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 כ"ג באדר א תשע"ט
 2019בפברואר  28
 docx.213896לשכת מנכ"ל 

 
  26/2/2019מיום  2/2019פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 

 
 משתתפים: ארקדי פומרנץ, ראש העיר

 שמעון בן נעים, מ"מ וסגן ראש העיר               
 חמד נעים, סגן ראש העיר               
 מוטי בן דוד, סגן ראש העיר בתואר               
 לידיה רזניקוב, חברת מועצת העיר               
 שמעון ביטון, חבר מועצת העיר               
 טנוס נחלה, חבר מועצת העיר               
 איימן שנאתי, חבר מועצת העיר               
 כמיל עודה, חבר מועצת העיר                
 יורי קוצ'ר חבר מועצת העיר               
 יוסף ברדא, חבר מועצת העיר               

                            
 חסרים: שלמה בוחבוט, חבר מועצת העיר

 שלמה סויסה, חבר מועצת העיר           
           

 משתתפים נוספים: עמית לוין, מ"מ מנכ"ל העירייה
 הבר העירייוגז פואד אנדראוס, ראש מינהל כספים                         
 עו"ד אורית טואף, יועמ"ש                         
 ראשי מינהלים ומנהלי מחלקות                         
 תושבי העיר                         

 
 על סדר היום:

 עסקת רכישת מבנה סניף בנק הבינלאומי הראשון במרכז הישן במעלות. .1
 הסביבה.מינוי נציגי ציבור בוועדת איכות  .2

 מינוי נציג העירייה ברשות המים והניקוז. .3

 .ש בוועדת הנחותמינוי נציג סיעת מת" .4

 עדכון חברים בוועדת ערר לארנונה. .5

 עדכון דירקטורים נציגי ציבור בחברת אגם מונפורט. .6

  בהתאם להסכם הקואליציוני .7
תרבות תורנית, מועצה דתית,  : מר שמעון בן נעים כמחזיק תיקמינוי 

 התעשייה והאגם. 

 בהתאם להסכם הקואליציוני .8
 מר חמד נעים כמחזיק תיק תיירות, שימור אתרים, וקשרי חוץ.מינוי 

 בהתאם להסכם קואליציוני .9
 .שמעון ביטון כמחזיק תיק צעירים ותעסוקה מינוי מר

 
 הערה: מצ"ל תמלול הישיבה
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 סדר הדיון:

 
 מנכ"ל העירייה:

אנו מבקשים  9 –ו  7,8מבקש לתקן לפרוטוקול כי בסעיפים לפני שמתחילים, אני 
בהתאם  להודיע על מינוי מחזיקי תיקים ולא האצלת סמכויות למחזיקי תיקים

 .להסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם חברי המועצה
 
 

 :1סעיף מספר 
 ת.עסקת רכישת מבנה סניף בנק הבינלאומי הראשון במרכז הישן במעלו

 
 הצבעה:

הצביעו בעד: ראש העיר, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, טנוס נחלה, 
 לידיה רזניקוב, יורי קוצ'ר.שמעון ביטון, 

 הצביעו נגד: יוסף ברדא, איימן שנאתי, כמיל עודה.
 
 

 בהתאם להצבעת החברים מאשרים עסקת רכישת סניף   :1החלטה בסעיף מספר 
 בתנאים (     בנק הבינלאומי הראשון במרכז המסחרי הישן   012)החלטה מס'  

 שהוצגו לרבות חתימה על הסכם בין החברה הכלכלית                                 
 לעירייה בכל הנוגע לזכויות בנכס.                                

 
 מינוי נציגי ציבור בוועדת איכות הסביבה: 2סעיף מספר 

 
 מנכ"ל העירייה: 

 מבקשים למנות את בני שטרן ונועם בן יעקב כנציגי ציבור בוועדת איכות הסביבה
.  

 
 הצבעה:

הצביעו בעד: ראש העיר, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, טנוס נחלה, 
 לידיה רזניקוב, יורי קוצ'ר, איימן שנאתי, כמיל עודה.שמעון ביטון, 

 הצביע נמנע: יוסף ברדא.
 

בני שטרן ונועם בהתאם להצבעת החברים מאשרים מינוי   :2החלטה בסעיף מספר 
 ציבור בוועדת איכות הסביבה.נציגי (   בן יעקב כ     013)החלטה מס'   

 
 

 העירייה ברשות המים והניקוזמינוי נציגי : 3סעיף מספר 
 

 מנכ"ל העירייה: 
 מבקשים למנות את עמית דהן כנציגי העירייה ברשות המים והניקוז . 
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 הצבעה:
הצביעו בעד: ראש העיר, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, טנוס נחלה, 

 לידיה רזניקוב, יורי קוצ'ר, איימן שנאתי, כמיל עודה.שמעון ביטון, 
 הצביע נמנע: יוסף ברדא.

 
  עמית דהןם להצבעת החברים מאשרים מינוי בהתא  :3החלטה בסעיף מספר 

 .בעירייה ברשות המים והניקוז נציג(   כ  014)החלטה מס'    
 
 

 .מינוי נציג סיעת מת"ש בוועדת הנחות: 4סעיף מספר 
 

 מנכ"ל העירייה: 
  .מבקשים למנות נציג סיעת מת"ש בוועדת הנחות

 
 הצבעה:

הצביעו בעד: ראש העיר, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, טנוס נחלה, 
 לידיה רזניקוב.שמעון ביטון, 

 הצביעו נמנע: יוסף ברדא, יורי קוצ'ר, איימן שנאתי, כמיל עודה.
 

 שלמה בוחבוטבהתאם להצבעת החברים מאשרים מינוי   :4החלטה בסעיף מספר 
 (   כנציג סיעת מת"ש בוועדת הנחות.    015)החלטה מס'  

 
 

 עדכון חברים בוועדת ערר לארנונה.: 5סעיף מספר 
 

 יועמ"ש העירייה:
אנו מבקשים לעדכן את הרכב החברים בוועדת ערר  בוצע, רבהמשך למינוי שכב

 עו"ד מיחאיל דאוד  -יו"ר הוועדה   לארנונה: 
 .איברהים חדד ואירנה זוברב   -חברים        

 
 הצבעה:

הצביעו בעד: ראש העיר, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, טנוס נחלה, 
 לידיה רזניקוב, יורי קוצ'ר, איימן שנאתי, כמיל עודה.שמעון ביטון, 

 הצביע נמנע: יוסף ברדא.
 
 

 בהתאם להצבעת החברים מאשרים מינוי חברים בוועדת  :5החלטה בסעיף מספר 
 (   ערר לארנונה :  016)החלטה מס'   

 עו"ד מיחאיל דאוד   -יו"ר הוועדה                                 
 איברהים חדד ואירנה זוברב   -חברים                                        
 ביטול מינוי עו"ד סבטלנה וינקורוב                                
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 נציגי ציבור בחברת אגם מונפורט. עדכון דירקטורים: 6סעיף מספר 
 

 מנכ"ל העירייה:
 מבקשים לעדכן מינוי חברים בדירקטוריון חברת אגם מונפורט:

 למנות  את אבישי סיוון במקום אירנה זוברב אשר מונתה בישיבה הקודמת.
 

 הצבעה:
הצביעו בעד: ראש העיר, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, טנוס נחלה, 

 לידיה רזניקוב, יורי קוצ'ר, איימן שנאתי, כמיל עודה.שמעון ביטון, 
 הצביע נמנע: יוסף ברדא.

 
 אבישי סיוון מינוי  בהתאם להצבעת החברים מאשרים  :6החלטה בסעיף מספר 

 .(   במקום אירנה זוברב    017)החלטה מס'  
 
 

                                                   
 שמעון בן נעים למחזיק תיקמר מינוי : 7סעיף מספר 

 
 מנכ"ל העירייה:

להודיע על מינוי שמעון בן נעים למחזיק מבקשים בהתאם להסכם הקואליציוני 
 תיק: תרבות תורנית, מועצה דתית, תעשייה ואגם.

 
 הצבעה:

הצביעו בעד: ראש העיר, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, טנוס נחלה, 
 לידיה רזניקוב, טון שמעון, בי

 הצביעו נגד: איימן שנאתי,
 נמנעים: יורי קוצ'ר, כמיל עודה, יוסף ברדא

 
 
 

 קואליציוני למינוי מאשרים הודעה בהתאם להסכם   :7החלטה בסעיף מספר 
 שמעון בן נעים למחזיק תיק: תרבות תורנית, מועצה דתית,         (       018)החלטה מס'  

 ותעשייה ואגם.                                
 

 : מינוי מר חמד נעים למחזיק תיק8סעיף מספר 
 

 מנכ"ל העירייה:
בהתאם להסכם הקואליציוני מבקשים להודיע על מינוי חמר נעים למחזיק תיק: 

 קשרי חוץ, תיירות ושימור אתרים.
 

 הצבעה:
ם, מוטי בן דוד, טנוס נחלה, הצביעו בעד: ראש העיר, שמעון בן נעים, חמד נעי

 ביטון שמעון, לידיה רזניקוב.
 הצביע נמנע: יורי קוצ'ר

 הצביעו נגד: איימן שנאתי, כמיל עודה, יוסף ברדא.
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 מאשרים הודעה בהתאם להסכם קואליציוני למינוי   :8החלטה בסעיף מספר 

 .(   חמד נעים למחזיק תיק: קשרי חוץ, תיירות ושימור אתרים    019)החלטה מס'    
 
 

 : מינוי מר שמעון ביטון למחזיק תיק9סעיף מספר 
 

 מנכ"ל העירייה:
בהתאם להסכם הקואליציוני מבקשים להודיע על מינוי שמעון ביטון למחזיק תיק 

 צעירים ותעסוקה.
 

 הצבעה:
חלה, חמד נעים, מוטי בן דוד, טנוס נהצביעו בעד: ראש העיר, שמעון בן נעים, 

 ביטון שמעון, לידיה רזניקוב.
 הצביע נמנע: יורי קוצ'ר

 איימן שנאתי, כמיל עודה, יוסף ברדא.הצביעו נגד: 
 

 מאשרים הודעה בהתאם להסכם קואליציוני למינוי   :9החלטה בסעיף מספר 
 קה.צעירים ותעסו למחזיק תיק שמעון ביטון(      020)החלטה מס'   

 
 
 
 
 

 רושמת הפרוטוקול: כלפון יהודית 
 מזכירת המנכ"ל                          

 
 

 
 

________________                                     _____________________ 
עמית לוין מ"מ מנכ"ל העירייה                                   ארקדי פומרנץ, ראש 

 העיר
 
 
 
 
 
 
 


