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 51.33.33מיום  53פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 

 ראש העיר - משה אבוטבול מר  נוכחים:

 סגן ראש העיר - מר מאיר בלעיש  

 סגן ראש העיר - מר שמואל גרינברג  

 סגן ראש העיר -  מר דוד וינר  

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 חבר מועצת עיר -  מר ראובן כהן  

 חבר מועצת עיר -  מונטג מר משה  

 חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חברת מועצת עיר - גב' סטלה ולטר   

 חבר מועצת עיר - מר אלכס שלפצ'נקו  

   

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך חסרים:

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

 חברת מועצת עיר -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חברת מועצת עיר - גב' אירית מרציאנו  

 חבר מועצת עיר -  מר נתן שטרית  

 חבר מועצת עיר -  מר שלום לרנר  

 

 סמנכ"ל -  מר דוד סיטבון :שתתפיםמ

 גזבר - מר אריה ברדוגו   

 יועמ"ש - ביץעו"ד מוטי ברקו  

 יועמ"ש - עו"ד מיקי גסטוירט  

 מבקר -  מר יעקב דהן  

 

 על סדר היום

 

 אישור תעריפי אולמות ספורט ומגרשי ספורט עירוניים. .1

 קיימא של משרד התחבורה. –אישור פרויקט תחבורה  בת  .2

 משכר מנכ"ל. 55% - 45%אישור העסקתו של גולן שליט כעוזר ראש העיר בשכר בכירים בין  .3

 .   27.11.11מיום  27ישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס' א .4
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  35ראש העיר: אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 

 אישור תעריפי אולמות ספורט ומגרשי ספורט עירוניים 3סעיף 

 

 יורד מסדר היום 

 

 קיימא של משרד התחבורה –אישור פרויקט תחבורה בת  2סעיף 

 

 אני מצרף לפרוטוקול את נוסח ההחלטה. ראש העיר:

 

 הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את נוסח ההחלטה הבא:  -ראש העיר  .1

 

אנו מועצת העירייה מאשרים בזאת את השתתפות העירייה בתוכנית שבנדון ואת הפרויקט המוצע  .2

 ל כל מרכיביה.עבהצעה המוגשת מטעמנו, 

המשמש כמנכ"ל העירייה  56445265את עו"ד מתי חותה, נושא ת.ז  אנו מועצת העיר ממנים          

 להיות נציג העירייה לצורך תוכנית זו. 

הנ"ל ישמש בין היתר כנציג העירייה בכנס המציעים מטעם המזמין , כנציג העירייה נציג העירייה  

טעם בועדת ההיגוי מטעם הממשלה ויהווה את הכתובת לטיפול בכל ההיבטים העירוניים מ 

 העירייה. 

אנו מועצת העירייה ממנים בזאת את ועדת היגוי עירונית בראשותו של נציג העירייה עו"ד מתי  .3

 חברי הועדה יהוו: .חותה , מנכ"ל העירייה

 

 דני צרפתי. -מהנדס העיר   .א

 גב' יעל היימן. –נציג רשות ותמרור המקומית  .ב

 מר שאול פוקס. –נציג מח' שיפור פני העיר  .ג

 מר אבי ברכה. –נציג מח' התאורה העירונית  .ד

 חבר מועצה –מר שמואל גרינברג  .ה

 סגן ראש העיר –מר דוד וינר  .ו

 גזבר. –רו"ח אריה ברדוגו  .ז

 

אנו מועצת העירייה מודיעים בזאת כי במידה והממשלה תבחר לבצע את הפרויקט  באמצעות  .4

נעשה כן, ללא כל טענה ו/או  –חברה   פרטית ו/או ממשלתית או באמצעות החברה למשק וכלכלה 

 דרישה בעניין.
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אנו מועצת העירייה מודיעים בזאת כי הגורם המוצע על ידנו ו/או הדרך לבחירת הגורם לצורך  .5

 ביצוע הפרויקט הנו הגורם שיוחלט ע"י ועדת היגוי.

 

        ו מגישים בזאת את הצעתנו א.  קיבלנו לידינו את מסמכי הקול קורא, קראנו והבנו אותם, ואנ .6

 להשתתף בתכנית שבנדון.                

 

מקבלים על עצמנו את תנאיהם של מסמכי הקול קורא ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם, ב. אנו  

         ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לוועדת המכרזים. אנו מבינים את האמור בהם      

 ואנו מגשים את הצעתנו על פיהםהשלכותיהם ו     

 

 מי בעד?

 מאשרים פה אחד.    -בעד      הצבעה: 

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

 

 : אישור העסקתו של מר גולן שליט כעוזר ראש העיר בשכר בכירים 5סעיף 

 _____________________________    משכר מנכ"ל - %33 - %53בין 

 

מועצת העיר מאשרת את העסקתו של מר גולן שליט כעוזר ראש העיר בשכר הצעת החלטה:  –העיר  ראש

 משכר מנכ"ל. 55%-45%בכירים בין 

 

 מי בעד?

 מאשרים פה אחד. -בעד   הצבעה:

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

 

 3.3322.3מיום  22: אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 5סעיף 

 

 .27.11.11מיום  27מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  הצעת החלטה: –ראש העיר 

 

 מי בעד?

 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה: 

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

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל  –רשם: דוד סיטבון 

 

  _____________       ____________ 

 משה  אבוטבול         דוד   סיטבון    

  ראש   העיר                  מרכז הישיבות 


