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 10.12.07התקיימה בתאריך  ש38' מליאת מועצת העיר הממונה מספרוטוקול 

  

  ראש העיר הממונה,  לב- מר גדעון בר    :משתתפים

  חבר הוועדה הממונה, מר אבי הלר    
  חברת הוועדה הממונה , מרגלית אשכנזי' גב     

  חבר הוועדה הממונה, וםאיציק שלמר    
  חבר הוועדה הממונה, אריה קליימןמר                

   

  לשכה משפטית, ד דנה כץ "            עו  :נוכחים

  הגזברסגנית , דורית חורב' גב    
  דוברת העירייה, אורטל לוי' גב    

      
  ל העירייה"מנכ, מר אריאל הירט    :חסרים

  גזבר העירייה, אודי וינריבמר     

  מבקר העירייה, מעון בארימר ש    
  מנהלת לשכת ראש העיר, אשל ויגי: רשמה פרוטוקול

      

        

  :על סדר היום
  

   .28.11.07 מיום 37 'אישור פרוטוקול מליאה מס .1

 2008לשנת אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין בנושא צו הארנונה  .2
   .28.11.07      והנחות מארנונה מיום   

 .10.12.07 מיום 2 ' מסספיםאישור פרוטוקול וועדת כ .3
 איוש וועדות .4

  

  

  :החלטות
  .28.11.07 מיום 37 'אישור פרוטוקול מליאה מס .1

  20076225/' מסהחלטה 
  מליאת מועצת העיר הממונה אישרה פה אחד פרוטוקול מועצת העיר 

   .28.11.07 מיום 37' מס
  

 2008אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין בנושא צו הארנונה לשנת  .2
   .28.11.07והנחות מארנונה מיום   

  20076226/' מסהחלטה 
  מליאת מועצת העיר הממונה אישרה פה אחד פרוטוקול מועצת העיר 

   .28.11.07 והנחות מארנונה מיום  2008שלא מן המניין בנושא צו הארנונה לשנת 
  

  

  



  

  

  

  

  

 .10.12.07 מיום 2 'אישור פרוטוקול וועדת כספים מס .3
 

  007/26227' מסהחלטה 
  .10.12.07 מיום 2 ' וועדת כספים מסמליאת מועצת העיר הממונה אישרה פה אחד פרוטוקול

 
 .וועדות איוש  .4

  20076228/' מסהחלטה 
  

   – וועדת רכש
  .וועדת רשות

  
   –וועדת הקצאות קרקע 

  .וועדה מקצועית אין צורך בחברי מליאה
  

  – וועדת בטיחות בדרכים
  ר וועדה" יו–  גדעון בר לב 

   חברת וועדה–  רגלית אשכנזי מ' גב
   חבר וועדה–   מר אבי הלר 

   חבר וועדה–  מר אריה קליימן 
   חבר וועדה–  מר איציק שלום 

  
   –וועדת מכרזים 

  מר אבי הלר
  מר אריה קליימן
  מר איציק שלום

ר וישלבו בעלי "הוחלט שחברי הוועדה הנבחרים ייבחרו יו, ראש העיר אינו יכול להיות חבר
  .וגעים בדבר בישיבת וועדת מכרזים ראשונה תפקידים הנ

  
   –וועדת ביקורת 

   חבר וועדה–   מר אבי הלר 
   חבר וועדה–  מר אריה קליימן 
   חבר וועדה–  מר איציק שלום 

  
  -  וועדת תמיכות
   וועדהר"יו –  גדעון בר לב 

   חברת וועדה–  מרגלית אשכנזי ' גב
   חבר וועדה–   מר אבי הלר 

  בר וועדה ח–  מר אריה קליימן 
   חבר וועדה–  מר איציק שלום 

  
  - וועדת הנחות
   חבר וועדה–   מר אבי הלר 

   חבר וועדה–  מר אריה קליימן 
   חבר וועדה–  מר איציק שלום 

  ר "חברי הועדה יבחרו מתוכם יו



  
  
  
  

  –וועדה לקידום מעמד הילד 
   וועדהר"יו –  גדעון בר לב 

   חברת וועדה–  מרגלית אשכנזי ' גב
   חבר וועדה–   ר מר אבי הל

   חבר וועדה–  מר אריה קליימן 
   חבר וועדה–  מר איציק שלום 

  
  –וועדה לקליטת עלייה 

   וועדהר"יו –  גדעון בר לב 
   חברת וועדה–  מרגלית אשכנזי ' גב

   חבר וועדה–   מר אבי הלר 
   חבר וועדה–  מר אריה קליימן 
   חבר וועדה–  מר איציק שלום 

  
  וועדת חינוך
  ר וועדה" יו–  גדעון בר לב 

   חברת וועדה–  מרגלית אשכנזי ' גב
   חבר וועדה–   מר אבי הלר 

   חבר וועדה–  מר אריה קליימן 
   חבר וועדה–  מר איציק שלום 

  
   עובדים בכיריםוועדת מכרזים לבחירת

   וועדהר"יו –  גדעון בר לב 
   חברת וועדה–  מרגלית אשכנזי ' גב

   חבר וועדה–   מר אבי הלר 
   חבר וועדה–  מן מר אריה קליי

   חבר וועדה–  מר איציק שלום 
  

 וועדת לאיכות הסביבה

  ר וועדה" יו–  גדעון בר לב 
   חברת וועדה–  מרגלית אשכנזי ' גב

   חבר וועדה–   מר אבי הלר 
   חבר וועדה–  מר אריה קליימן 
   חבר וועדה–  מר איציק שלום 

  

  

  

  

  בברכה                

  

            גדעון בר לב              

       ראש העיר הממונה              

 


