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על סדר היום:

מינוי ממלאי מקום לחברי וליושבי הראש של הוועדות השונות, לצורך עבודה תקינה    .1

ושוטפת של הוועדות.    
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הישיבה נקבעה לשעה  18:00 אך נפתחה בשעה 18:30 בשל קוורום  חסר.  

לצורך   השונות,  הוועדות  של  הראש  וליושבי  מקום  לחברי  ממלאי  מינוי   . 1
עבודה תקינה ושוטפת של הוועדות.   

ישיבה   שהיא  היום שתי  ישיבות.  ישיבה אחת  מקיימים  אנחנו  צבי גוב-ארי :    

שלא מן המניין, שמתעסקת בכל מה שקשור לממלאי מקום בוועדות השונות. ואילו  הישיב ה  

בוועדת   חברים  על  להחליט  יכולה  שהיא  ובנייה  תכנון  ועדת  של  המליאה  תהיה  האחרת 

התכנון והבנייה. זה הסיפור. אני פותח בבקשה את ישיבת  המועצה  הראשונה, שמדברת על  

מה   בכל  המועצה,  לוועדות  גיבוי  מתן  הוא  כאן  שעולה  הנושא  כאשר  מהמניין,  ישיבה  לא 

שקשור לצורך של ממלאי תפקידים, על מנת שהוועדות הללו תעבודנה. כאשר הניסיון שלנו  

היתה   אחת  ופעם  אנשים.  העדר  בגין  בוטלה  והבנייה  תכנון  ועדת  היה  שפעמיים   האחרון 

בעיה של מכרז שהיה צריך לקבל תוצאות. אכן נקבעה תוצאה, אבל היות ו הקוורום לא היה 

חוקי מבחינת יו"ר, אנחנו נאשר גם את הקוורום הזה על פי המסמך שמועלה כאן.  

ובכן כך, אני רוצה להתחיל בוועדת מכרזים, להצביע אחת אחת. כמ"מ יו"ר הוועדה, כמ"מ  

ראשון, אני ממנה שניים. מ"מ ראשון של יו"ר הוועדה מוצע מר אהוד ויצמן. מי בעד? הלאה.   

החלטה מס'  1/78/14:  

ועדת   ליו"ר  ראשון  כמ"מ  ויצמן  אהוד  מר  לאשר  את  אחד  הוחלט  פה 

מכרזים.   

כמ"מ שני מוצע רועי גבאי. מי בעד?   צבי גוב-ארי :    

החלטה מס'  2/78/14:  

הוחלט  פה אחד לאשר את מר רועי גבאי כמ"מ שני ליו"ר ועדת מכרזים.  

מר מאיר דהן ומר יצחק מוסאי ימונו כחברי הוועדה. מי בעד?   צבי גוב-ארי :    



 עיריית יבנה
 8.11.71מתאריך  14/87מן המניין מספר שלא תמליל מועצה 

 
 

4 

 
 עיריית יבנה 

החלטה מס'  3/78/14:  

ועדת   כחברי  מוסאי  מר   יצחק  ואת  דהן  מאיר  מר  את  לאשר  הוחלט  פה אחד 

מכרזים.   

משה   מר  מוצע  הוועדה  יו"ר  כמ"מ  הכספים.  ועדת  צבי גוב-ארי :    

חזות. מי בעד?   

החלטה מס'  4/78/14:  

הוחלט  פה אחד לאשר את מר משה חזות כמ"מ יו"ר ועדת כספים.   

מי    . כהן פאלי  מר  מוצע  אשרף  חובב  לחבר  כמ"מ  צבי גוב-ארי :    

בעד?   

החלטה מס'  5/78/14:  

חובב   מר  כספים  ועדת  חבר  כהן כמ"מ  פאלי  מר  את  לאשר  הוחלט  פה אחד 

אשרף.   

כמ"מ מועצה עדי ינקילביץ מוצע  יצחק מוסאי. מי בעד?   צבי גוב-ארי :    

החלטה מס'  6/78/14: 

ועדת כספים מר עדי   הוחלט  פה אחד לאשר את מר יצחק מוסאי כמ"מ חבר 

ינקילביץ.   

ועדת הנחות  במיסים. כמ"מ יו"ר הוועדה מוצע מר פאלי כהן.  צבי גוב-ארי :   
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החלטה מס'  7/78/14: 

הוחלט  פה אחד לאשר את מר פאלי כהן כמ"מ יו"ר ועדת הנחות במיסים .  

שם   העמדתי  כי  ארנפרוינד,  המועצה  רונית  לחברת  מ"מ  אין  צבי גוב-ארי :    

את לינה שרון, והיות והיא לא מהאופוזיציה, נשאר כך. הוועדה  נשארת כפי שהיא. מה עוד  

שהיא יכולה להתנהל גם כאשר יש חבר מועצה אחד, כי הרכב הוועדה היא ועדה - 

איזו ועדה זו?   עו"ד מאיר דהן:   

אני סוגר את הישיבה שלא מן המניין.  צבי גוב-ארי :    

 ___________________  ___________________ 

צבי גוב ארי 

ראש העיר  

דוד שטרית  

מנכ"ל העירייה   
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