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 ש העירלשכת רא

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

 )2( 25.9.18פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 

  הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון בעיריית ערד.

  
  

  משתתפים:
  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו

  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 
  סגן ראש העירמר אלי מצליח, 

  מר קוסטיה קוצ'נוב, חבר מועצה
  גב' פלורי שטרלינג, חברת מועצה

  מר משה קווס, חבר מועצה
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה

  
  נוכחים:

  עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי
  

   חסרים:
  מר מתי רוז, סגן ראש העיר

  חבר מועצה, ארצי עופר מר
  מר ולאד סנדלרסקי, חבר מועצה

  מר חיים מזרחי, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  גב' ריקה צמח, חברת מועצה

  מר מנו ביטמן, חבר מועצה
  מר גרי עמל, מנכ"ל העירייה  

  
  על סדר היום:

  

 לידיעה!, 27.6.18פרוטוקול ישיבת וועדת הנחות לקייטנות בחינוך מתאריך  .1
  

 , נשלח זה מכבר.28.5.18לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך אישור המועצה  .2
  

  .28.5.18: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך הצעת החלטה
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  19:46מועד תחילת הישיבה 

  

  על סדר היום: 

 ., לידיעה 27.6.18פרוטוקול ישיבת וועדת הנחות לקייטנות בחינוך מתאריך  .1
  

 .28.5.18לפרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך אישור המועצה  .2
  

 :הצבעה נערכה

 

 :נמנעים   :נגד    :בעד

 

       חמו בן ניסן

    אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס

 ברוך שלסר

  .28.5.18החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 
  

עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי: יש לכלול בפרוטוקול מליאת מועצת העיר את פרוטוקול המועצה הטלפוני 
, אי לכך יש לאשר בהצבעה את הוספת סעיף הפרוטוקול הטלפוני לפרוטוקול המליאה 16.9.18שבוצע בתאריך 

  בפרוטוקול.   3הנוכחי אשר ירשם כסעיף 

  

  

 :) לפרוטוקול מליאת מועצת העיר3לאישור הוספת סעיף ( הצבעה נערכה

 

 :נמנעים   :נגד    :בעד

 

       חמו בן ניסן

    אוחנונה דודי

    מצליח אלי

     שטרלינג פלורי

    נוב'קוצ קוסטיה

 משה קווס

 ברוך שלסר
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, מאשרת מליאת מועצת העיר 1987 )(ב) לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח7( 3בהתאם לתקנה  .3
נוספים,  50% -הגדלת ההתקשרות עם הקבלן "מורן גידור בע"מ, חברת א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ ב

וזאת לצורך הפעלת פרויקט גדרות בביה"ס גור בנים תלמוד תורה וזאת מאחר ועריכת מכרז לא תביא 
 תועלת.

 כלל חברי המועצה. על ידי 16.9.18הפרוטוקול אושר טלפונית בתאריך  •

  

החלטה : מועצת העיר מאשרת הגדלת ההתקשרות עם הקבלן "מורן גידור בע"מ, 
נוספים, וזאת לצורך הפעלת פרויקט גדרות  50% -חברת א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ ב

  בביה"ס גור בנים תלמוד תורה וזאת מאחר ועריכת מכרז לא תביא תועלת.

  

  הישיבה ננעלה !

  

  

  

                             

  עו"ד ניסן בן חמו          גרי עמל                    

 ראש העירייה                   מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

 

  

 


