פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 25.6.14
נוכחים:
גב' טלי פלוסקוב ,ראש העיר
מר משה קווס ,סגן ומ"מ ראש העיר
מר דודי אוחנונה ,סגן ראש העיר
מר חיים מזרחי ,סגן ראש העיר
מר מתי רוז ,חבר מועצה
מר אלי מצליח ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
מר שמחה ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
עו"ד ניסן בן חמו ,חבר מועצה
ד"ר נטלה בילינסון ,חברת מועצה
מר מנו ביטמן ,חבר מועצה
גב' פלורי שטרלינג ,חברת מועצה
מר עופר ארצי ,חבר מועצה
משתתפים:
גב' רינה יוסף ,גזברית העירייה
נעדרים:
עו"ד חיים שימן ,יועץ משפטי לעירייה
רו"ח שי אהרונוף ,מבקר העירייה
מר רמי נבון ,מנכ"ל העירייה
על סדר היום
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  5מתאריך  9.6.14למעט סעיף  ,1נשלח זה
מכבר.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר  5מתאריך
 9.6.14למעט סעיף .1
 .2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון ואכיפה מתאריך  ,10.6.14מצ"ב הפרוטוקול.
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון ואכיפה מתאריך
.10.6.14
 .3אישור המועצה לנציגי ציבור של סיעת עתיד חדש בוועדות הרשות:
א.
ב.
ג.
ד.

וועדת קליטה ועלייה – יורי חייקין
וועדת רווחה – קונסטנטין קוצ'נוב
וועדת מלגות והנחות בחינוך – שושנה רוטמן
וועדת תנועה ובטיחות בדרכים – אברהם פלג
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הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את נציגי הציבור של סיעת עתיד חדש בוועדות
כדלקמן :
א.
ב.
ג.
ד.

וועדת קליטה ועלייה – יורי חייקין
וועדת רווחה – קונסטנטין קוצ'נוב
וועדת מלגות והנחות בחינוך – שושנה רוטמן
וועדת תנועה ובטיחות בדרכים – אברהם פלג

 .4אישור המועצה לביצוע התקשרות בחוזה לרכישת מוצרי מדף ותווי קניה ללא מכרז,
וזאת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח  ,1987מאחר ובנסיבות
העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת ביצוע התקשרות בחוזה לרכישת מוצרי מדף ותווי
קניה ללא מכרז ,וזאת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח ,1987
מאחר ובנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

מועד פתיחת הישיבה 19:26
על סדר היום :
 .1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  5מתאריך  9.6.14למעט סעיף 1
טלי פלוסקוב – ראש העירייה – סעיפים  9 – 2בפרוטוקול מתייחסים לאישור תקציב
בסך  2מלש"ח למטרות פיתוח קבלת כספים שנועדו לשיקום ופיתוח כגון  :שיפוץ מחלקת
רווחה ,שיקום מדרכות רחוב חן ,המשך פטיו ,רכישת טרקטור למחלקת גינון  ,שיקום
תאורת רחוב  ,סקר נכסים ,סקרים ומדידות אתרי אשפה  ,רכישת מטאטא חדש למרכז
המסחרי .סעיפים  13 – 10מתייחסים לגיוס  10מלש"ח ממשרד השיכון שנועדו לטובת
המשך שיפוץ המתנ"ס ,בריכת השחייה בקאנטרי ,שיפוץ ושדרוג אולם אורון ,פרויקט הון
אנושי  -מרכז הגיל הרך  ,מרכז צעירים והון אנושי ופרויקטים קהילתיים נוספים.
אנו מאשרים  12מלש"ח לטובת העיר.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
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החלטה  :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר 5
מתאריך  9.6.14למעט סעיף .1
 .2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביטחון ואכיפה מתאריך  ,10.6.14מצ"ב
הפרוטוקול.
נערכה הצבעה :
נגד

בעד

נמנעים

טלי פלוסקוב
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

החלטה :מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביטחון ואכיפה מתאריך
.10.6.14
 .3אישור המועצה לנציגי ציבור של סיעת עתיד חדש בוועדות הרשות:
ה.
ו.
ז.
ח.

וועדת קליטה ועלייה – יורי חייקין
וועדת רווחה – קונסטנטין קוצ'נוב
וועדת מלגות והנחות בחינוך – שושנה רוטמן
וועדת תנועה ובטיחות בדרכים – אברהם פלג

נערכה הצבעה :

3

בעד

נמנעים

נגד

טלי פלוסקוב
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי

א.
ב.
ג.
ד.

החלטה :מועצת העיר מאשרת את נציגי הציבור של סיעת עתיד חדש
בוועדות כדלקמן :
וועדת קליטה ועלייה – יורי חייקין
וועדת רווחה – קונסטנטין קוצ'נוב
וועדת מלגות והנחות בחינוך – שושנה רוטמן
וועדת תנועה ובטיחות בדרכים – אברהם פלג

 .4אישור המועצה לביצוע התקשרות בחוזה לרכישת מוצרי מדף ותווי קניה ללא מכרז,
וזאת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות )מכרזים( ,תשמ"ח  ,1987מאחר
ובנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.
נערכה הצבעה :
בעד

נגד

נמנעים

טלי פלוסקוב
משה קווס
דודי אוחנונה
חיים מזרחי
מתי רוז
אלי מצליח
יצחק וייס
אברהם ארנרייך
שמחה ברוך שלסר
דודו שי
ניסן בן חמו
מנו ביטמן
נטלה בלינסון
פלורי שטרלינג
עופר ארצי
4

החלטה  :מועצת העיר מאשרת ביצוע התקשרות בחוזה לרכישת מוצרי
מדף ותווי קניה ללא מכרז ,וזאת בהתאם לתקנה )22ח( לתקנות העיריות
)מכרזים( ,תשמ"ח  ,1987מאחר ובנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא
תביא תועלת.
הישיבה ננעלה !

טלי פלוסקוב – ראש העירייה
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