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 02.0.09מיום  4מן המניין מס' שלא פרוטוקול ישיבת מליאה 

 
 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך   נוכחים
 סגן רוה"ע -  מר משה שיטרית                                   

 סגן רוה"ע -  מר ישעיהו ארנרייך    
     חבר מועצת עיר                          -  מר שמעון גולדברג    
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    
 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ    
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי    
 חבר מועצת עיר -  מר שמואל גרינברג    
 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג    
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט    
 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 יגאל חדד    
     

 חבר מועצת עיר -  ם אדרימר שלו  נעדרים:
 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל     
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי    
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
     
   

 
  

 מנכ"ל -  עו"ד מתי חותה   :משתתפים
 גזבר -  מר אריה ברדוגו    
 יועמ"ש -  עו"ד מיקי גסטוירט    
 אחראי על ההקלטה -   ןמר דוד וקני    
 ראש מטה -  מר יוחנן מאלי    
 עוזרת ראש העיר -   גב' סתיו סעד    
   

 
 
 
 
 
 

  4שלא מן המניין מס' ישיבת מליאה את מתכבדת לפתוח  ראש העיר:
 

 :על סדר היום
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 .צירוף חברים לועדת הנהלה .1

 .14העיר לפי סעיף לסגן ומ"מ ראש  11שינוי מינוי מר משה שיטרית מסגן רה"ע לפי סעיף  .2

 אישור מינוי הגב' רינה הולנדר כסגנית רה"ע בשכר. .3

 אישור נציגים לוועדות העירייה. .4
 

  צירוף חברים לועדת ההנהלה – 0סעיף 
 

 :את החברים להנהלת העירלצרף מבקשת    ראש העיר הצעת החלטה:
 , שמואל גרינברג. גרילנט , ישראל סילברסטין ,  משה מונטשלמה ב      

 י בעד ?מ
 )יגאל חדד( 1 נמנע:  14 בעד : הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
לסגן ומ"מ ראש העיר  05משה שיטרית מסגן ראש העיר לפי סעיף  ו של אישור מינוי – 0סעיף 

  04לפי סעיף 
 

יר משה שיטרית סגן ראש העו של מבקשת לאשר את שינוי מינוי ראש העיר הצעת החלטה:  
  .14שכר ומ"מ ראש העיר לפי סעיף ב לסגן, 11מסגן בשכר לפי סעיף 

 
 אבקש לחוות דעתי כי לאור האצלת סמכויות שבוצעה בעבר למר שיטרית,  – היועץ המשפטי

 המינוי הינו כדין.                            
 מי בעד?
 )יגאל חדד(  1  נמנע:  11 בעד: הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 אישור מינוי גב' רינה הולנדר כסגנית  ראש העיר בשכר  – 3סעיף 

 
לחוק הרשויות המקומיות אני מבקשת לאשר את  11:  בהתאם לסעיף ראש העיר הצעת החלטה

 מינויה של גב' רינה הולנדר כסגנית ראש העיר  בשכר.             
 .2112כפוף לאישור תקציב בהשכר             

 
 גם כאן אבקש לחוות דעתי כי לאור האצלת סמכויות שבוצעה בעבר לגב' רינה  – היועץ המשפטי

 הולנדר, המינוי הינו כדין.                            
 מי בעד?
 )יגאל חדד( 1 נמנע:  11 בעד : הצבעה:
 לטה של ראש העיר.מועצת העיר מאשרת את הצעת ההח החלטה:

 
 הרכב חברי ועדות –אישור נציגים לוועדות העירייה  – 4סעיף 

 
מבקשת להביא לאישור מליאת המועצה את הרכב ועדות העירייה  – הצעת החלטה ש העיר רא

 כדלקמן, מדובר בשינויים במספר ועדות וכן מינוי חברים לועדות       
 שבהם טרם מונו עד כה.      
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 מי בעד?
 

 פה אחד   בעד : הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 

 חבר מועצת העיר מר משה מונטג  מבקש למסור הודעה :
 

 . שתי מחברות במועצת העירימודיע בזאת על פר
 
 

 הישיבה נעולה .
 

 תמלל : דוד וקנין 
 
 
   
 
 
 

_________   ________      __________________ 
 ד"ר עליזה בלוך              עו"ד  ממתיהו חותה  
 ראש   העיר        מנכ" ל   העירייה   


