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 2022ביולי  14

244012.docx 
 22/7/13מיום    2022/9פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  

 ראש העיר  -משתתפים: מר ארקדי פומרנץ 
 סגן ראש העיר  –מר טנוס נחלה                
 חברת מועצת העיר -הגב' לידיה רזניקוב                
 משנה לראש  העיר  -מר יורי קוצ'ר                
 סגן ראש העיר בתואר   -מר יוגב אפוטה               
 חבר מועצת העיר  -מר טוביה גלזר                 

 
 מ"מ וסגן ראש העיר -חסרים:     מר שמעון בן נעים 

 חבר מועצת העיר -מר ביטון שמעון                 
 חבר מועצת העיר -עו"ד איימן שנאתי                
 חבר מועצת העיר        -עו"ד כמיל עודה                
 –חבר מועצת העיר   -מר מוטי בן דוד                
 חבר מועצת העיר  –מר שמעון משה                
 חבר מועצת העיר –מר נזיל אנדראוס                

 
 מנכ"ל העירייה  –מר אמנון אשל אסולין פים: משתתפים נוס

 ראש אגף כספים וגזברית העירייה  -הגב' אירית מורן                          
 יועמ"ש העירייה  -עו"ד ענבר בן סימון                          

   סגנית גזבר –הגב' ירדן כהן טומרצ'ק                          
 דובר העירייה  –מר אילן אוחנה                           

 מהנדס העירייה –מר נעם מסד                          
 פיתוח כלכלי ומיצוי משאביםמנהלת  –הגב' לוטם שושן                          
                           
 מבקר העירייה –מר בסאם מרעי חסרים:               

                            
 הערה: מצ"ל תמלול הישיבה. 

 
 על סדר היום: 

 
 פיטורי מ"מ וסגן ראש העיר מר שמעון בן נעים לצורך מינוי מ"מ וסגן בשכר . 1

 וגב אפוטה. ימר    
 לחוק,  14. מינוי מר יוגב אפוטה למ"מ וסגן ראש העיר בשכר, לפי סעיף 2

 והאצלת סמכויות.    
 . התאמות משאבים עפ"י צורכי הרשות. 3
 . מינוי חבר המועצה עו"ד איימן שנאתי  כחבר ועדת מכרזים משותפת להקמת 4

 אזוה"ת המשותף עם כפר ורדים.    
 מצ"ב. -יה. בקשות לרכישת קרקעות בבעלות העירי5
 . אישור הנחות ארנונה. 6
 מינוי ועדות חובה ורשות. .7
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 .ראש העיר פותח את הישיבה
לפתיחת מליאה בפורום דקות הכרזנו שממתינים חצי שעה  5ערב טוב לכולם לפני 

 הקיים אם לא יגיע אף אחד נתחיל את המליאה. 
 

 ממתינים חצי שעה.
 

לכולם, לאחר חלוף חצי שעה פותחים את ישיבת  ערב טוב  18:30ראש העיר: השעה 
 המליאה עם נושאים שיציג בפנינו מנכ"ל העירייה. 

 
פיטורי מ"מ וסגן ראש העיר מר שמעון בן נעים לצורך מינוי  :  1סעיף מספר  

 מ"מ וסגן בשכר מר יוגב אפוטה. 
 

פיטורי מ"מ וסגן ראש העיר מר   1מנכ"ל העירייה: בהתאם לזימון שיצא סעיף מס' 
שמעון בן נעים לצורך מינוי מ"מ וסגן ראש העיר בשכר מר יוגב אפוטה מביא להצבעה  

 ולהתייחסות. 
 

 ראש העיר: יש התייחסות? 
 

 הצבעה:  
 : ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזר, הצביעו בעד

 
פיטורי מ"מ  את  פה אחד  בהתאם להצבעת החברים מאשרים  :  1  החלטה בסעיף מספר 

 וסגן ראש העיר מר שמעון בן נעים לצורך מינוי מ"מ וסגן ראש העיר מר יוגב אפוטה. 
 

מינוי מר יוגב אפוטה למ"מ וסגן ראש העיר בשכר, לפי סעיף  :  2סעיף מספר  
 לחוק, והאצלת סמכויות.   14
 

לחוק   14מ וסגן ראש העיר בכשר לפי סעיף מנכ"ל העירייה: מינוי מר יוגב אפוטה למ" 
 75% -והאצלת סמכויות, הסמכות שלו ממונה בתחום השפ"ע וחינוך  ממלכתי דתי, ב

 שכר,  האם יש התייחסויות? 
 

גזברית העירייה: התקציב של הסגן מתוקצב בסעיף העירייה, התקציב השנתי עומד על 
סכום זה מתוקצב מתקציב  דצמבר גם-אל"ש אנחנו נתייחס לתקופה של יולי 670

 העירייה ויכולים לאשר זאת. 
 

 זה כולל מרכיבי שכר ואחזקת רכב, מביא את זה להתייחסות/הצבעה. מנכ"ל העירייה: 
 

משרה אנחנו מדברים  100% -גזברית העירייה: רגע, משרה זו התקציב שהוקצב הוא ל
 . המשר  75%על 
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 .מנכ"ל העירייה: מבקש את התייחסותה של היועמ"ש

 
 

 ראש העיר: לפני כן, ישנם שאלות/התייחסויות לגזברית? 
 
 

מובאת להצבעת המליאה, הצעה לאישור מינוי מ"מ וסגן ראש העיר יועמ"ש העירייה: 
 לרבות אישור סמכויותיו בתיק השפ"ע והחינוך ממלכתי דתי. 

בחירת ) המקומיותהרשויות לחוק  (1) א' 14סוגיית המינוי למ"מ וסגן בשכר  לפי סעיף 
, חשוב להתייחס בהקשר הזה  2017 4בחוזר  מנכ"ל רת דמוס  ו(רשות וסגניהראש 

מועמד למלא את התפקיד, הסוגיה הזו מוסדרת גם  של הלנושא של העיסוק הנוסף 
 בנוהל וגם בחוק לבחירת ראש רשות וסגניו. 

ונטי בחנתי את החומר הרלובהתאם לחומר שהונח בפניי ובהתאם להוראת הדין ל
א מצאתי כי קיימת מניעה משפטית למינוי של המועמד באמור  הנוגע למועמד ול

במינוי אין לדעתי  כןליש רצון להאציל לו והמבוקשות, ש לרבות מתן הסמכויות
לוף הראשון של יבח דוברמהוראת חוק או נוהל, חשוב לציין שמשום חריגה המועמד 

 של הסכם רוטציה.  סגנים שנעשה בקדנציה הנוכחית והיא לא תוצאה
מדובר  הקיומו של העיסוק הנוסף   היבט שלבנוסף לא מצאתי מניעה לאישור המינוי ב 

במספרה לגברים   כספרבתפקיד של מ"מ וסגן ראש העיר לצד המשך העיסוק הנוסף 
מספרה הוקמה לפני הבקשה להציע ה  .וילדים בניהולו של המועמד אשר שוכנת בעיר

מתפקדת  והיא  2012כהצעה לסדר כמ"מ וסגן כיוון שהוקמה כבר בשנת את המועמד 
למעשה מבקש המועמד בישיבה זו לאשר את מינוי לצד המשך עיסוקו   .ברציפות מאז

ת כפי שנאמר ובהתאם להוראות החוק  בעסקו הפרטי בהיקף של המשרה החלקי
 בעניין. 

עת הזו ובהתאם למידע שבפניי והפרטים שנמסרו לי לא מתגבש בהתאם לחוות הד
ק הנוסף מעמיד או יעמיד את המועמד בניגוד עיניינים כלשהו על היקף חשש כי העיסו

נאמר כאן ע"י הגזברית, אני רק רוצה להגיד שהיקף המשרה עומד בכללים  שהעסקה 
ף המשרה ההליך שנקבעו עפ"י חוזר מנכ"ל לצורך מינוי מילוי המינוי הזה בהיק 

חוזר מנכ"ל מבחינת היקף השעות ומבחינת משך ל 3.4תנאים לפי סעיף  2ומתקיימים 
 הכהונה הצפוי. 

דבר אחד חשוב לציין לחברי המועצה לפני הצבעתם, שתחילת הכהונה תהיה  עוד 
ממועד אישור המינוי אלא אם כן תקבע המועצה בהחלטתה מועד להתחלת כניסה  

יך אחר כלשהו ככל שיוחלט עליו כמובן בהתאם לנוהל לאחר לתוקף של המינוי בתאר 
המינוי   למשרד הפנים לאישורבקשה מתאימה תוגש  אישור כדין של המליאה למינוי

 בהתאם לנוהל חוזר מנכ"ל. 
 

 הצבעה:  
 : ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזר, הצביעו בעד

 
מינוי מר  את  פה אחד  בהתאם להצבעת החברים מאשרים  :  2  החלטה בסעיף מספר 

 לחוק, והאצלת סמכויות.   14יוגב אפוטה למ"מ וסגן ראש העיר בשכר, לפי סעיף  
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 : התאמות משאבים עפ"י צורכי הרשות :  3סעיף מספר  
 

מתייחס להתאמת משאבים לצורכי הרשות, אני יגיד   3סעיף מספר מנכ"ל העירייה: 
שים התאמות של הסעיפים התקציביים למעשה תקציב בקצרה אנחנו למעשה עו

בתחומי   הקיים בקרן השבחהכסף מ ₪ ובעקבות  1.467,644גדל  העירייה בסה"כ 
 הפיתוח. 

 . שמצויןבתחומי ההכנסה החלוקה של הכסף בהתאמה למה 
תכנון לצורך ייעוץ בגלל שכמות  כרגע אנחנו מעלים את הסכום של התקציב לוועדה 

קבלן גינון שיכנס לעירייה   .מלש"ח 70 -שמוגשות גדלו, ועדה לתכנון תגדל בהבקשות 
אלש"ח, הוצאות בנושא שפ"ע מגדילים   100אחרי שנת שמיטה כל נושא המים   200- -ב

   אלש"ח. 30את הוצאות כי יש יותר עובדים 
אלש"ח. וסעיף כללי ביטוחים, אירועים, בטחון  20דלת פתוחה פרויקט של השפ"ח 

 ₪ עד כאן השינויים וההתאמות, יש התייחסות. 1.047,344 ה וקליטהקהיל 
 

 ראש העיר: יש התייחסות/שאלות? 
 

 מנכ"ל העירייה: בנוסף לסעיף הזה ישנם תבר"ים לאישור זה המשך של הסעיף 
 . 3מספר 

מס'  
 תבר 

 גורם מממן  סכום  שם הפרויקט 

 לפיתוח הנגב והגליל +תרבות ספורט משרד  ₪1,056,920 שיפוץ אולם סיף נתיב מאיר 2271

₪  330,000 מיתוג שיווק  2270  משרד לפיתוח הנגב והגליל 

עבודות פיתוח שונות ברחבי  2268
 העיר  

הגדלה של  
1,500,000   ₪

סך התבר 
2,500,000   ₪  

 הכנסות מקרנות הרשות 

₪  30,000 נגישות אקוסטית יהלום 2272  משרד החינוך 

ניקיון המרחב הציבורי שלב   2723
 ב' 

תמיכת  
המשרד 

344,943   ₪  
השתתפות  

הרשות  
34,494   ₪  

 המשרד להגנת הסביבה 
 רשות  

 ₪ 66,000משרד התרבות והספורט על סך:   – הגשת קול קורא מתקנים כושר מונגשים 
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ים שקיבלנו ממש בימים  רראש העיר: חברים אני מבקש את אישורכם עבור התב"
חשוב של פיתוחה וקידומה של העיר לטובת  נוסף ו  לפני שעה תקציבוהאחרונים 

 ולהצביע עבורם.  ריםאישורכם להפעיל את התב"את התושבים, מבקש 
 

 הצבעה:  
 : ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזר, הצביעו בעד

 
התאמות  את  פה אחד  בהתאם להצבעת החברים מאשרים  :  3  החלטה בסעיף מספר 

 ואת התב"רים הנ"ל.   משאבים עפ"י צורכי הרשות 
 

מינוי חבר המועצה עו"ד איימן שנאתי  כחבר ועדת מכרזים  :  4סעיף מספר  
 משותפת להקמת  אזוה"ת המשותף עם כפר ורדים. 

 
רזים משותפת "ל העירייה: מינוי חבר המועצה עו"ד איימן שנאתי כחבר ועדת מכמנכ

 ורדים. -להקמת אזור תעשייה משותף עם כפר
 

ורדים -ראש העיר: אני מבקש להוסיף משפט בנושא,  האזור תעשייה משותף בין כפר
עם תרשיחא וחשבתי לנכון שייצג אותנו בוועדה תרשיחא הוא פיתוח ושיתוף -למעלות

גד לכך עם הניסיון  איימן שנאתי מתרשיחא, כמובן אם לא יתנ זו, חבר המועצה עו"ד
 האם ישנה התייחסות לכך?  .שיענה לבקשתנושלו, נשמח 

 
 הצבעה:  

 : ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזר, הצביעו בעד
 

מינוי חבר  את  פה אחד  בהתאם להצבעת החברים מאשרים  :  4  החלטה בסעיף מספר 
המועצה עו"ד איימן שנאתי  כחבר ועדת מכרזים משותפת להקמת אזוה"ת המשותף  

 עם כפר ורדים. 
 

 :  בקשות לרכישת קרקעות בבעלות העירייה :  5סעיף מספר  
 

 2מנכ"ל העירייה: בקשה לרכישת קרקעות בבעלות העירייה, מדובר למעשה על 
ג'   87,82טאת ג'מילה לרכישת בקשות בתרשיחא  קרקע י: של סו1בקשה מס' בקשות 

המליאה מאשרת לבצע ההליך ולאחר מכן   1מדובר על הליך שלמעשה שלב  12401
באה שיבוא למליאת גם מקצועי לוקח ועושה שמאות ובפעם הלוקחים  שמאי שהוא 

העיר נוכל להגיד מה העלות של המכירה ומליאת העיר תצטרך לאשר את היציאה 
 . 1למכירה גוש וחלקה 

אותו הליך שלמעשה  402, 18גוש  26יסאם בקשה לרכישת חלקה חורי ו: 2בקשה מס' 
   הוועדה.מליאת העיר מאשרת יוצאים להליך, זה מוגדר בתוך החוות דעת של מהנדס 
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 הצבעה:  
 : ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזר, הצביעו בעד

 
בקשות  ם פה אחד את  בהתאם להצבעת החברים מאשרי :  5החלטה בסעיף מספר  

 . לרכישת קרקעות בבעלות העירייה 
 

 אישור הנחות ארנונה :  6סעיף מספר  
ראש העיר: חברים, בישיבה האחרונה חברי האופוזיציה החליטו לא לאשר את צוו 

בארנונה חוץ מאלה שעפ"י חוק מגיע להם, הארנונה שבתוכו היו הנחות לתושבים 
לנסות   בכל זאת מצאתי לנכון להילחם לטובת התושבים יחד עם חבריי בקואליציה

,  2023ת תושבים בשנת הארנונה לטוב בכל זאת לאשר במשרד הפנים את הנחות
  ים קשיי יום, במבקש את אישורכם לטובת התושבים במיוחד כאן מדובר על תוש

שנים   עפ"יולנסות עם משרד הפנים לבקש את אישורם שיאשרו לנו הנחות ארנונה  
 . מי בעד? 2021 שנתמ קודמות

 הצבעה:  
 טנוס, טוביה גלזר, : ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה הצביעו בעד

 
אישור  בהתאם להצבעת החברים מאשרים פה אחד את  :  6החלטה בסעיף מספר  

 הנחות ארנונה 
 

 :  מינוי ועדות חובה ורשות :  7סעיף מספר  
 מנכ"ל העירייה: מינוי ועדות חובה ורשות, להלן טבלת ועדות חובה ורשות.

 מעודכן    - 2022/11/7  –   ורשות   ועדות חובה 
 מרכז הועדה  חברים  הועדה יו"ר   שם הועדה 

 מנכ"ל העירייה  שמעון משה  ארקדי פומרנץ  מליאת העיר 

 נחלה טנוס 

 יוגב אפוטה 

 יורי קוצ'ר 

 לידיה רזניקוב 

 טוביה גלזר 

 נזיל אנדראוס 

 כמיל עודה

 איימן שנאתי

 מוטי בן דוד 

 שמעון בן נעים 

 שמעון ביטון 

 מנכ"ל העירייה  נחלה טנוס  ארקדי פומרנץ  הנהלה 
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 יוגב אפוטה 
 יורי קוצ'ר 

 לידיה רזניקוב 
 טוביה גלזר 

 מנכ"ל העירייה  נזיל אנדראוס  ארקדי פומרנץ  ועדת כספים 
 נחלה טנוס 
 יורי קוצ'ר 

 לידיה רזניקוב 
 טוביה גלזר 

 כמיל עודה עו"ד 
 מרכז הועדה  חברים  יו"ר הועדה  הועדה שם  

ועדת משנה  
 לתכנון ובנייה 

 מזכיר הועדה לבניין ערים  נציג נ"ץ  ארקדי פומרנץ 

 נחלה טנוס 

 יורי קוצ'ר 

 עו"ד כמיל עודה 

 טוביה גלזר 

 עו"ד איימן שנאתי 

 קב"ט העירייה  יורי קוצ'ר  ארקדי פומרנץ  ועדת מל"ח 

 נציג נ"ץ 
 שמעון משה 
 מוטי בן דוד  

 מנכ"ל העירייה 

  מ"מ קב"ט   
  מנהל מחלקת פיקוח  
  מהנדס העירייה   

ועדת בטחון  
 ושיטור קהילתי 

 קב"ט העירייה  שמעון משה  ארקדי פומרנץ 

 נציג נ"ץ 

 יורי קוצ'ר 

 נזיל אנדראוס 

 מנכ"ל העירייה 

 נציג משטרה

 נציג צה"ל

 מנהל מח' פיקוח

 נציג שר החינוך 

 מנהלת מח' רווחה  

 ראש מינהל שפ"ע  שמעון משה  יוגב אפוטה 
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ועדה לאיכות  
 הסביבה 

   עו"ד כמיל עודה

 נציג נ"ץ 

 גלינה אמדור 

 נציגי ציבור תושבים:  2
 א( בני שטרן

 ב( נעם בן יעקב 
 מרכז הועדה  חברים  יו"ר הועדה  שם הועדה 

ועדה לבטיחות  
 בדרכים ותמרור 

 ארקדי פומרנץ 
 

 מהנדס העירייה  מוטי בן דוד 
 
 משקיף  – מנכ"ל העירייה -
  - מנהל מוקד עירוני -

 משקיף

 יוגב אפוטה 
 מהנדס העירייה מ"מ יו"ר 

 ראש מינהל חינוך
 מנהל פיקוח ושיטור 

 נציג שר התחבורה 
 נציג השר לביטחון פנים 
נציגי הגופים העוסקים  

 רבל"ד  -בבטיחות בדרכים
 נציג השכונות –מוזלב מיכאל 

 מזכירת לשכת מבקר  נזיל אנדראוס    נציג נ"ץ ועדת ביקורת  
 כמיל עודה עו"ד 

 מחלקת גבייה  טוביה גלזר  נחלה טנוס   ועדת הנחות 
 נציג נ"ץ 

 גזבר העירייה 
 מנהלת מח' רווחה

 מנהלת מחלקת גבייה
 יועצת משפטית 

 ארקדי פומרנץ  ועדת חינוך 
 

 ראש מינהל חינוך  מוטי בן דוד 
 יורי קוצר 

 נחלה טנוס 
 נציג נ"ץ 

 איימן שנאתי עו"ד 
 מנהל בי"ס יסודי

 מנהל בי"ס על יסודי
 מנהל ישיבה תיכונית

 נציג ועד הורים יישובי 
יו"ר מועצת תלמידים)בעל 

 זכות הצבעה בחירות( 
 מרכז הועדה  חברים  יו"ר הועדה  שם הועדה 

מאבק  ל ועדה  
 בנגע הסמים 

 מנהלת מחלקת רווחה  מוטי בן דוד  ארקדי פומרנץ 
 טוביה גלזר  

 נציג נ"ץ 
 ראש מינהל חינוך
 מנהלת מח' רווחה

 מנהל בי"ס על יסודי
הרשות הלאומית נציג 

 לביטחון קהילתי 
 רכז עיר ללא אלימות 
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 נציגי ציבור:  2
 א( מיקי חלפון 
 ב( אלי כלפון

 מנהל מחלקת גבייה  שבע טייב -בת עו"ד מיחאל דאוד  ועדת ערר 
 איברהים חדד 

 מנהלת מחלקת קליטה  ארקדי פומרנץ מ"מ יו"ר יורי קוצ'ר  ועדת קליטה 
 עו"ד איימן שנאתי 

 נזיל אנדראוס 
 נציג נ"ץ 

 ראש מינהל אגף כספים  טוביה גלזר מ"מ יו"ר נחלה טנוס  ועדת מכרזים 
 שמעון משה 

 לידיה רזניקוב 
 יורי קוצ'ר 

 יוגב אפוטה 
 כמיל עודה עו"ד 

ועדה להנצחת  
זכרם של נרצחי  

 טרור 

 ארקדי פומרנץ 
 

 ראש מינהל חינוך  נציג ציבור  2
 נציג משפחות שכולות  2

 נציג נ"ץ 

ועדה למיגור  
 אלימות 

 רכז עיר ללא אלימות   נציג נ"ץ ארקדי פומרנץ 
 מוטי בן דוד 

 מנכ"ל העירייה 
 ראש מינהל חינוך
 מנהלת מח' רווחה

 יועצת רה"ע לוותיקים 
 מנהל מח' בטחון

 מנהל מחלקת פיקוח
 אלימות רכז עיר ללא 

 נציג משטרת ישראל 
נציג ארגונים העוסקים  

 בזכויות 
 נפגעי עבירה 

 מרכז הועדה  חברים  יו"ר הועדה  שם הועדה 
ועדה לקידום  

 מעמד הילד 
 ארקדי פומרנץ 

 
 מנהלת מחלקת רווחה  יוגב אפוטה 
 יורי קוצ'ר 

 נציג נ"ץ 
 איימן שנאתי עו"ד 

 )רוטרי(בני שטרן 
 ראש מינהל חינוך

נציג ארגון המורים העל  
 יסודיים

 מנהלת מח' רווחה
 מנהל בי"ס על יסודי

 יו"ר ועד הורים עירוני 
 יו"ר מועצת תלמידים עירונית

 נציג הסתדרות המורים
 מפקד תחנת משטרה

 נציג תנועות הנוער
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ועדת קבלת  
 בכירים עובדים  

 מנהל מחלקת הון אנושי  שמעון משה  ארקדי פומרנץ 
 איימן שנאתי עו"ד  יועמ"ש משקיף

 מנכ"ל העירייה 
 נציג משרד הפנים

 
 

 עדות רשות  ו 
 

 מרכז הועדה  חברים  יו"ר הועדה  שם הועדה 
מנכ"ל  ועדת כ"א 

העירייה/מנהל 
 מחלקה רלוונטי

מנהל מקצועי  
 רלוונטי

 אנושי מחלקת הון  

מנהלת  
מחלקת הון  

 אנושי
 נציג ציבור 

 מנהלת מחלקת רווחה  ארקדי פומרנץ  שמעון משה  ועדת רווחה 
 נחלה טנוס 

 שמעון משה 
 כמיל עודה

לידיה רזניקוב   יוגב אפוטה  ועדת תמיכות 
 מ"מ יו"ר 

 מינהל כספים 

  נזיל אנדראוס   

גזברית   
 העירייה 

 

יועמ"ש    
 העירייה 

 

נחלה טנוס   ארקדי פומרנץ  ועדה לשימור אתרים 
 מ"מ יו"ר 

 

  איימן שנאתי  

מהנדס    
  העירייה 

  מתכנן המחוז  
)בהתאם    מנהל רכש ולוגיסטיקה  גזבר העירייה  מנכ"ל העירייה  ועדת רכש ובלאי 

 לנוהל הרכש( 

יועמ"ש    
  העירייה 

ועדת משנה להקצאות  
 קרקע ומבנים 

 מהנדס העירייה  נחלה טנוס  פומרנץ ארקדי 

  שמעון משה   
  יוגב אפוטה   
  טוביה גלזר   
  יורי קוצ'ר   

  
  כמיל עודה
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ועדת קריאת שמות  
 לרחובות 

 מנכ"ל העירייה  נחלה טנוס  ארקדי פומרנץ 

  איימן שנאתי  

  

 נציגי ציבור:  2
 א( נאהי מעיקי 

ב( יצחק  
 אוחיון 

 

 
 

 הצבעה:  
 ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזר, : הצביעו בעד

 
מינוי ועדות  בהתאם להצבעת החברים מאשרים פה אחד את  :  7החלטה בסעיף מספר  

 . חובה ורשות 
 
 

 10 -לגבי ה שקיבלנו אישור של משרד הפניםלעדכן אתכם ראש העיר: אני מבקש 
אחרונה זו הודעה משמחת לכלל  מלש"ח של התב"רים שאישרנו בישיבת מליאה 

 תושבי העיר.
 

 ראש העיר: נוהל את הישיבה.
 
 
 
 
 

 רושמת הפרוטוקול: הודיה בוסקילה       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     _________________                                   ________________ 
 קדי פומרנץ אמנון אשל אסולין                                           אר     
 מנכ"ל העירייה                                                 ראש העיר       

 


