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 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך   נוכחים
 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ    
 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי    
 חבר מועצת עיר -  מר משה שיטרית    
 חבר מועצת עיר -           מר צבי ווליצקי    
  חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    
 חברת מועצת עיר  -  גב' רינה הולנדר    
 חבר מועצת עיר -  מר ניסים בריח    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב    

 חבר מועצת עיר          -               מר יצחק אלמליח                                      
 חבר מועצת עיר          -מר ישראל סילברסטין                                              

 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג       
 חבר מועצת עיר -  מר שמואל גרינברג    
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה ברילנט    

 
 חבר מועצת עיר -   וטבולמשה אב   נעדרו:

 חבר מועצת עיר -  מר ישעיהו ארנרייך    
 חבר מועצת עיר -  מר שמעון גולדברג    
 חבר מועצת עיר -  מר ישעיהו ויסמן    
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    
  חבר מועצת עיר -  מר ישראל רמתי    
  

 
 מנכ"ל -  עו"ד מתי חותה   :שתתפיםמ 
 גזבר -  ה ברדוגומר ארי    
 יועמ"ש -  עו"ד מיקי גסטוירט    
 מבקר -   מר יעקב דהן    
 אחראי על ההקלטה -   מר דוד וקנין    
 ראש מטה -  מר יוחנן מאלי    
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  2פותחת את ישיבת מליאה שלא  מן המניין מס'   ראש העיר : 
 

 על סדר היום :
  בשכר מינוי סגנים .1

 
לחוק הרשויות  15לפי סעיף בשכר מינוי סגנים נייה מעלה להצבעה ש :ראש העיר

וזאת בהמשך  1975של"ה תרשות וסגניו וכהונתם( ה)בחירת ראש ה המקומית
 להצבעה שנדחתה מאתמול.

 
לחוק  15משה שטרית כסגן  ראש העיר בשכר לפי סעיף מר מבקשת למנות את  .1

נתם( והאצלת סמכויות של: וסגניו וכהוהרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות 
מדע   נוער, רישוי עסקים, ממונה תיק הספורט, תרבות, אירועים, מתנס"ים,

ומיתוג  תנועות נוער רשות למלחמה בסמים, קידום נוער, סטודנטים, וטכנולוגיה,
 העיר.

 
בקשת פי המשך לכישיבת אין חובה להוציא זימון למליאה זו שכן היא זומנה  :יועמ"ש

, מועדה קבוע בחוק והודעה על כך לסעיף מאד ספציפי ומיוחד בהתאם דחייה
 15מצ"ב חוות דעת שהכנתי בנושא מינוי סגנים לפי סעיף  נאמרה במליאה.

 והיא מחולקת כעת לכם.
 

לגבי עצם המינוי אבקש לחזור על חוות דעתי ולפיה המינוי וההאצלה הינם  
 כדין.

 
  מי בעד?
    בריח, רינה, מולה, ווליצקי, שטרית, אדרי, פרץ, ראש העיר, )10:בעד :)שמית( הצבעה

גרינברג(לנט, סלבסטין, מונטג, י)אלמליח , בר 5גד:נ   נדלסון מלאכימ                                   
      

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:
 

 ראש העיר
לחוק  15ש עיר בשכר לפי סעיף מבקשת למנות את מר ישעיהו ארנרייך לסגן רא .2

הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם( ובהמשך לסמכויות 
שהואצלו לו כסגן מחזיק תיק החינוך ןיו"ר תאגיד המים, אציין שוב שכסגן מחזיק 

התיק מואצלים לו כל התפקידים והסמכויות למעט קביעת מדיניות  ובהתאם 
 28-למחצית הקדנציה, ולתקופה שלא תפחת מ להסכם רוטציה שהמינוי יהיה

חודשים, לאחר מכן ימונה מר שמעון גולדברג אשר הואצלו לו סמכויות של סגן 
מחזיק תיק התכנון והבניה והכוונה להאצלה של מלוא התפקידים למעט קביעת 

 מדיניות להמשך הקדנציה.
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 ת ההליך.גם כאן אני חוזר על חוות דעתי לגבי תקינו :יועמ"ש
 
 

 מי בעד?
 בריח, רינה, מולה, ווליצקי, שטרית, אדרי, פרץ, ראש העיר,)10בעד : )שמית(  הצבעה

לנט, סלבסטין, מונטג, גרינברג(י)אלמליח , בר 5נגד: מלאכי,, מנדלסון
    

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש  העיר. החלטה:
 
 
 
 
 
 

 הישיבה נעולה.
 רחל איטח –תמללה 

 
        

 
 
 
 

_________________                                                             ___________________ 
 עו"ד מתתיהו חותה                                                                          ד"ר עליזה בלוך

 ראש העיר                                                         מנכ"ל העירייה                             

 ומרכז ישיבות המועצה
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