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  25.12.12 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 חבר, אוקנין מקסים מר  

חבר מועצה, מר מתי רוז  
מועצה חבר,  וייס יצחק מר  
מועצה חבר, שושן בן בני מר  

 
: נוכחים  

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

ל העירייה "מנכ, מר רמי נבון  
 

:נעדרים   
מועצה חבר, סנדלרסקי בוריס מר  
מועצה חבר, קליימן אורון מר  
מועצה חברת, מיצד נעמי' גב  
מועצה חברת, שימן מרים' גב  

   מועצה חבר, ונסונגומ שלמה מר
מועצה חבר, אוחנונה דודי מר  
מועצה חבר,  שי דודו  מר  

 
:היום סדר על  

 

 .13.11.12 מתאריך תמיכות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1

  
:נערכה הצבעה  

  
  נמנע        נגד        בעד
  ------               פלוסקוב טלי

אדרי משה  

קווס משה  
מזרחי חיים  

 מקסים אוקנין
וייס יצחק  
וזמתי ר  

שושן בן בני  
 

 מתאריך תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
13.11.12.  
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 : הצבעה נערכה

  
  נמנע        נגד        בעד
  ------               פלוסקוב טלי

  אדרי משה
  קווס משה
  מזרחי חיים

  אוקנין מקסים
  וייס יצחק

  רוז מתי
  שושן בן בני

  
  

  .29.11.12 מתאריך תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  
  .6.12.12 מתאריך תמיכות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .3
  

 :הצבעה נערכה

  

 נמנע        נגד        בעד

 ------               פלוסקוב טלי

 אדרי משה

 קווס משה

 מזרחי חיים

 אוקנין מקסים

 וייס יצחק

 וזר מתי

 שושן בן בני

 

  

  .6.12.12 מתאריך תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  
  . 10.12.12 מתאריך תמיכות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .4
  

 :הצבעה נערכה

  

 נמנע        נגד        בעד

 ------               פלוסקוב טלי

 אדרי משה

 קווס משה

 מזרחי חיים

 אוקנין מקסים

 וייס יצחק

 זרו מתי

 שושן בן בני

  

  .10.12.12 מתאריך תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  
  .16.12.12 מתאריך תמיכות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור  .5
  

 :הצבעה נערכה
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 נמנע        נגד        בעד

  
 ------               פלוסקוב טלי

 אדרי משה

 קווס משה

 מזרחי חיים

 אוקנין מקסים

 וייס יצחק

 רוז מתי

 שושן בן בני

  
  

  .16.12.12 מתאריך תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  
  
    החברה בדירקטוריון העירייה כנציגת אברמזון רחלי' הגב של למינויה המועצה אישור  .6

  .הכלכלית
        

 :הצבעה נערכה

  

 נמנע        נגד        בעד

 ------               פלוסקוב טלי

 אדרי משה

 וסקו משה

 מזרחי חיים

 אוקנין מקסים

 וייס יצחק

 רוז מתי

 שושן בן בני

  

 כנציגת אברמזון רחלי' הגב של מינויה את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .הכלכלית החברה בדירקטוריון העירייה

  
 החברה בדירקטוריון ציבור כנציג עומר חיים מר של כהונתו להמשך המועצה אישור  .7

  .מכבר זה נשלחו חיים קורות, הכלכלית
  
  

 :הצבעה נערכה

  

 נמנע        נגד        בעד

 ------               פלוסקוב טלי

 אדרי משה

 קווס משה

 מזרחי חיים

 אוקנין מקסים

 וייס יצחק

 רוז מתי

 שושן בן בני

  

 כנציג עומר חיים מר של כהונתו המשך את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  .הכלכלית החברה בדירקטוריון ציבור
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 עירוניים בתאגידים מינויים כשירות לבדיקת הועדה לאישור פיםכפו ל"הנ המינויים •
  .הפנים במשרד

  
' מס עירייה בחשבון, ערד סניף הדואר בבנק 6239565' מס מוטב קוד לפתיחת המועצה אישור  .8

  .ערד עיריית קנסות לטובת,  5202500
  

 :הצבעה נערכה

  

 נמנע        נגד        בעד

 ------               פלוסקוב טלי

 אדרי משה

 קווס משה

 מזרחי חיים

 אוקנין מקסים

 וייס יצחק

 רוז מתי

 שושן בן בני

  

 סניף הדואר בבנק 6239565' מס מוטב קוד פתיחת מאשרת העיר מועצת: החלטה
  ערד עיריית קנסות לטובת,  5202500' מס עירייה בחשבון, ערד

  
  
  
  

  !הישיבה ננעלה 
  
  
  
  

                      
  טלי פלוסקוב               
 ר ערדראש העי              


