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 ח"תשע/אדר/ד"כ 

 11/0//101/ 

 /0126' פרוטוקול ישיבת מועצה  מן המניין מס

 466/.4.42'   שהתקיימה ביום ד

  :נוכחים
 

 ראש העיר, מר רונן פלוט
 ראש העיר/ס, מר אלכס גופמן

 מ ראש העיר"מ, מר אלכס גדלקין 
 חבר, מר עודה חביב 
 חבר, מר יצחק פינטו 
 חברה, גלינה סליפקו' גב 

 סגן ראש העיר, ר שוכרי עוואדה"ד             
 חבר, מר מיקי כהן 

 חבר, מר איתי רק
 חבר, מר ליקוורניק רון

 חברה, ברכה ברוב' גב
 חבר, מר אלון חלפון
 חבר, מר סמיון ברון

 חבר , מר ינוש פינקלסקו 
 חברה, שחרעירית ' גב 

 
 : חסרים

 חבר, ר גטאס ראיד"ד 
 חבר, מר אורי ביו

 חבר, מר נתנאל טויטו
 

 : משתתפים
 

  לית העירייה "מנכ, חוה בכר' הגב
 ש"יועמ, ד אולגה גורדון"עו

 גזבר העירייה, מר עדי מלכה
 מבקר העירייה, מר ינון ביטון

 ראש מינהל עירוני, לאה ספיר' גב 
 משאבי אנושמנהל אגף , מר שי לוי

 מנהלת אגף הרווחה, סלי ברקוביץ' הגב
 מהנדסת העיר, סבטלנה גרמן' גב

 ראש מינהל חינוך וקהילה, אורנה פישר' הגב
 ת ציפורית.מנהל א, זלוטניק' מר סרג

 
 :סדר יום

 
 .66./.1/נשלח אליכם ב , /11.1.1אישור החלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום  .6

פולין לכל ספורטאי שישתתף בטורניר סייף ב$ 100העירייה ב אישור השתתפות  .1
 ./101//..1-/..1בתאריכים 

 .11חלק מחלקה  11161מני במגרש ריק כמגרש חניה ציבורי גוש אישור לשימוש ז ./

 .ציפורית. ת.אישור הארכת הסכם למתן שירותי סיור ושמירה בא .1
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 .1אישור חתימת הסכם ברית ערים תאומות עם הערים אומן ובוקרשט מחוז  .6

 .י שיווק למגורים"אישור ויתור על בעלות העירייה במקרקעין לטובת רמ .1

 ./1./.6אישור פרוטוקול ועדה לבחינת קבלת תרומות מיום  ..

 .הודעות ראש העיר ./
 

 
 :פרוטוקול

 
 .66./.1/נשלח אליכם ב , 66././/אישור החלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום  .6

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
נשלח אליכם , /11.1.1מועצת העיר מאשר את ההחלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום 

 .66./.1/ב 
 

פולין לכל ספורטאי שישתתף בטורניר בסייף ב$ 644אישור השתתפות העירייה ב  ./
 .4.22/466/-2..6בתאריכים 

 
 .באותה כתובת 1ראיתי ברשימת השמות  – ר שוכרי"ד
 

 .נכון הם אחים – רונן פלוט
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

לכל ספורטאי שישתתף בטורניר סייף $ 100מועצת העיר מאשרת השתתפות העירייה ב 
 ./101//..1-/..1פולין בתאריכים ב

 
 .60חלק מחלקה  61111אישור לשימוש זמני במגרש ריק כמגרש חניה ציבורי גוש  .2

 
 .6.' כביש מס הממשלה. מדובר במגרש מול העירייה צומת ק –סבטלנה גרמן 

 
 .לאירועים גדולים שהעירייה עושה זה יהיה אחד החניות שאנחנו צריכים –רונן פלוט 

 
 ?כדי שיהפוך לחנייה  –ר שוכרי "ד
 

 .לארועים בלבד חנייה, קבועה לא חנייה –רונן פלוט 
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

חלק  11161ציבורי גוש מועצת העיר מאשרת שימוש זמני במגרש ריק כמגרש חניה 
 .11מחלקה 

 

 .ציפורית. ת.אישור הארכת הסכם למתן שירותי סיור ושמירה בא .0
יש קבלן שנותן שרותי שמירה המכרז מסתיים בימים אלו לפי חוות דעת  – סרגי זלוטניק

 .חודשיים / –ש מבקשים להאריך ל "היועמ
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שום סיבה בעולם לעשות  האלה איןאני אמרתי שאני לא רוצה את הדברים  – רונן פלוט

 .נגמר, זו פעם אחרונה שאנחנו מביאים נושא של מכרז להארכה, את זה
 

היה ויכוח אנחנו . אני רוצה לחדד את דברייך זה חוזר יותר משלוש פעמים – ר שוכרי"ד
, אני חושב שמישהו צריך לתת את הדין זה לא יתכן, רואים וצופים מתי המכרז יסתיים

 .בחירות דווקא שאנחנו בשנת
 

 :הצבעה
 .פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

עד ת ציפורית למשך .מועצת העיר מאשרת הארכת הסכם למתן שירותי סיור ושמירה בא
 .יםחודש /
 

 .6אישור חתימת הסכם ברית ערים תאומות עם הערים אומן ובוקרשט מחוז  .1

 
לשיתופי אנחנו מבקשים לתאם ברית ערים תאומות עם כמה שיותר ערים   –רונן פלוט 

בובוקרשט למי שמכיר זהו  1בסדר היום מופיע העיר אומן ומחוז , פעולה בתחומים שונים
ן 'העיר בירוביג כמו כן, המחוז העמיד ביותר יש תעשיה ואנחנו מבקשים לחתום איתם

שהיא הייתה מרפובליקה יהודית וראש העיר היה כאן וגם הוא מעוניין לחתום עם העיר 
 .על חשבונם אנחנו בסך הכל מביאים אותם משדה תעופה לפה הם באים, נצרת עילית

 
י נבחרי ציבור "צריך לייצג את העיר ע, מיוצגיםבערים תאומות אנחנו לא  – ר שוכרי"ד

 .אחרי הבחירות
 

 .אן'נצביע להעלות מעל סדר היום גם ברית ערים עם בירוביג – לאה ספיר
 

 :הצבעה
 פה אחד  –בעד 

 
 :החלטה

מאשרת להעלות מעל סדר היום את נושא ברית ערים תאומות עם  מועצת העיר 
 .בירוביגאן

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
ות עם הערים אומן מועצת העיר מאשרת אישור חתימת הסכם ברית ערים תאומ

 .אן'ובירוביג 1ובוקרשט מחוז 
 

 .יםשיווק למגורלצורך  י "אישור ויתור על בעלות העירייה במקרקעין לטובת רמ .1

 
 .דיור למשתכן ברחוב רימון מדובר בפרויקט  –רונן פלוט 

 
 :הצבעה

 פה אחד -בעד 
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 :החלטה
  1,11/ ותחלק /1..1גוש  מועצת העיר מאשרת ויתור על בעלות העירייה במקרקעין

 .י שיווק למגורים"לטובת רמ
 בפני חברי המועצה הונחה חוות דעת היועצת המשפטית

 
 

 .1.2.66קבלת תרומות מיום פרוטוקול ועדה לבחינת  .4
 .לידיעה בלבד

 

 .הודעות ראש העיר .6
 

 המועצה אם מתאפשר לכם אז  יש לנו כמה ארועים החודש ואני מבקש ממכם חברי
  .לאה תקראי לכם את רשימת האירועים ובמקביל תשלח אליכם טבלה ,להשתתף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________    ________________ 
 לאה ספיר               רונן פלוט    
 ראש מינהל עירוני     ראש העיר    


