
  11.12.12 מתאריך המניין מן שלא מועצה ישיבת פרוטוקול
  
  

  : משתתפים
  העירייה ראש, פלוסקוב טלי' גב

  העירייה ראש מ"ומ סגן, אדרי משה מר
  העירייה ראש סגן, קווס משה מר
  העיר ראש סגן, מזרחי חיים מר
  מועצה חברת, מיצד נעמי' גב

  מועצה חבר,  וייס יצחק מר
  עצהמו חבר, שושן בן בני מר
    מועצה חבר, מונסונגו שלמה מר

  
  : נוכחים

  המשפטי היועץ, שימן חיים ד"עו
  העירייה גזברית, יוסף רינה' גב
  

    :נעדרים
  מועצה חבר, אוקנין מקסים מר
  מועצה חבר, סנדלרסקי בוריס מר
   מועצה חבר, רוז מתי מר
  מועצה חבר, קליימן אורון מר
  מועצה חברת, שימן מרים' גב

  מועצה חבר, נונהאוח דודי מר
  מועצה חבר,  שי דודו  מר

  
  :היום סדר על
  
  .13.9.12 מתאריך 16 מספר הקצאות ועדת פרוטוקול אישור  .1
  
  .2.12.12 מתאריך 17 מספר הקצאות ועדת פרוטוקול אישור  .2
  
  .4.12.12 מתאריך 18/2012 מס הקצאות ועדת פרוטוקול אישור  .3
  
  .לידיעה 28.10.12 מתאריך 4/2012 במיסים הנחות ועדת פרוטוקול  .4
  
 העירייה של הבנק בחשבונות לצפות אורפני רן -גזבר לסגן הרשאה למתן המועצה אישור  .5

  .דקסיה בנק, מזרחי בנק, לאומי בנק, הפועלים בבנק
  
  .28.8.12 מתאריך 13 מספר הסביבה לאיכות הועדה לפרוטוקול המועצה אישור  .6
  
  .29.10.12 מתאריך בחינוך הנחות ועדת בתישי לפרוטוקול המועצה אישור  .7
  
 המועצה חבר יבוא אוקנין מקסים מר המועצה חבר במקום גברי לחילופי המועצה אישור  .8

  .המלח ים ניקוז רשות במליאת העירייה כנציג רוז מתי מר
  
  ). חדש נוסח( העיריות לפקודת 179 לסעיף בהתאם,  נוספת לעבודה המועצה אישור  .9
  

  .גבייה מחלקת מנהל למשרת ברנדר יאן של העסקה לחוזה המועצה אישור  .10
  

, העיר ראש סגני מזכירת למשרת שמעוני שרית הגברת להעסקת המועצה אישור  .11
  .הפנים משרד להנחיות בהתאם, דרגה בדירוג תהיה ההעסקה

  
  
  
  
  
  



  
   19:07מועד תחילת הישיבה           

  
  
  .13.9.12 תאריךמ 16 מספר הקצאות ועדת פרוטוקול אישור  .1
  

  נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד          בעד
  

  ------       מיצד נעמי        פלוסקוב טלי
  אדרי משה
  קווס משה
  מזרחי חיים

  יצחק וייס
  מונסונגו שלמה

  בני בן שושן
  

 מתאריך 16 מספר הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת:  החלטה
13.9.12.  

   
  .2.12.12 מתאריך 17 מספר הקצאות ועדת פרוטוקול אישור  .2
  

   הצבעה נערכה
  

  נמנע        נגד          בעד
  

  ------       מיצד נעמי        פלוסקוב טלי
  אדרי משה
  קווס משה
  מזרחי חיים
  וייס יצחק

  מונסונגו שלמה
  שושן בן בני

  

 מתאריך, 17 מספר הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
2.12.12.  

  
  
  .4.12.12 מתאריך 18/2012 מס הקצאות ועדת פרוטוקול אישור  .3
  

   הצבעה נערכה
  

  נמנע        נגד          בעד
  

  ------       מיצד נעמי        פלוסקוב טלי
  אדרי משה
  קווס משה
  מזרחי חיים
  וייס יצחק

  מונסונגו שלמה
  שושן בן בני

  

 מתאריך 18/2012 הקצאות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת:  החלטה
4.12.12.  

  



  
  .לידיעה 28.10.12 מתאריך 4/2012 במיסים הנחות ועדת טוקולפרו  .4
  
 העירייה של הבנק בחשבונות לצפות אורפני רן -גזבר לסגן הרשאה למתן המועצה אישור  .5

  .דקסיה בנק, מזרחי בנק, לאומי בנק, הפועלים בבנק
  

 הבנק ותבחשבונ לצפות אורפני רן – גזבר לסגן הרשאה מתן מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  .דקסיה בנק, מזרחי בנק, לאומי בנק, הפועלים בבנק העירייה של

  
  .28.8.12 מתאריך 13 מספר הסביבה לאיכות הועדה לפרוטוקול המועצה אישור  .6
  

 מתאריך 13 מספר הסביבה לאיכות הועדה פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
28.8.12.  

  
  .29.10.12 מתאריך בחינוך הנחות ועדת ישיבת לפרוטוקול המועצה אישור  .7
  

  .29.10.12 מתאריך חינוך ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  
 המועצה חבר יבוא אוקנין מקסים מר המועצה חבר במקום גברי לחילופי המועצה אישור  .8

  .המלח ים ניקוז רשות במליאת העירייה כנציג רוז מתי מר
  

 במליאת העירייה כנציג רוז מתי המועצה חבר של מינויו את מאשרת עירה מועצת: החלטה הצעת
  .המלח ים ניקוז רשות

  
  ). חדש נוסח( העיריות לפקודת 179 לסעיף בהתאם,  נוספת לעבודה המועצה אישור  .9
  

 נוסח( העיריות לפקודת 179 לסעיף בהתאם נוספת עבודה מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  ).חדש

  
  .גבייה מחלקת מנהל למשרת ברנדר יאן של העסקה לחוזה מועצהה אישור  .10
  

 מחלקת מנהל למשרת ברנדר יאן של ההעסקה חוזה את מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת
  .    גבייה

  
, העיר ראש סגני מזכירת למשרת שמעוני שרית הגברת להעסקת המועצה אישור  .11

  .הפנים משרד להנחיות בהתאם, דרגה בדירוג תהיה ההעסקה
  

 מזכירת למשרת שמעוני שרית הגברת של העסקתה את מאשרת העיר מועצת:  החלטה הצעת
  . העיר ראש סגני

 


