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 ח"תשע/שבט/ג"כ 

 80/8///820 
 /0426' פרוטוקול ישיבת מועצה  מן המניין מס

 466/./4.4'   שהתקיימה ביום ד

  :נוכחים
 

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

 סגן ראש העיר, ר שוכרי עוואדה"ד             
 חבר, ר גטאס ראיד"ד 

 חבר, מר איתי רק
 חבר, מר ליקוורניק רון

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

 חבר , מר ינוש פינקלסקו
 

 : חסרים
 ראש העיר/ס, מר אלכס גופמן

 חבר, מיקי כהן מר
 חבר, מר אורי ביו

 חבר, מר נתנאל טויטו
 חברה, עירית שחר' גב 

 
 

 : 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 
 אנושמנהל אגף משאבי , מר שי לוי

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

 דוברת העירייה, אורנה יוסף בוחבוט' הגב
 ראש מינהל חינוך וקהילה, אורנה פישר' הגב

 ת ציפורית.מנהל א, זלוטניק' מר סרג
 מנהל אגף נכסים וביטוח, ד אוהד אליעז"עו

 עסקיםמנהלת אגף רישוי , תניא מקרוב' הגב
 שכר' מנהל מח, מר רביב פטרר

 מנהלת אגף לשילוב קהילתי, פאולה לאם חיים
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 .משפטית וקבלן' מח, וא יסביראני יעביר הסברים למבקר וה –פינטו יצחק 
ח על הלשכה "הדו, ח השנתי והוצג"ח על הקבלן השנתי נכלל בדו"הדו –ינון ביטון 

 .המשפטית עדיין לא מוכן
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מיום  6266' מיום מסמועצת העיר מאשרת  את ההחלטות מפרוטוקול ועדת הקצאות 
6./.66. 
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וחצי מיליון צריכים ₪ מיליון , עמותה למען הקשיש זה קרן עזבונות – ד אוהד אליעז"עו

 .תכםלמשכן את הנכס וצריך את החלט
 

 .כס ממושכן צריך למשכן עודהנ – חוה בכר
 

 .817/ביקשו תוספת בנייה עד  – אלכס גדלקין
 

 .8/7/כרגע עד  – חוה בכר
 

אני לא יודע מה יהיה , שנים ברזרבה אנו נסתייג כאן 1היות ויש עוד  – ר שוכרי"ד
 .בשלטון הבא

 
 .שלא ישמש למטרה אחרתזה נכנון לשמור אחרי הזכויות של הנכס  – ד אולגה גורדון"עו
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שנים למי שזכאי  64 –בהר יונה רוצים לבנות דירה להשכיר פרויקט ל  –רונן פלוט 

 .יחידות דיור 661ותתבצע הגרלה עבור , משרד השיכון
 

 .ש בפניכם"יועמחוות דעת של ההונחה  –אלכס גדלקין 
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 מגורים י לצורך שיווק"מועצת העיר מאשרת ויתור בעלות בעירייה במרקעין לטובת רמ
 

 :הודעות ראש העיר ./6

 

  64:44יתקיים כנס ראשי רשויות מכל האזור עם השר גלנט בשעה  66./.6מחר. 

  ר מפעל הפיס מקבל "מיד לאחר ישיבת המועצה מר עוזי דיין יו 4:44/היום בשעה
 .יקיר העיר אצלנו בעירייה

 64 הופעות והצגות בעלות של, בפרוים אנחנו מאפשרים לילדים להיכנס לסרטים  ₪
 .התקציב מוגבל

 
  – 6/:61הישיבה הסתיימה בשעה  -
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