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 ו' באב תשע"ט
 2019באוגוסט  07

 docx.219286לשכת מנכ"ל 
 
 
 

 5/8/2019מיום  2019/6פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 
 

 משתתפים: ארקדי פומרנץ, ראש העיר
 שמעון בן נעים, מ"מ וסגן ראש העיר               
 חמד נעים, סגן ראש העיר               
 יוגב אפוטה, סגן ראש העיר בתואר               
 יורי קוצ'ר משנה לראש  העיר               
 שלמה סויסה, חבר מועצת העיר               
 לידיה רזניקוב, חברת מועצת העיר               
 שמעון ביטון, חבר מועצת העיר               
 טנוס נחלה, חבר מועצת העיר                
  רת העיעו"ד איימן שנאתי, חבר מועצ               
 עו"ד יוסף ברדא, חבר מועצת העיר               
 מוטי בן דוד, חבר מועצת העיר                 

                         
 עו"ד כמיל עודה, חבר מועצת העיר   חסרים:  

                                                
 יהמשתתפים נוספים: עמית לוין, מ"מ מנכ"ל העירי

 פואד אנדראוס, ראש מינהל כספים וגזבר העירייה                         
 עו"ד אורית טואף, יועמ"ש                         
 אלכס קורנייב, מבקר העירייה                                     
 ראשי מינהלים ומנהלי מחלקות                         

 מנהלי מחלקות ומדורים במינהל חינוך                         
 

 על סדר היום:

 הצגת הישגי מערכת החינוך בשנה החולפת. .1

 תרומת חברת ישקר . דיווח בדבר .2

 .אישור חתימה על כתב ערבות לטובת תנועת מכבי ישראל .3

 אישור מינוי חברים בעמותת הספורט. .4

 המים מעיינות זיו.אישור מינוי עמית לוין כנציג העירייה בדירקטוריון תאגיד  .5

 
 
 

 מצ"ל תמלול הישיבה. הערות: 
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 סדר הדיון:
 

 ראש העיר: ערב טוב לכולם, 
 
 

בנוסף, אני שמח להזמין את כל התושבים למופע סיום הקיץ בו תופיע הזמרת מאיה 
 .29/8/2019בוסקילה ושיתקיים ביום חמישי 

 
 לכל התושבים והנוער. כמו כן דאגנו להסעות חינם לאגם מונפורט ולחוף הים בנהריה

 
 אני רוצה להודות לכל עובדי העירייה על ההתארגנות המהירה.

 
 הצגת הישגי מערכת החינוך בשנה החולפת.: 1סעיף מספר 

 ראש העיר:
 אני מבקש להודות לראש מינהל חינוך, הגב' אורנה טל, לכל העובדים במינהל חינוך, 

 גים על ההיש התלמידים ולהורים לכל מנהלי בתי הספר, לעובדי כל המסגרות, לכל
 וההצלחה במערכת החינוך.

 

 מוטי בן דוד:
מבקש לברך את מערכת החינוך על ההישגים המשמעותיים, תודה לאורנה טל ראש 

 מינהל החינוך ולכל הצוות במינהל חינוך. למנהלים, המורים ההורים ולתלמידים.
 היתה מבורכת מבחינת החינוך. כל הכבוד. 2018שנת 

 
 סף ברדא: יישר כח למערכת החינוך.יו
 

 אורנה טל:
מצוינים, הנהגה ועובדים במינהל חינוך תודה על הברכות. יש לנו אנשי חינוך 

ות. יש לנו מעטפת חינוכית מיוחדת, מסורה ומחויבת אשר רואה בחינוך שליח
 מחלקת שפ"ח מהטובות בארץ.שותפות מקצועית, 

 
נו את מלוא הגיבוי ומאמין בנו, זה דבר אני מבקשת להודות לראש העיר שנותן ל

 ללא לאות. עשותשגורם לנו להמשיך ול
 

 אורנה טל מציגה בפני הנוכחים מצגת מפורטת על מערכת החינוך והשיגיה.
 

 ₪ 500,000ע"ס  תרומת חברת ישקר דיווח בדבר: 2סעיף מספר 
 

 יועמ"ש העירייה:
ואישרה את קבלת תרומת ישקר  , בחנהתרומות התכנסה בחינת קבלה של הועדה ל

₪  500,000. התרומה על סך 4/2016בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
תמיכה באירועים ובפעילויות עירוניות בנושאי תרבות וספורט. הנושא תיועד ל

מועבר למליאת מועצת העיר כדיווח לאחר שראש העיר קיבל החלטה במסגרתה 
 קיבל את המלצת הוועדה.
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 אישור חתימה על כתב ערבות לטובת תנועת מכבי ישראל.: 3ף מספר סעי

 עידן כפיר:
₪  50,000. אנו נדרשים לאשר את כתב הערבות ע"ס החומר הועבר לעיונכם
 לפקודת מכבי ישראל.

 
 הצבעה:

שמעון ביטון, לידיה רזניקוב, חמד נעים, ראש העיר, שמעון בן נעים, הצביעו בעד: 
 .קוצ'ר, איימן שנאתי, יוגב אפוטה, מוטי בן דוד, שלמה סויסהטנוס נחלה, יורי 

 
  ש"ח 50,000ע"ס  מאשרים פה אחד חתימה על ערבות  :3החלטה בסעיף מספר 

 ישראל. לטובת תנועת מכבי (      043)החלטה מס'    
 

                   
 אישור מינוי חברים בעמותת הספורט.: 4סעיף מספר 

 מנכ"ל העירייה:
ספורט, בנוסף על החברים מבקשים להוסיף חברים נוספים בהנהלת עמותת ה

 שמות הנציגים הם: מרים אבו חסאן וגבי שאהין.הקיימים. 
 .למינוי מבקשים את אישורכם

 
 

 :הצבעה
שמעון ביטון, לידיה רזניקוב, חמד נעים, :  ראש העיר, שמעון בן נעים, הצביעו בעד

 איימן שנאתי.פוטה, מוטי בן דוד, שלמה סויסה, טנוס נחלה, יורי קוצ'ר, יוגב א
 

 מאשרים פה אחד מינוי מרים אבו חסאן ושאהין גבי כחברים  :4החלטה בסעיף מספר 
 נוספים בהנהלת עמותת הספורט.   (     044 '  )החלטה מס

 
 

 : 5סעיף מספר 

 .זיואישור מינוי עמית לוין כנציג העירייה בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות 

 הערה: עמית לוין, מנכ"ל העירייה יוצא מהאולם ולא משתתף בדיון בסעיף זה
 

 יועמ"ש העירייה:
 מינוי המנכ"ל כנציג העירייה בדירקטוריון תאגיד המים אושר בעבר בישיבת מועצה.

 בפרוטוקול לא נרשם כי עמית לוין יצא מהאולם ולא השתתף בדיון בנושא זה.
 נוכחות עמית בדיון. עלינו לדון שוב בנושא ללא

 
 :הצבעה

:  ראש העיר, שמעון בן נעים, שמעון ביטון, לידיה רזניקוב, טנוס נחלה, הצביעו בעד
 .איימן שנאתייורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, מוטי בן דוד, שלמה סויסה, 

 
 מאשרים פה אחד מינוי עמית לוין כנציג העירייה בתאגיד  :5החלטה בסעיף מספר 

 המים מעיינות זיו.     (     045 ' )החלטה מס
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 ראש העיר: 
 תודה רבה והמשך ערב טוב.

 
 

 רושמת הפרוטוקול: כלפון יהודית 
 מזכירת המנכ"ל                          

 
 
 

 
________________                                     _____________________ 

 ארקדי פומרנץ, ראש העיר                                                  עמית לוין מנכ"ל
 


