תמליל
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 48/15
מיום ראשון ,כ"ח בשבט תשפ"ב30.01.2022 ,

 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :

עיריית יבנה
תמליל מועצה שלא מן המניין מספר  48/15מתאריך 30.01.22לוגו העיריי
לוגו חברת התמל

תמליל מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 48/15
מיום ראשון  ,כ"ח ב שבט תש פ" ב 30.01.2022 ,
נוכחים:
.1

סגן ומ"מ ראש העיר

 -מר חיים מסינג

.2

סגן ראש העיר

 -פאלי כהן

.3

סגן ראש העיר

 -מר אלי מזוז

.4

חבר מועצת העיר

 -ד"ר אהוד ויצמן

.5

חבר מועצת העיר

 -מר דורון מלכה

.6

חבר מועצת העיר

 -מר יהודה דנינו

.7

חבר מועצת העיר

 -מר מאיר שטרית

.8

חבר מועצת העיר

 -מר רועי גבאי

.9

חבר מועצת העיר

 -מר רם שרון

 .10חברת מועצת העיר

 -גב' דורית בן מאיר

 .11חבר מועצת העיר

 -מר משה חזות

חסרים:
 .12ראש העיר -מר צבי גוב-ארי
 .13חבר מועצת העיר

 -מר שחר סימנה

 .14חבר מועצת העיר

 -מר תם ליפשיץ

 .15חבר מועצת העיר

 -עו"ד מאיר דהן

משתתפים:
.1

מנכ"ל העירייה

 -דוד שטרית

.2

גזברית העירייה

 -תמר קופר

.3

הלשכה המשפטית

 -עו"ד טובה שפירא-אלטמן

.4

מבקר העירייה

 -ינון ביטון

.5

דובר העירייה

 אריאל הלר2
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.6

עוזר ראש העיר

 -ליאור דדוש

.7

רואה חשבון

 -אלון מררי

.8

מזכירות העירייה

 -יעל יצחק פור

על סדר היום:
.1

אישור שינוי תקציב שנת .2021

הנחת דו"ח רבעון  3שנת .2021
.2
אני פותח את הישיבה .דבר ראשון אני רוצה בשמי לאחל לחברים
חיים מסינג:
שלנו ,לצביקה ,ראש העיר ,ולאלי מזוז ,ששניהם לא במיטבם.
מאיר שטרית:

מה מצבם?

חיים מסינג:

זו שאלה טובה.

ד"ר אהוד ויצמן:

מצבם טוב ,מאיר .וזה הולך לקראת -

מאיר שטרית:

יופי ,רפואה שלמה.

חיים מסינג:

אני מציע שנתחיל עם ישיבה שלא מן המניין  .48/15יש לנו פה שני

נושאים .אחד לאישור והשני הנחת דו"ח רבעון .אני מזכיר שהנושאים האלה הובאו לוועדת הכספים
לפני מספר שבועות ואושרו פה אחד ,אם אני לא טועה.

.1

אישור שינוי תקציב שנת .2021

ד"ר אהוד ויצמן:

תודה .לא ,רועי לא הצביע ,מכיוון שאמר שהוא לא השתתף ולכן הוא

לא הצביע .קיימנו ישיבת ועדת כספים שהנושא שלה – עדכון תקציב  .2021כאמור ,הפרוטוקול הופץ,
הדברים ברורים .ועדת הכספים ממליצה לאשר את השינויים .היות והיתה נוכחות מלאה של הוועדה,
אני ממליץ להעלות לאישור .מי בעד? תודה רבה.
החלטה מס' : 1/48/15
הוחלט פה אחד לאשר עדכון התקציב לשנת  . 2021סך התקציב המעודכן
3

עיריית יבנה
תמליל מועצה שלא מן המניין מספר  48/15מתאריך 30.01.22לוגו העיריי
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.₪ 418,528,000

.2

הנחת דו"ח רבעון  3שנת .2021

חיים מסינג:

הלאה .הנחת דוח רבעון.

משה חזות:

לא ,זה לא להצבעה... .

ד"ר אהוד ויצמן:

אנחנו מניחים .מי שיש לו שאלות,

חיים מסינג – סגן ומ"מ ראש העיר
דוד שטרית – מנכ"ל העירייה
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