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 0202-72מן המניין  שלא פרוטוקול ישיבת מועצת העיר

 0202 וניבי 20-שהתקיימה ביום שלישי ה

 ישיבות המועצה עיריית ק"שבאולם  03281בשעה 

 

 משבר נגיף הקורונה:

מר יוסי אלגרסי  נגיף הקורונה ולאחר בדיקה ואישור שלבהתאם לכללי התו הסגול שנקבעו עקב משבר 

ה הנוכחית ועד לתיקון הוחלט לזמן לישיבת המועצ ,הקורונה שמירת הכללים במשבר הממונה הרשותי על

יכולים , הם ורק הם בלבד הכוללים את חברי מועצת העיר ובעלי תפקיד מוזמנים 42שעת החירום, 

מטר האחד מן השני. בהתאם לכך נערכה רשימת  4מנו מראש של במרחקים שסו ,באולם המליאה להימצא

לישיבה הנוכחית ובהם גם צלם  םירלוונטיבעלי תפקיד  33חברי מועצת העיר ועוד  31מוזמנים הכוללת את 

הישיבה. הודעה מתאימה פורסמה באתר העיריה עוד קודם לקיום הישיבה ובה התבקשו תושבים 

ב מיעוט מוזמנים בהתאם לתו הסגול. רשימת המוזמנים הוצמדה לדלת ועיתונאים שלא להגיע לישיבה עק

לאולם המליאה בהתאם לרשימה  הכניסה לאולם המליאה ופקח השיטור העירוני התבקש להתיר כניסה

 זו.

 

 :להלן רשימת מורשה כניסה לאולם הישיבות

 

 חברי מועצה

 0ראש העיר  - עו"ד אביחי שטרן

 סגן מ"מ ראש העיר0 –עו"ד אופיר יחזקאלי 

 סגן ראש העיר-מר יורם ממן

 סגן ראש העיר0-מר מישל בן שימול

 0המועצהחבר  – אלי ברמימר 

 ה0מועצהחבר  -מר יהודה חיים 

 נעדר -המשנה לראש העיר – אלכס קראצ'וןמר 

 10:22נכנסה בשעה  מועצההחברת   - ראדל -הגב' חן לגיסמו

 0המועצהחבר  – אלי ברמימר 

 נעדר -חבר המועצה-מלכה מר ניסים

 חבר המועצה נעדר-ד"ר בוריס סידלקובסקי

 18:81חבר המועצה נכנס בשעה   -מר יורם מלול 

 18:11 נכנס בשעה עצהמוהחבר  -מר אלי זפרני 

 18:81נכנסה בשעה  מועצהה חברת -זריהן וייצמן אביבה  ד"ר

 

 בעלי תפקידים

 מנכל העירייה-עו"ד יורם ביטון

 בכיר לראש העירעוזר -פאר לרדו

 גזברית העירייה-ליאת מזרחי
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 מבקר העירייה-אורן ירמיהו

 דובר העירייה-דורון שנפר

 18:81מנהלת אגף חינוך נכנסה בשעה  -הגב' סיגל כהן

 יועץ משפטי -עו"ד אריאל בר יוסף

 "ל חכ"ל נעדרמנכ-מר דני קדוש

 רשמת וניהול פרוטוקולים-הגב' קרן גוזלקר

 קורונה רשותי ממונה-מר יוסי אלגרסי

 המצלם ומשדר את הישיבה לאתר פייסבוק העירייה0 – צלם

 

 נושאים על סדר יום המועצה:

 יוצג ע"י ד"ר אביבה וייצמן0 –שמונה -מערכת החינוך בקריית

 

 

 : עו"ד אביחי שטרן

 07-40400מן המניין  שלא  אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצהערב טוב לכולם, 

 

עקב אי שמירת כללי התו הסגול למניעת הדבקת   020202ולאחר סגירת ישיבה שלא מן המניין  בשלב זה

עקב אי שמירת  לא ניתן לקיים 720202שגם את ישיבת מועצה זו  ממונה הקורונה הודיענגיף הקורונה, 

 הכללים0

 

, הודיע על ציהאופוזימועצת העיר ב חבריות מנוספ ובקשות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן לאחר התרעה 

 סגירת הישיבה0

 

 

 מודה לקהל הצופים ונועל את ישיבת המועצה!  עו"ד אביחי שטרן ראש העיר

 

 הישיבה ננעלה!                                                             

 

 רשמה: גב קרן גוזלקר0

_______________                              ________________ 

 עו"ד יורם ביטון                                                              אביחי שטרןעו"ד 

 מנכ"ל העירייה                                ראש העיר 


