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 9....9מיום  5שלא מן המניין מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך   נוכחים
 סגן רוה"ע -  מר ישעיהו ארנרייך                                   

 סגנית רוה"ע -  גב' רינה הולדר                                   
                              עצת עירחבר מו -  מר שמעון גולדברג    
 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 -    זמורה חייםמר                
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט    
 חבר מועצת עיר -  מר ניסים בריח    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב    
 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל     

 
 סגן ראש העיר         -מר משה שיטרית                                   :      חסרים

 חבר מועצת עיר          -מר שלום אדרי                                                
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה                                   

 חבר מועצת עיר -  מר ישראל רמתי                                   
 חבר מועצת עיר          -מר יגאל חדד                                                             
 חבר מועצת עיר          - מר יצחק אלמליח                                           

                             
     

 העירייה גזבר -  מר אריה ברדוגו   :משתתפים
 יועמ"ש -  עו"ד מיקי גסטוירט    

 סמנכ"ל העירייה          -מר ערן בן דב                                                             
 ראש מטה -  מר יוחנן מאלי    
                                 עוזרת ראש העיר -   גב' סתיו סעד    
 מבקר העירייה          -מר יעקב דהאן                                                 

 אחראי על ההקלטה -   מר דוד וקנין                                   
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 על סדר היום :

 )מצ"ב( 8112סגירת תב"רים  .1

 )מצ"ב(. 8112לשנת  4אישור דו"ח רבעון  .8

לסמנכ"ל העירייה לחתימה על חוזים של עובדים עד לדרגת מנהל  האצלת סמכויות .3
 מחלקה.

 אישור מינוי יו"ר רשות תמרור מקומית לילקוט הפרסומים. .4
 שינוי יום המליאה ליום רביעי האחרון בכל חודש וישיבת הנהלה ביום ראשון שלפני. .5

 אישור מנהלת התחדשות עירונית. .6

 (134825430מרים ביטון)ת.ז.  החתימהבקשה לאישור מורשי  – בי"ס אורות בנות .9
הבקשה  -( עבור תוכנת הממסרון בחשבון הבנק188810421והרב שלומי בדש )ת.ז. 

 לאישור מחודש היא של הבנק עקב מעבר לתוכנה חדשה.
 

דרטים הנהוגים בעירייה בעת נמהם הסט –שאילתא של חבר  מועצה ישראל רמתי  .2
הן הדרישות המחויבות ע"פ חוק בכדי שישקף כתיבת פרוטוקול במליאה ובועדות ומ 
    את  התנהלות הישיבה בפועל.                                                                                                     

 אישור מינוי מעוז ביגון כראש מינהל חינוך. .2
 

                                                                 5 פותחת את ישיבת מליאה מן המניין  מס' ראש העיר:
 

                                                                              8112סגירת תב"רים  ..סעיף 
 

 נותן הסבר לסגירת התברים.: גזבר העירייה
 

 רת התברים.מבקשת את אישורכם לסגי הצעת החלטה: –ראש העיר 
 מי בעד? 

 בעד 14הצבעה: 
 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

 
 8112לשנת   4אישור דו"ח רבעון     0סעיף 

 
 : נותן הסבר על הדו"חגזבר העירייה

 
 : מבקשת את אישורכם לדו"ח הרבעוני כפי שהוצג ע"י הגזברהצעת החלטה –ראש העיר 

 
 א את הישיבה.יצ***** ניסים בריח 

 מי בעד?
 בעד 13הצבעה: 

 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
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 האצלת סמכויות לסמנכ"ל העירייה לחתימה על חוזים של עובדים עד לדרגת  - 3סעיף 
 מנהל  מחלקה.               

 **** ניסים בריח חוזר לישיבה.
 

 ת אישורכם להאצלת סמכויות לסמנכ"ל העירייה : מבקשת א הצעת החלטה -ראש העיר 
 ערן בן דב לחתימה על חוזים של עובדים עד לדרגת מנהל                                               
 מחלקה.                                              

 מי בעד?
 בעד 14הצבעה: 

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

ילקוט ופרסום המינוי ב ירשות תמרור מקומאישור מינויו של שמואל גרינברג כ - .סעיף 
 הפרסומים.

 
מבוקש למנות אותי כרשות תמרור מקומי. הדבר מחייב החלטה ופרסום  – שמואל גרינברג

 ברשומות.
 רשות כ  מבקשת את אישורכם למינוי שמואל גרינברג – הצעת החלטה -ראש העיר 

 ילקוט הפרסומים.וביצוע פרסום של המינוי בתמרור מקומי                                                
 מי בעד?

 בעד 14הצבעה: 
 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

 
 

 אשון שינוי יום המליאה ליום רביעי האחרון בכל חודש וישיבת הנהלה ביום ר - 5סעיף 
 .שלפני               

 מבקשת את אישורכם לשינוי יום המליאה וההנהלה החל  – הצעת החלטה –ראש העיר 
 מחודש מאי.                                                

 מי בעד?
 בעד 14הצבעה: 

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

 חדשות עירונית.אישור מנהלת הת- 9סעיף 
 

מועצת העיר תומכת בקידום מיזמי התחדשות עירונית בעיר,  :הצעת החלטה -ראש העיר
קטי פינוי בינוי בכלל השכונות הותיקות, וזאת מעבר לפרויקטים המקודמים ילרבות פרוי

נכון למועד קבלת החלטה זו. במסגרת זו, תומכת מועצת העיר בהקמת מינהלת התחדשות 
הכלכלית/אגף ההנדסה/אגף ייעודי תחת המנכ"ל לצורך ניהול וקידום  עירונית בחברה
 תהליכים אלה.

 
 שמעון גולדברג יצא.****

 
 מי בעד?

 בעד 13הצבעה: 
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:
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מנהלת התחדשות מבקשת את אישורכם העקרוני להקמת  :הצעת החלטה  -ראש העיר
 .עירונית

 עד?מי ב
 בעד 13הצבעה: 

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

 מרים ביטון)ת.ז.  בקשה לאישור מורשי החתימה – בי"ס אורות בנות - 9סעיף 
( עבור תוכנת הממסרון בחשבון 188810421(והרב שלומי בדש )ת.ז. 134825430

 וכנה חדשה.הבקשה לאישור מחודש היא של הבנק עקב מעבר לת -הבנק
 

 מבקשת את אישורכם – הצעת החלטה –ראש העיר 
 מי בעד? 
                   בעד                                                                                                                           13הצבעה: 

 ל ראש העיר.החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה ש
 

    דרטים הנהוגים בעירייה נמהם הסט –שאילתא של חבר  מועצה ישראל רמתי  - 0סעיף 
   כתיבת פרוטוקול במליאה ובועדות ומהן הדרישות המחויבות ע"פ חוק בכדי  בעת                
                                                                        את  התנהלות הישיבה בפועל.                                שישקף                

 
 : מסביר את התקנון, אין חובה לתמלל כל מילה אלא את עיקרי הדברים והחלטות יועמ"ש

להבא נרחיב קמעא ונכלול גם את עיקרי  לאתר. המליאה מוקלטות ועולות
 הדברים.

 לטה, רק פרוטוקול.בועדות אין תמלול והק               
                

 עיקרי הדברים ורוח הדברים. את פרוטוקולב בו: מסכימה עם השאלה ויש לכתראש העיר
 

 ואישור שכר בכירים. אישור מינוי מעוז ביגון כראש מינהל חינוך .9סעיף 
 

מעוז ביגון כראש מינהל חינוך מינוי הצעת החלטה: מבקשת את אישורכם ל – ראש העיר
מר ביגון עבר  ר וקהילה בשכר בכירים בגובה שיאושר ע"י משרד הפנים.נוע

 מכרז כדין.
 מי בעד?

 בעד  13הצבעה: 
 החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

 
 מברכת את החברים לקראת חג הפסח. –ראש העיר 

 
 הישיבה נעולה!

 
 רשם: ערן בן דב

 
 
 

           ___________________                                               ___________________ 
 ד"ר עליזה בלוך                   ערן בן דב 

 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש                                                            ראש העיר


