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 ח' באדר תש"פ
 2020במרץ  04
 docx.224914לשכת מנכ"ל 

 
 3/3/2020מיום  2020/3פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 

 
 משתתפים: ארקדי פומרנץ, ראש העיר  

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

 
 חסרים: עו"ד כמיל עודה, חבר מועצת העיר

       
 משתתפים נוספים: עמית לוין, מנכ"ל העירייה

 עירייהפואד אנדראוס, ראש מינהל כספים וגזבר ה                         
 עו"ד אורית טואף, יועמ"ש                         
 אלכס קורנייב, מבקר העירייה                         
 מר מייק סקה, ראש מינהל הנדסה                         
 נציגי משפחת בלחסן                         

 
                          

 על סדר היום:
 

 .26/2/2020מיום  1/2020פרוטוקול ועדת שמות מספר אישור  .1
 מינוי יורי קוצ'ר במקום יוגב אפוטה. –עדכון חברים בוועדת מכרזים  .2

 
 הערה: מצ"ל תמלול הישיבה.

 
 

 סדר הדיון:
 

 26/2/2020מיום  1/2020אישור פרוטוקול ועדת שמות מספר : 1סעיף מספר 
 

 ראש העיר:
  נציגים ממשפחת בלחסן.נמצאים איתנו הערב ערב טוב, 

 ז"ל לומר דברים.קלוד בלחסן, אביו של רס"ן איתן בלחסן  אני מזמין את
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 איתן בלחסן ז"ל.בנו, קלוד בלחסן אומר דברים לזכרו של 
 

  חברי המועצה:
לקרוא גשר ע"ש לוחם שמסר נפשו למען מדינת זוהי זכות גדולה למעלות תרשיחא, 

 ישראל.
 

 ראש העיר:
ל ובמעמד זה ננציח את מועד לקיום טקס מכובד לזכרו של איתן ז"בהמשך נתאם  

 זכרו ופועלו.
 

 הצבעה:

 הצבעה: 
 ראש העיר, חמד נעים, יוגב אפוטה, יורי קוצ'ר, לידיה רזניקוב, הצביעו בעד: 

איימן שנאתי, יוסף ברדא, שלמה סויסה, שמעון בן נעים, מוטי בן דוד , נחלה טנוס
 ושמעון ביטון

 
 

 1/2020מאשרים פה אחד פרוטוקול ועדת שמות מספר : 1בסעיף מספר החלטה 
 .26/2/2020מיום   (    015)החלטה מס'   

 קריאת הגשר בכניסה בקשת ראש העיר מאשרים פה אחד                                
 איתן בלחסן ז"ל.  ןרס"לזכרו של לשכונת יפה נוף                                

 
     מינוי יורי קוצ'ר במקום יוגב אפוטה –: עדכון חברים בוועדת מכרזים 2יף מספר סע
 

    מנכ"ל העירייה:
 ם לעדכן חברים בוועדת מכרזים:מבקשי

 חבר בוועדה במקום יוגב אפוטה. למנות את יורי קוצ'ר כ
 

 הצבעה: 
 הצביעו בעד: 

איימן , נחלה טנוס ראש העיר, חמד נעים, יוגב אפוטה, יורי קוצ'ר, לידיה רזניקוב, 
 .שנאתי, יוסף ברדא, שלמה סויסה, שמעון בן נעים, מוטי בן דוד ושמעון ביטון

 
 יורי קוצ'ר לחבר בוועדת מכרזים.: מאשרים פה אחד מינוי 2החלטה בסעיף מספר 

 (     016)החלטה מס'  
 

 תודה רבה.
 

 רושמת הפרוטוקול: יהודית כלפון    
 מזכירת המנכ"ל                             

 
 

 
________________                                     _____________________ 

 ריארקדי פומרנץ, ראש העעמית לוין מנכ"ל העירייה                                         


