

 הרכב ועדת הבחירות אושרה. החלטה:

 

 מבין חברי הועדה בוחרים יושב ראש. יש הצעה לבחור בעוזי קלדרון כיושב ראש הועדה. ראש העיר:

 

ון למליאה הזו יש פה פניה של חבר מועצת העיר, מר ריצ'רד פרס, שטוען שלא קיבל את הזימ נתן:

 וביקש לא לקיימה היום. לכן ביקש שירשם בפרוטוקול. 

 

אנחנו חילקנו זימונים בכל הבתים כולל אצלו בבית גם חילקנו זימון במייל.להזכירכם כל  ראש העיר:

 חברי המועצה קיבלו לפטופ הודענו שהזימונים יגיעו במייל כך שהכל נעשה כחוק.  

 ות יקבל תשובה בכתב. התייעצתי עם היועמ"ש עו"ד אם יפנה בכתב למי שצריך לפנ  

 גסטוירט שהכשיר את זה למרות הפניה של ריצ'רד. היום זה היום האחרון ומחר צריך   

 להגיש את הרשימה למשרד הפנים.  

 

 אני מציע ברמה החברית למאיר שלהבא תשתף עוד חברים בדבר כזה שאתה מארגן.   נתן:

 עוזי קלדרון. חבל שלא התייעצת. אני באופן אישי מעריך את  

 החלטנו שנתמוך בעוזי קלדרון.  

 

 : מועצת העיר מאשרת את מר עוזי קלדרון כיו"ר ועדת בחירות.הצעת החלטה –ראש העיר 

 

 מי בעד?

 

 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את מר עוזי קלדרון כיו"ר ועדת בחירות. החלטה:

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל –ם: דוד סיטבון רש

 

 

   ______________        _______________ 

 משה    אבוטבול          דוד    סיטבון    

 ראש    העיר          מרכז   הישיבות 
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