
  3מתוך  1עמוד 

  ו"חשון תשע' א רביעי יום    
 2015אוקטובר  14   

  בהיכל התרבות באור יהודהשהתקיימה , 201510.41.מיום  45' מן המניין מסלא ישיבת מועצה 

ד עוזי "עו, יוסף סבח, ימית קרקוקלי, ליאור אגאי, ננה חן, יחזקאל שקד, ליאת שוחטד "עו  :נוכחים
  .ליאת בן בסט, ברטה איילה, אפי גוטמן, אהרון

  .דוד חיון, נה כהן'ז, טל אשכנזי, עופר בוזי, דוד יוסף  :חסרים

  .חמאני דוד, רמי בן סעדון, מזל זרחיה, ד שלומית שפינדל"עו, י'בנצי אזאצ  :משתתפים

  :על סדר היום

 ).מ ראש העירייה"כולל מ(מינוי סגנים לראש העירייה  .1

 .האצלת סמכויות לסגני ראש העירייה .2

 .מינוי ועדות העירייה .3

 .אישור סמכויות חתימה .4

  .טלפונים ניידים לסגני ראש העירייה בשכרו ברכהוצאות אישור  .5

  )20:55הישיבה נפתחה בשעה ( 

  )מ ראש העירייה"כולל מ(מינוי סגנים לראש העירייה  - 1' מססעיף 

  :ראש העירייה

לחוק  14אני רוצה למנות את מר עוזי אהרון לסגן ראש העיר וממלא מקום ראש העיר לפי סעיף 
לחוק הרשויות  15ומר אפי גוטמן לסגן ראש העיר לפי סעיף  1975- ה"תשל, הרשויות המקומיות

  ?מי בעד. המקומיות

  . פה אחד  :בעד

יר אפי גוטמן לסגן ראש מר עוזי אהרון לסגן ראש העיר וממלא מקום ראש העבחירת   :החלטה
  . תשרומא, העיר

  האצלת סמכויות לסגני ראש העירייה - 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

מר אפי . מ ראש העיר ממונה על ההנדסה ותרבות תורנית"מבקשת לאשר את עוזי אהרון סגן ומ
  . ממונה על מחלקת הרווחה ועל ביטחון ותנועה, סגן ראש העיר, גוטמן

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

מ ראש העיר לממונה על ההנדסה ותרבות "לעוזי אהרון סגן ומהאצלת סמכויות מאושרת   :החלטה
   .ממונה על מחלקת הרווחה ועל ביטחון ותנועה, סגן ראש העיר, תורנית ולאפי גוטמן
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  מינוי ועדות העירייה - 3' סעיף מס

  :ראש העירייה

  :את הועדות ה באות מבקשת לאשר

  . אנה'ליאור אגאי וכהן ז, סבח יוסף, אפי גוטמן, ר דוד חיון"יו :ועדת מכרזים

  . טל אשכנזי, ימית קרקוקלי, חזי שקד, ברטה אילה, ר אפי גוטמן"יו :ועדת כספים

  . דוד חיון, ימית קרוקלי, אנה כהן'ר ז"יו :ועדת ביקורת

  . ,טל אשכנזי, ברטה אילה, ר סבח יוסף"יו :ועדת ביטחון

  . טל אשכנזי, סבח יוסף, ר עוזי אהרון"יו :נהועדת הנחות בארנו

  . אנה כהן ואברהם בורוכוב'ז, אייאיו טמובא, ר ברטה אילה"יו :ועדת קליטת עליה

  )21:03סבח עזב את הישיבה בשעה (

  . אפי גוטמן, ננה חן, ר ליאת שוחט"יו :ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים

  . אפי גוטמן, ננה חן, חזי שקד, טל אשכנזי, יוסף סבח, ר ימית קרקוקלי"יו :ועדת שמות

. ננה חן, עופר בוזי, אפי גוטמן, ימית קרקוקלי, סגנית ליאת בן בסט, ר ליאת שוחט"יו  :ועדת חינוך
  . נמסור את שמותיהם דרך מחלקת החינוך, שני נציגי בית ספר ונציג מועצת תלמידים

  . אנה כהן'ז, דוד חיון, אפי גוטמן, ליאור אגאי, ר ליאת שוחט"יו :ועדת בטיחות בדרכים

  . אנה כהן'ז, חזי שקד, ר ימית קרקוקלי"יו :ועדה למעמד הילד

ננה חן ושני נציגי ציבור שיובאו , אילה ברטה, אפי גוטמן, ר ליאת שוחט"יו  :ועדת איכות הסביבה
  . להצבעה בישיבה הבאה

עופר בוזי ושני נציגי ציבור שיובאו לאישור , חזי שקד, ר דוד חיון"יו  :דת מאבק בנגע הסמיםוע
  . המועצה

  . ברטה אילה וצביקה גיס נציג משפחות שכולות, טל אשכנזי, ר ליאת שוחט"יו :ועדת הנצחה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  . מאושרהרכב הועדות  :החלטה

  אישור סמכויות חתימה - 4' סעיף מס

  :ראש העירייה

  . אני רוצה לאשר סמכויות חתימה לי ולעוזי אהרון

  ?י בעדמ

  . פה אחד: בעד

סגן , ד עוזי אהרון"ולעו, רייהיראש הע, ד ליאת שוחט"ות סמכויות חתימה לעומאושר  :החלטה
  . מ ראש העירייה"ומ
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  טלפונים ניידים לסגני ראש העירייה בשכרו בהוצאות רכאישור  - 5' סעיף מס

  :ראש העירייה

בחודש ₪  500קילומטר ועד  2,000עד , מבקשת לאשר הוצאות רכב וטלפונים לסגני ראש העיר ושכר
  . טלפוניםל

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  . טלפוניםלבחודש ₪  500קילומטר ועד  2,000עד , ושכר ות הוצאות לסגני ראש העירמאשר  :החלטה

  :ראש העירייה

, שני בערב מישלישי לי מייו במקום מן המניין המועצהאני רוצה לעלות לדיון לשנות את יום ישיבות 
  . בראשית כל חודש

  :ננה חן

  . לשעה שבע בערב, אבקש לדחות את זה במקום שעה שש

  :ראש העירייה

  .מקובל

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  . 19:00תחילת חודש בשעה בכל יום שני מן המניין  מועצה קיום ישיבות: החלטה

  )21:05הישיבה ננעלה בשעה (

        

  ד ליאת שוחט"עו  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  ישיבות המועצה מרכז


