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 13/05/2020 מיום 9 ין מס'ימן המנשלא פרוטוקול ישיבת מליאה 

 

 
 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך

 סגן רה"ע -  מר ישעיהו ארנרייך    
 סגן ומ"מ רה"ע -  מר משה שיטרית    
 סגן רה"ע  -  גב' רינה הולנדר    

 משנה לראש העיר  -ראל סילברסטיין       מר יש                                   
 חבר מועצת העיר          -מר שמעון גולדברג                                                    

 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ    
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה   

 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה    
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
   חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי    

 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב
 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי

 חבר מועצת עיר -  רימר שלום אד
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט

 חבר מועצת עיר                              -  יוסף גולדהירשמר 
 

 

 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל   :  חסרים

 חבר מועצת עיר -  מר ניסים בריח   

    

 מנכ"ל -  מר איתמר ברטוב  : משתתפים
 גזבר -  מר אריה ברדוגו    
 יועמ"ש -  עו"ד מיקי גסטוירט    

 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש          -מר ערן בן דב                                                            
 מבקר העירייה          - מר יעקב דהן                                                            

   -  ם מר כהן ניסי    
 רמ"ט ראש העיר          -מר יוחנן מאלי                                                          

 עוזרת ראש העיר   -   גב' סתו סעד    
 דובר העירייה -  מר רועי לחמנוביץ     
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 סדר היום: 

 
ואה ואישור שיעבוד אישור תב"רים כולל הסמכת הגזבר לנהל מו"מ על תנאי ההלו .1

 כחלק מתנאי ההלוואה.
 אישור הקצאות חינוך בהתאם לפרוטוקול ועדת המשנה להקצאות.  .2

טעות סופר  12, נפלה בסעיף 29/1/20מיום  10בפרוטוקול מליאה מן המניין מס'  .3
ואילו החדרים רפאל ושמואל   29נריה ואחינועם נמצאים בחלקה   -שכן: החדרים 

 ש לתקן את הפרוטוקול כאמור.מבוק 22נמצאים בחלקה 

מיום  4בפרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס'  -מינוי וועדות ותיקון טעות סופר .4
שכן מנוסח ההחלטה נשמטה התוספת ולפיה:  4נפלה טעות סופר בסעיף  20/1/19

"כל חבר מועצה רשאי לבקש מחבר סיעתו לשמש כממלא מקומו בוועדות". 
 ר.מבוקש להוסיף לפרוטוקול כאמו

 דחיית מועד הגשת בקשות להנחות בארנונה. .5

 מינוי מר ניסים כהן כמרכז ישיבות המועצה. .6

 האצלת סמכות לחתימה על חוזי העסקה לעובדי עירייה: .7

 עד לרמה של מנהל מחלקה )כולל( למנכ"ל מר איתמר ברטוב. (1

עד לרמה של מנהל מחלקה )לא כולל( למנהלת אגף לפיתוח הון אנושי גב'  (2
 עינבל אלוש.

 .5000$ -דיווח על תרומה מפדרציית ניו יורק  .8
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 חברי מליאת העיר מברכים את יוחנן מאלי רמ"ט ליום הולדתו.  -

 

 מעדכנת את חברי המליאה על ההערכות לקראת הסקת מסקנות מתהליך ההתמודדות עם   -ראש העיר 

 ועל החזרה של מערכת החינוך לפעילות.  ההקורונמגיפת         

 
   אישור תב"רים כולל הסמכת הגזבר לנהל מו"מ על תנאי ההלוואה ואישור שיעבוד כחלק   - 1סעיף 

 .מתנאי ההלוואה   
   

 מעלה לאישור מליאת העיר את  11/05/2020מיום  13בהמשך לישיבת ועדת הכספים מס'  - ראש העיר

 רשימת התב"רים הבאים :         
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 11/05/2020מיום  13מעלה להצבעה את רשימת התב"רים שלעיל שאושרו ועדת הכספים מס'  -  ראש העיר

 כולל הסמכת הגזבר לנהל מו"מ על תנאי ההלוואה ואישור שיעבוד כחלק  מתנאי ההלוואה.

 

 מתנגדים  אין ,בעד 19 -  הצבעה

 

ל תנאי ההלוואה ואישור שיעבוד כולל הסמכת הגזבר לנהל מו"מ עמליאת העיר מאשרת את התב"רים   - החלטה

 .כחלק  מתנאי ההלוואה

 ) שמעון גולדברג יצא מהמליאה (
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 אישור הקצאות חינוך בהתאם לפרוטוקול ועדת המשנה להקצאות - 2סעיף 

  

 מעלה לאישור המליאה את הקצאות של מוסדות חינוך עפ"י פרוטוקול ועדת המשנה  - ראש העיר 

  5להקצאות מס'        
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 מיום  5מעלה להצבעה את אישור ההקצאות עפ"י פרוטוקול ועדת המשנה להקצאות מס'  - ראש העיר

      22/04/2020  

 בעד ללא מתנגדים  17  - הצבעה

 ) שמעון גולדברג חזר למליאה ( 

 

 22/04/2020מיום  5אות מס' מועצת העיר מאשרת את ההקצאות עפ"י פרוטוקול ועדת משנה להקצ - החלטה

 
  29/1/20מיום  10בפרוטוקול מליאה מן המניין מס'  12תיקון טעות סופר סעיף  - 3סעיף 

    
נפלה טעות סופר ויש לתקן את  29/01/20מיום  10בפרוטוקול מליאה מן המניין מס'   -ראש העיר 

ואילו   29צאים בחלקה נמ       נריה ואחינועם   - ההטרנספורמצי חדריהרישום ולציין ש
  22נמצאים בחלקה   רפאל ושמואל   יההטרנספורמצ חדרי

 ללא מתנגדים.בעד ,  19 - הצבעה
 

 .מועצת העיר מאשרת את תיקון הפרוטוקול כמבוקש - החלטה

 

 מיום  4 פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 4סעיף ותיקון טעות סופר ב , מינוי וועדות  - 4סעיף 
   20/1/19  

 
           נושא מינוי  בהמשך לישיבת ההנהלה , מבקשת להוריד מסדר היום של המליאה את  - ראש העיר

 הוועדות ולהותיר את תיקון טעות סופר. 
            4בפרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס   4בסעיף שנפלה  טעות סופרמבקשת לתקן            

          כתיבת ההחלטה )אך נשמע   בקלטת השמע של ב נשמטשנוסח ולהוסיף להחלטה את ה
כל חבר מועצה רשאי לבקש מחבר סיעתו לשמש כממלא  "הינה : התוספת  הישיבה( 

 ". מקומו בוועדות

 . בעד ללא מתנגדים ) מינוי וועדת ביקורת לא נדון ( 19:  הצבעה

 

  . מועצת העיר מאשרת את התוספת לפרוטוקול כמבוקש:  החלטה

 
 

  דחיית מועד הגשת בקשות להנחות בארנונה - 5ף סעי
 

         מעלה לאישור המליאה את הבקשה להארכת המועד האחרון להגשת בקשות להנחה   - ראש העיר
          . מעבר ליום זה הסמכות לאשר קבלת בקשה להנחה תהיה 01/09/2020בארנונה עד ליום 

 .ר ו/או מנהל אגף הגביהבבידי הגז
 

 . ללא מתנגדיםבעד ,  19  - הצבעה
 

        1/09/20מליאת העיר מאשרת את דחיית המועד להגשת בקשות להנחה בארנונה עד ליום    - החלטה
     ומסמיכה את הגזבר ו/או מנהל אגף הגביה לאשר בקשות חריגות להגשה מעבר לתאריך 

 האמור. 
 
 

  מינוי מר ניסים כהן כמרכז ישיבות המועצה - 6סעיף 
 
 מעלה לאישור המליאה את מינויו של מר ניסים כהן למרכז ישיבות המועצה.   - אש העירר
 

 בעד , ללא מתנגדים.  19 - הצבעה
 

 מליאת העיר מאשרת את המינוי.    - החלטה
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    מציע למנות לישיבות המועצה, קלדנית מקצועית שתקליד את הדברים שנאמרים  - יוסי גולדהירש

 הישיבה.  במהלך             
 הנושא ייבחן.   - ראש העיר

 
 האצלת סמכות לחתימה על חוזי העסקה לעובדי עירייה - 7סעיף 

 
 האצלת סמכויות לחתימת חוזי העסקה לעובדי העירייה לפי הפרוט הבא :  מעלה לאישור   – ראש העיר

 
  עד לרמה של מנהל מחלקה )כולל( למנכ"ל מר איתמר ברטוב. (1
 מחלקה )לא כולל( למנהלת אגף לפיתוח הון אנושי גב' עינבל אלוש.עד לרמה של מנהל  (2

 
 

 ללא מתנגדים.בעד ,  19 - הצבעה
 

 מועצת העיר מאשרת את האצלת הסמכויות.   - החלטה
 
 

  .5000$ -דיווח על תרומה מפדרציית ניו יורק - 8סעיף 
 

התרומה הגיעה בעקבות נסיעת . 5,000$מדווחת על קבלת תרומה מפדרציית נוי יורק בסך   - ראש העיר
 . סכום התרומה ישמש להקמת גינה קהילתית. 7/2017 -ראש העיר ב 

 
 
 

 נעולההישיבה 
 

 רשם : ערן בן דב 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________               _______________ 
 ר עליזה בלוך "ד       בן דב ערן          
 ראש העיר            ל "סמנכ         


