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 א' בתמוז תש"פ          
 2020ביוני  23

 docx.227821 לשכת מנכ"ל
 

 22/6/2020מיום  2020/6פרוטוקול 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               
 לידיה רזניקוב, חברת מועצת העיר               
 טנוס נחלה, חבר מועצת העיר                
 שלמה סויסה, חבר מועצת העיר               
 ביטון שמעון, חבר מועצת העיר               
 עו"ד איימן שנאתי, חבר מועצת העיר                
 מוטי בן דוד, חבר מועצת העיר                 
 עו"ד כמיל עודה, חבר מועצת העיר               
 עו"ד יוסף ברדא, חבר מועצת העיר               
                

 משתתפים נוספים: עמית לוין, מנכ"ל העירייה 
 ספי בארי, ראש מינהל כספים וגזבר העירייה                          

 עו"ד אורית טואף, יועמ"ש                         
 אלכס קורנייב, מבקר העירייה                          
 שרה לוי, מנהלת המחלקה לתשלומים עירוניים                         

 
 הערה: מצ"ל תמלול הישיבה.

 
 היום:על סדר 

 . 8/6/2020מיום  3/2020אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  .1

 עדכון חברים בוועדות חובה ורשות . .2
 

 סדר הדיון:
 

 8/6/2020מיום  3/2020: אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר 1סעיף מספר 
 

 מנכ"ל העירייה:
 פרוטוקול ועדת כספים, האם יש הערות? אשרלאני מבקש 

 
 מתנגדים לכל מה שרשום בפרוטוקול.איימן שנאתי: אנחנו 

 
 .אני הגשתי הצעות לסדר יום מוטי בן דוד:

 
 הצעות לסדר מגישים כמו שצריך להגיש. ראש העיר:
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 במייל. קיבלת תשובהההצעה לסדר היתה בנושא צו הארנונה עמית לוין: 

 
 הצבעה:

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

 .נחלה טנוס, שמעון ביטון, שלמה סויסה
איימן שנאתי, יוסף ברדא, מוטי בן דוד,  התב"רים:אישור  3הצביעו בעד בסעיף מספר 

 . כמיל עודה
 סף ברדא, מוטי בן דוד, איימן שנאתי, יו :פרוטוקולבשאר הסעיפים ב הצביעו נגד
  .כמיל עודה

 
 פרוטוקול ועדת כספים : בהתאם להצבעת החברים מאשרים1החלטה בסעיף מספר 

 .8/6/2020מיום  3/2020מספר    (     029)החלטה מס'  
 

 : עדכון חברים בוועדות חובה ורשות2סעיף מספר 
    

 צרפנו את ההצעה להזמנה, האם יש הערות? עמית לוין:
 

 ההרכב לאישור: להלן
 

 עדות חובהווהרכב חברים ב

 מרכז הועדה חברים יו"ר הועדה שם הועדה

 הנהלה

 

 

 ארקדי פומרנץ

 

 
 

 "מ יו"רמ -שמעון בן נעים
 חמד נעים

 יוגב אפוטה

 יורי קוצ'ר
 לידיה רזניקוב
 שמעון ביטון

 מנכ"ל העירייה

 ארקדי פומרנץ כספים

 

 שמעון בן נעים
 חמד נעים

 יוגב אפוטה
 טנוס נחלה

 יורי קוצ'ר
 שלמה סויסה
 שמעון ביטון
 מוטי בן דוד

 מנכ"ל העירייה

 מכרזים

 

 
 

 לידיה רזניקוב נחלה טנוס

 יורי קוצ'ר
 שלמה סויסה 

 עו"ד כמיל עודה

 ראש מינהל כספים
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 ביקורת

 

 נחלה טנוס יוסף ברדא

 שלמה סויסה

 מבקר העירייה

 הנחות

 

 
 
 
 

 "מ יו"רמ –חמד נעים  שמעון בן נעים

 מוטי בן דוד
 גזבר העירייה

 מנהלת מח' רווחה
 מנהל מחלקת גביה

 יועצת משפטית

 מחלקת גבייה

ביטחון 
ושיטור 
 קהילתי

 

 
 
 
 

 שמעון בן נעים ץנארקדי פומר

 חמד נעים

 שלמה סויסה
 מוטי בן דוד

 מנכ"ל העירייה
 נציג משטרה

 נציג צה"ל
 מנהל מח' פיקוח

 מנהלת מח' רווחה

 קב"ט העירייה

 שמעון בן נעים ארקדי פומרנץ מל"ח
 יוסף ברדא

 קב"ט העירייה

 ארקדי פומרנץ יורי קוצ'ר קליטה

 מוטי בן דוד
 מנהלת קליטה

בטיחות 
בדרכים 
תמרור 
 ושילוט

 

 
 
 
 

 ארקדי פומרנץ

 

 
 
 
 

 משקיף  -מנכ"ל  
 מהנדס העירייה

 ראש מינהל חינוך 
 מנהל פיקוח ושיטור

 נציג שר התחבורה
 נציג שר הפנים

 השר לביטחון פניםנציג 
נציגי הגופים העוסקים 

 בבטיחות בדרכים
 ציג שכונותנ –מוזלב מיכאל 

 מהנדס העירייה

 

קידום מעמד 
 הילד 

 

 
 
 
 
 

 ארקדי פומרנץ

 

 
 

 שמעון בן נעים
 חמד נעים
 יורי קוצ'ר

 מוטי בן דוד
 בני שטרן )מרוטרי(
 ראש מינהל חינוך
 מנהלת מח' רווחה

 מנהל בי"ס על יסודי 
 ועד הוריםיו"ר 

מנהלת מחלקת 
 רווחה
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 יו"ר מועצת תלמידים
 מפקד תחנת משטרה

 נציג תנועות הנוער
ועדה למאבק 
בנגע הסמים 

 המסוכנים

 נחלה טנוס שמעון בן נעים

 עו"ד כמיל עודה

 ראש מינהל חינוך
 מנהלת מח' רווחה

 מנהל בי"ס על יסודי 
 נציג הרשות למלחמה בסמים

 נציג ציבור 2
 .מיקי חלפון1
 .אלי כלפון2

מנהלת מחלקת 
 רווחה

הנצחת זכרם 
של נרצחי 

 טרור 

 שמעון בן נעים ארקדי פומרנץ

 עו"ד ברדא יוסף

 ראש מינהל חינוך

קריאת 
שמות 

 לרחובות 

 

 שמעון בן נעים ארקדי פומרנץ

 עו"ד איימן שנאתי

 נציגי ציבור: 2
 .נאהי מעיקי1
 .יצחק אוחיון2

 מנכ"ל
 העירייה

 ארקדי פומרנץ חינוך

 

 
 
 
 

מחזיק תיק חינוך  -שמעון בן נעים
 דתי 

 חמד נעים

 יורי קוצ'ר
 עו"ד כמיל עודה

 שלמה סויסה
 שמעון ביטון
  ףמשקי –נחלה טנוס 

 מנהל בי"ס יסודי
 מנהל בי"ס על יסודי

 מנהל ישיבה תיכונית
 נציג ועד הורים ישובי
 יו"ר מועצת תלמידים

 ראש מינהל חינוך

 

 

איכות 
 הסביבה

 

 
 
 

 שמעון בן נעים נעיםחמד 

 לידיה רזניקוב

 עו"ד יוסף ברדא
 גלינה אמדור

 נציגי ציבור תושבים  2
 . בני שטרן1
 . נועם בן יעקב2
 

 ראש מינהל שפ"ע
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ועדה לקבלת 
עובדים 
 בכירים

 שמעון בן נעים ארקדי פומרנץ

 איימן שנאתי

 מנכ"ל העירייה
 בעל תפקיד -נציג משרד הפנים

 מעירייה אחרת
 משקיף –יועמ"ש 

 

 משאבי אנוש

 ועדת משנה

 תמיכות

 לידיה רזניקוב שמעון בן נעים

 נחלה טנוס

 

 מינהל כספים

ועדה למיגור 
 אלימות

 

 
 
 
 

 חמד נעים שמעון בן נעים

 עו"ד יוסף ברדא

 מנכ"ל העירייה
 ראש מינהל חינוך
 מנהלת מח' רווחה

 יועצת רה"ע לותיקים
 מנהל מח' בטחון

 רכז עיר ללא אלימות
 משטרת ישראלנציג 

נציג ארגונים העוסקים בזכויות 
 נפגעי עבירה

 

רכז עיר ללא 
 אלימות

ועדת משנה 
 לתכנון ובניה

 "מ יו"רמ –שמעון בן נעים  ארקדי פומרנץ

 חמד נעים
 יורי קוצ'ר

 נחלה טנוס
 שמעון ביטון

 עו"ד איימן שנאתי
 

 מזכיר
 הוועדה

 לבניין ערים

ועדת ערר 
 לארנונה

עו"ד מיחאיל 
 דאוד

 אירנה זוברב
 איברהים חדד

 

מנהלת מחלקת 
 גבייה

ועדת שימור 
 אתרים

 טנוס נחלה ארקדי פומרנץ
 יוגב אפוטה

 איימן שנאתי
 מהנדס העירייה

 מתכנן המחוז

 בצלאל דהן
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 עדות רשותווריכוז חברים ב
 

 מרכז הועדה חברים יו"ר הועדה שם הועדה
ועדת הצעות 

 מחיר

 יורי קוצ'ר שמעון בן נעים

 נציג אופוזיציה
 מנכ"ל

 בארי ספי 
 

גזברות 
 העירייה

 רכש  ובלאי
 

 

 מנכ"ל גזבר העירייה
 ראש מינהל כספים

 יועמ"ש העירייה

 קניין

 העירייה

יציאת עובדים 
 ללימודים

 חמד נעים שמעון בן נעים
 מנכ"ל העירייה

 גזבר העירייה

 מנהלת משאבי אנוש

 משאבי אנוש

 פומרנץארקדי  שמעון ביטון ועדת רווחה
 שמעון בן נעים

 שלמה סויסה
 לידיה רזניקוב

 נחלה טנוס

 כמיל עודהעו"ד 

 

מנהלת 
 מחלקת רווחה

 הצבעה:

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

 .נחלה טנוס, שמעון ביטון, שלמה סויסה
  ברדא, מוטי בן דוד, כמיל עודהאיימן שנאתי, יוסף  נמנע: הצביעו 

 
 חברים האת הרכב עפ"י רוב  : בהתאם להצבעת החברים מאשרים2החלטה בסעיף מספר 

 חובה ורשות כולל השינויים כפי שמפורט בטבלה.בוועדות   (      030)החלטה מס'  
 

 תודה רבה.
 רושמת הפרוטוקול: יהודית כלפון    

 מזכירת המנכ"ל                             
 

 
________________                                     _____________________ 
 ירעמית לוין מנכ"ל העירייה                                         ארקדי פומרנץ, ראש הע

 


