
  
  
  
  

  25.4.07מיום  38' פרוטוקול מליאה מן המנין מס    
  

  ראש העיר -    מר דניאל וקנין    נוכחים
  מ וסגן ראש העיר"מ -    מר שלום אדרי    
  סגנית ראש העיר -  סטלה וולטר' גב    
  סגן ראש העיר -    מר שלום לרנר    
  חבר מועצת העיר -  נקו'מר אלכס שלפצ    
  חבר מועצת העיר -  מר מאיר בלעיש    
  חבר מועצת העיר -    הרב יצחק אלון    
  חבר מועצת העיר -    מר דוד ויינר    
  חבר מועצת העיר -    מר משה מונטג    
  חבר מועצת העיר -  אברהם ברגרמר     
  חבר מועצת העיר -  הרב משה אבוטבול    
  חבר מועצת העיר -  מר יהודה מדיזאדה    
  חבר מועצת העיר -  מר מיכאל שטרית    

  
  חבר מועצת העיר -  טדשמיגול מר חגי    חסרים

  חבר מועצת העיר -    קי אדרי'מר ג    
  חבר מועצת העיר -  ד אירית מרציאנו"עו    
  חבר מועצת העיר -  ד שלום פדידה"עו    

  
  ל העירייה"מנכ -  ד מתתיהו חותה"עו  משתתפים

  ל העירייה"סמנכ -    מר דוד סיטבון    
  גזבר העירייה -  מר אריה ברדוגו    
  יועץ משפטי -  ד מוטי ברקוביץ"עו    
  יועץ משפטי -  ד מיקי גסטוירט"עו    

  
    :על סדר היום    
  מליאה שלא מן המנין, 28.3.07מיום  37' מליאה מן המנין מס: אשור פרוטוקולים  .1    
  .12.4.07מיום  31' מליאה שלא מן המנין מס ,28.3.07מיום  30 'מס         
  .14.3.07מיום  43' אשור פרוטוקול ועדת הקצאות מס.  2    

  .אישור יציאת משלחות לערים תאומות.   3                    
  

                      /.2   
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  .38' אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המנין מס  ראש העיר
      
  שלא שלא מן המנין, 28.3.07מיום  37' מליאה מן המנין מס: אשור פרוטוקולים: 1סעיף     
  )הצבעה טלפונית( 12.4.07מיום  31' אה שלא מן המנין מסמלי, 28.3.07מיום  30' מס    

  
  .אין ערות*     

  
  ,28.3.07מיום  37' מן המנין מס: מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים  :הצעת החלטה  ראש העיר

  מיום, 31' מליאה שלא מן המנין מס, 28.3.07מיום  30' מליאה שלא מן המנין מס    
  ).הצבעה טלפונית( 12.4.07    

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

  
  

   14.3.07מיום  43' אשור פרוטוקול ועדת הקצאות מס: 2סעיף     
  
  ר מחולקים"מ 350ר וזכויות בניה של "מ 250הקצאה של  :צריך להיות' - ה  5סעיף   ד גסטוירט"עו

  .קומות שתיב                     
  ".טף מרים בית שמש"זכות שימוש לעמותת : צריך להיות כתוב – 'ו 5סעיף     

  
14.3.07מיום  43' מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת הקצאות מס  :הצעת החלטה  ראש העיר

  .ד גסטוירט"בכפוף לתיקונים של עו    
  

  ?מי בעד
  .מאשרים פה אחד –בעד   :הצבעה
  .את הצעת ההחלטה של ראש העיר מועצת העיר מאשרת  :החלטה
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  אשור יציאת משלחות לערים תאומות: 3סעיף     
  

  חברי:  6-10/5/07לקרואטיה בין  : כננים יציאת שלוש משלחות לערים תאומותמת  ראש העיר
  .מאיר מלכא ונציג תעשיינים, חבר המועצה אברהם ברגר, ראש העיר: המשלחת    
  ראש העיר .07בחודש אוקטובר  שינגטוןולוו 07יוני בחודש  –וגרמניהלבלרוס     
  .2000יוצא מטעם שותפות     

  
  .אין הערות*     

  
  :חברי המשלחת. נהמועצת העיר מאשרת יציאת משלחת לקרואטיה ומימו  :הצעת החלטה  ראש העיר

  אשרתכמו כן מ.  מאיר מלכא ונציג תעשיינים, חבר המועצה אברהם ברגר, ראש העיר    
  .07ולוושינגטון בחודש אוקטובר  07מועצת העיר יציאת משלחת לבלרוס בחודש יוני     
  .ראש העיר ידווח על הרכב המשלחת במועד מאוחר יותר    

  
  ?מי בעד
  .מאשרים פה אחד –בעד   :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  

  .הישיבה נעולה
  

  ל העירייה"כדוד סיטבון סמנ: רשם
  
  
  
  

                ________________  
  דניאל וקנין                        
  ראש   העיר                        

  
  

     38פ מן מנין 
  

         


