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  ראש העיר -  מר משה אבוטבול   וכחים:נ

 סגן ומ"מ ראש העיר -  מר מאיר בלעיש     
  משנה ראש העיר -  מר חיים בן מרגי    
 חבר מועצת עיר -    יגאל חדד מר    
  חבר מועצת עיר -  מר ישעיהו ארנרייך     
  חבר מועצת עיר -    מרדכי דירנפלד    
  חבר מועצת עיר -  מר ישראל סילברסטין    
  חבר מועצת עיר -  מר שמעון גולדברג    
  חבר מועצת עיר  -  מר פרנקל אברהם    
  סגן ראש העיר -  מר משה שטרית    

  מועצת עיר חבר -    מר ריצ'רד פרס     
  חברת מועצת העיר -  גב' רינה הולנדר    
  סגן ראש העיר -  מר שמוליק גרינברג    
 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג     
  חברת מועצת עיר -  מר גב' סטלה ולטר  
  חבר מועצת עיר -    מר אלי כהן     

  
 חבר מועצת עיר -    מר שלום אדרי  חסרים:
  חבר מועצת עיר -  מר מנשה אליאס    
  חבר מועצת עיר -    מוטי כהןמר     

  
  

  מנכ"ל  -  עו"ד מתי חותה   משתתפים:
  גזבר  -  מר אריה ברדוגו    
  יועמ"ש  -  עו"ד מיקי גסטוירט     
  תקציבן העירייה -    בני וקנין מר     
  מבקר -    מר יעקב דהן    
  אחראי הקלטה -    מר דוד וקנין    
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  על סדר היום:
 2018אישור תקציב לשנת   .1
 .8.2.18מיום  70אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'   .2
אישור הארכת כהונה לחלק מחברי דירקטוריון מי שמש עד לחודש אפריל  .3

 : א. הגב' יעל היימן ב. עו"ד מאיר הלר ג. עו"ד אריאל דרעי.2019
  
  
  
  

  : אבקש להוריד מסדר היום את יתר הסעיפים. ישיבה מיוחדת  סריצ'ארד פר
  לדיון תקציב.מיועדת רק       

  
  

: אכן נפלה טעות. צריך להוריד את יתר הסעיפים מסדר היום.  לגבי  יועמ"ש
פרוטוקול ועדת כספים היא בפניכם שכן נדרשת התייחסותם לתקציב העירוני אבל 

  לא ליתר הנושאים בה (תברי"ם וכו') והם ידונו בישיבה נפרדת.
  
  

לא נדון בסעיפים הנוספים שנשלחו אליכם מאחר לאור חוות הדעת,   : ראש העיר
  הנושאים יובאו לאישור בישיבת מליאה הקרובה. בטעות נוספו.ו

  
  מאיר בלעיש, שמואל גרינברג, משה מונטג, ומרדכי דירנפלד עזבו את הדיון.***

  
  

ומציג את ספר התקציב לשנת  15פותח את ישיבת מליאה מיוחדת מס'   ראש העיר:
2018  .  

  
  

כמו בשנה בעיקרו שהתקציב ומציין לגבי התקציב, נרחבת נותן סקירה   :גזבר
  ישנם שינויים קלים.חלפה וש
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  מתנהל דיון.
  
  

  .2018תקציב לשנת את ה: מועצת העיר מאשרת הצעת החלטה –ראש העיר 
  

  מי בעד?
  

  (רינה, ריצ'רד, אלי כהן) 3  נגד:  9  בעד:  הצבעה:
  ההחלטה של ראש העיר.מועצת העיר מאשרת את הצעת   החלטה:

  
  

  הישיבה נעולה
  

  לשכת סמנכ"ל -  רחל איטח  תמללה:

                _______________  
  משה   אבוטבול                     

  ראש   העיר                                                                                       
  


