פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 11-21 ,43/11
מיום  10.11.21שלוחת חממת אלון

נוכחים:
מר אבי אלקבץ
מר חביב פרץ
מר שלמה מליחי
מר מנחם גולד
מר מיכאל ברקן
מר צורי כהן
מר בוריס יודיס
מר מוטי אלוש
גב' קרן אלקריף
מר איתי כהן
מר דני דסטה
מר עדיאל אילוז
מר לירז וזאן
גב' בתיה אדרי

-

חסרים:
מר משה לוי
מר כפיר סרוסי
גב' נגה שרון

-

משתתפים:
מר שלום שלמה
מר איציק שריקי
גב' אורה פיסטינר
מר איתי קידר
גב' עינב פרץ
גב' טינה ולדמן
מר נתנאל כהן
גב' סיגל בניאס
גב' שרית דהן
מר דניאל בן
גב' תמר דיגמי
מר יניב בוגנים

-

ראש העיר
מ"מ וסגן ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
משנה לראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
מ"מ מהנדס העיר
יועמ"ש העירייה
מבקרת העירייה
מנהלת אגף החינוך
מנכ"ל חכ"ל
מנהלת האגף לשירותים חברתיים
מנהלת אגף תאום בקרה וחדשנות
מנכ"ל "שחקים"
מנהלת אגף קהילה וצעירים
מנהל אגף תרבות

● הישיבה נפתחה בשעה 20:45
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על סדר היום:
 .1בקשה לכינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין– דיון ראשוני פנימי עם חברי מועצת העיר בלבד.
 .2הצעה לסדר  -תאגיד "מי נעם" דיון והסבר
 .3הצעה לסדר – תמלול ישיבות המועצה .
 .4בקשה לתיקון פרוטוקול מועצת עיר.
 .5הצעה לסדר  -פועלים מהשטחים /שב"ח ברחוב ירושלים.
 .6הצעה לסדר – הכרזה על כניסת השבת .
 .7אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  10.10.21ומיום .31.10.21
 .8אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום . 24.10.21
 .9אישור הסכם פיתוח – עמותת "מרכז לתורה וחסד" הקמת בית כנסת בגו"ח  17770חלק מחלקה  71רח'
הנרייטה סולד .
 .10אישור הסכם הקצאה – עמותת "מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה וחסד" גוש  17764בחלק מחלקה 45
ובחלק ממגרש  2196ברח' פנקס  12עפולה.
 .11אישור עקרוני התקשרות עם חברת אסיק במסגרת תיק חדל"ת 34308-02-21
 .12הכרזה על רחוב ציבורי בין רחוב הבנים וכביש  65לפי תכנית ג 2413/חלקה  ,92גוש.
 .13אישור מורשי חתימה מוסדות חינוך.
 .14עדכון מבנה ארגוני – אגף קליטה.
 .15עדכון וועדות עירייה ודירקטורים.
 .16אישור עבודה נוספת לעובדים.

נושא מס'  :1בקשה לכינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנושא שלוחת חממת אורט אלון
ראש העיר :הדיון התקיים במקומות רבים והגיע גם למועצת העיר .תוך כדי התארגנות לדיון הוגשה בקשה
למשיכה .לכינוס ישיבה דחופה שלא מן המניין נדרשת חתימה של שליש מחברי המועצה וכך גם לביטול/משיכה.
במקרה הנ"ל בקשת המשיכה הוגשה חתומה ע"י חבר אחד .אני מציע שנסיר את הבקשה מסדר היום .בחרנו
לקיים בבית הספר את הישיבה בכדי שתראו כמה הוא ראוי ללמידה ,בי"ס הספר מפעיל יופי של תכניות,
התלמידים מרוצים מאוד ,הצוות מצוין וביה"ס קיבל את כל האישורים הנדרשים.
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לירז וזאן :כל השליש חתמו.
ראש העיר :על המסמך ישנה רק חתימה אחת .אני לא יודע אם כל השליש הסכימו למשוך את ההצעה.
לירז וזאן :אז אתה מוזמן לשאול אותם.
ראש העיר :הזימון הוא לא שלך ,אתה לא המגיש ,שליש מועצה הם המגישים .אני צריך לקבל את המסמך חתום
ע"י כל שליש חברי מועצה.
איתי כהן :לירז היית להוט ביותר לקיים את הישיבה הדחופה ואף העלית סרטון במדיה ,מדוע אתה להוט להסיר
אותה מסדר היום? למה לעשות פוליטיקה על הילדים?
ראש העיר מציג מצגת נתונים דמוגרפיים כלליים ודגש על צמיחת קבוצת הגילים של תלמידים במערכת החינוך
העירונית וההשפעה של הצמיחה המואצת על הצורך בתוספת גנים וכיתות.
החלטה מספר 87/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר לקיום ישיבה דחופה שלא מן המניין
בעניין שלוחת אלון.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,מוטי אלוש,
דני דסטה ,עדיאל אילוז ,מנחם גולד ,צורי כהן ,לירז וזאן ,בתיה אדרי.
נושא מס' :2הצעה לסדר  -תאגיד "מי נעם"
עדיאל אילוז :ההצעה לסדר הוגשה בעקבות אירוע שקרה לפני כשבועיים ברובע יזרעאל" .מי נעם" ביצעו תיקון
קו מים וכאשר סיימו את העבודה זרם מים נותר חלש עד לא קיים בכלל קרוב ל  48שעות .נושא השקיפות והשירות
של תאגיד "מי נעם" מול התושבים הוא חשוב מאוד ,שעות הקבלה ומקום קבלת הקהל טעון שיפור .כמו כן צריך
שיהיה תאום בין המוקד לתאגיד.
ראש העיר :אני מציע שתיפגש עם זאב שוורץ ועם אורן אקיקוס ,תקיימו תחקיר על המקרה ותגיע אלינו עם
מסקנות והמלצות.
עדיאל אילוז :מקובל עליי.
בתיה אדרי :יש גם תקלות חשמל שצריך לטפל בהם.
ראש העיר :תיקחי על עצמך לטפל בחברת החשמל.
החלטה מספר 88/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את הצעת ראש העיר לקיום פגישה עם תאגיד "מי נעם" והבאת המלצות.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,מוטי אלוש,
דני דסטה ,עדיאל אילוז ,מנחם גולד ,צורי כהן ,לירז וזאן ,בתיה אדרי.
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נושא מס' :3הצעה לסדר – תמלול ישיבות המועצה
לירז וזאן :נתקלתי בהרבה ישיבות מועצה שלא כתוב בפרוטוקול את כל מה שאנחנו כחברי מועצה אומרים .אני
מציע לתמלל את הישיבה מילה במילה גם אם זה אומר דרך חברה חיצונית.
קרן אלקריף :מעלים לאתר העירייה את הקלטת השמע .מי שמעוניין לשמוע מילה במילה יכול לשמוע את
ההקלטה .כרגע הצ בעת נגד התקציב והתלוננת על הגדלת ההוצאות ואתה מבקש להתקשר מול חברה חיצונית
בכדי לתמלל? אני חושבת שהפתרון שניתן באמצעות פרוטוקול  +הקלטה הוא מצוין ונותן מענה.
לירז :כמה זה כבר יעלה לשנה ?₪ 40,000
ראש העיר :השקיפות היא מלאה ,הסרטונים והקלטות השמע עולים לאתר והאתר נגיש לכולם .אין חובה לשדר
את ישיבות המועצה בלייב ואנחנו בכל זאת עושים את זה .כמו כן כפי שכתוב בפקודות העירייה בפרוטוקול יכתבו
עיקרי הדברים .אני מציע לדחות את ההצעה לסדר – תמלול ישיבות המועצה.
החלטה מספר 89/21
חברי מועצת העיר מאשרים לדחות את ההצעה לסדר תמלול ישיבות המועצה.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,מוטי אלוש,
דני דסטה ,מנחם גולד ,צורי כהן.
נגד :לירז וזאן ,בתיה אדרי.
נמנע :עדיאל אילוז.
נושא מס'  :4בקשה לתיקון פרוטוקול מועצת עיר
לירז וזאן :במידה ויש לחבר המועצה השגה על הפרוטוקול ,הוא רשאי להגיש בקשה לתיקון הפרוטוקול.
ראש העיר :קיבלת תשובה בעבר מיועמ"ש העירייה .מה שאתה מבקש אינו תיקון אלא תמלול.
יועמ"ש העירייה :הפרוטוקול אינו צריך להיות מתומלל אלא עיקרי הדיון.
ראש העיר :אני מציע להסיר את הבקשה מסדר היום.
החלטה מספר 90/21
חברי מועצת העיר מאשרים להסיר מסדר היום את הבקשה לתיקון פרוטוקול מועצת העיר.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,מוטי אלוש,
דני דסטה ,מנחם גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז.
נגד :לירז וזאן ,בתיה אדרי.
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נושא מס'  :5הצעה לסדר  -פועלים מהשטחים /שב"ח ברחוב ירושלים.
ראש העיר :ההצעה לסדר לא מנוסחת כהצעה לסדר ,מה הצעת ההחלטה שלך?
לירז וזאן :אני ממליץ שהעירייה תממן על חשבונה ביתן עם שומר ומכשיר קשר למשטרה ,בנוסף שהפקחים יגיעו
בשעה . 08:00
איתי כהן :השיטור נמצא במקום כבר מהשעה  ,06:00אתה סתם מטעה.
בוריס יודיס :אני מכיר את הנושא היטב ,בעבר הייתה התקהלות ופניתי לראש העיר .ראש העיר טיפל בנושא
והוקמה סככה שבה מתכנסים הפועלים .אני עושה הליכה בכל בוקר באזור בשעה  06:00בבוקר ואני רואה את
השיטור במקום.
ראש העיר פונה לעובדי השיטור העירוני שנכחו בישיבה" :תספרו בבקשה מה שעות הפעילות שלכם ברחוב
ירושלים ,מה ההנחיות שלכם ומה הסמכויות שלכם".
תשובת עובדי השיטור העירוני ":אנחנו מגיעים לאזור החל מהשעה  ,06:00-09:00שמים דגש על מקום הכינוס
מתחת לסככה" ושומרים על הסדר.
בוריס יודיס :בנוסף לעובדים הנאמנים האלה ,ישנה גם ניידת משטרה במקום.
ראש העיר :לירז וזאן מתנגד לכניסתם של העובדים ,ולכן אני מציע הצעה נגדית :למנות את חבר המועצה לירז
וזאן שיפנה אל שר הביטחון ויאסור כניסת פועלים מהשטחים לעיר עפולה אנחנו מבקשים לקבל תשובה בעוד 30
יום.
החלטה מספר 91/21
חברי מועצת העיר מאשרים את הצעת ראש העיר למנות את חבר המועצה לירז וזאן לפנות אל שר הביטחון
בבקשת איסור כניסת פועלים מהשטחים לעפולה.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,מוטי אלוש,
דני דסטה ,מנחם גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז.
נגד :לירז וזאן ,בתיה אדרי.
נושא מס'  :6הצעה לסדר – הכרזה על כניסת השבת.
לירז וזאן :כחלק מחיזוק הצביון היהודי בעיר אני חושב שאנחנו צריכים לחזק את הסמלים היהודיים שלנו שאחד
מהם זוהי השבת .הייתי שמח שלפני כניסת השבת יתנגן שיר המתריע את כניסת השבת.
קרן אלקריף :זאת לא הפעם הראשונה שאתה מעלה את הנושא הזה .אתה מדבר על דתיות ולא על צביון .אנחנו
לא גרים בעיר דתית ,עפולה היא עיר שגרים בה דתיים וחילוניים ,האוכלוסייה הדתית מקבלת את המשאבים
שהיא צריכה ואני לא מוצאת מה הערך המוסף של ההצעה.
מיכאל ברקן :כיהודי גאה במדינה ציונית אני מציע לעשות משהו אחר ,להשמיע את המנון "התקווה".
ראש העיר :ישנן יוזמות פרטיות כאלה שכבר נעשות בעיר ,אנחנו לא אוסרים אותם .אני מעביר את ההצעה
לבדיקת אחת מוועדות העירייה.
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החלטה מספר 92/21
חברי מועצת העיר מאשרים את הצעת ראש העיר להעביר לוועדת צעירים את ההצעות לכריזת השבת והמלצתם
תוגש למועצה.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,מוטי אלוש,
דני דסטה ,מנחם גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז.
נגד :לירז וזאן ,בתיה אדרי.


חבר המועצה לירז וזאן נקרא לסדר פעם ראשונה

מיכאל ברקן יוצא מהישיבה
נושא מס'  :7אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  10.10.21ומיום .31.10.21
מנכ"ל :קיבלתם את הפרוטוקולים בזימון .ישנה בקשה לפצל את ההצבעה.
החלטה מספר 93/21
חברי מועצת העיר מאשרים את פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  10.10.21למעט סעיף 1ה'.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה,
מנחם גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז.
נגד :לירז וזאן.
לא הצביעה :בתיה אדרי.
החלטה מספר 94/21
חברי מועצת העיר מאשרים את סעיף 1ה' בפרוטוקול וועדת הקצאות מיום . 10.10.21
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה,
מנחם גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז.
לא משתתפים :בתיה אדרי ,לירז וזאן.
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החלטה מספר 95/21
חברי מועצת העיר מאשרים את בפרוטוקול וועדת הקצאות מיום  31.10.21למעט סעיפים 1א'1 ,ג'.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה,
מנחם גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז.
נמנע :לירז וזאן.
לא מצביעה :בתיה אדרי.
החלטה מספר 96/21
חברי מועצת העיר מאשרים את סעיפים 1א'1 ,ג' בפרוטוקול וועדת הקצאות מיום .31.10.21
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה,
מנחם גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז.
לא משתתפים :לירז וזאן ,בתיה אדרי.
מיכאל ברקן חזר לישיבה
נושא מס'  :8אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום .24.10.21
מנכ"ל :בוועדת התמיכות אישרנו את התבחינים לתנועות הנוער לשנת . 2022כמו כן חילקנו את יתרת תקציב
 2021ל"עמותת הטניס" ו"לעמותת כפפות הזהב".
החלטה מספר 97/21
חברי מועצת העיר מאשרים את פרוטוקול וועדת תמיכות מיום .24.10.21
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה,
מנחם גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז ,לירז וזאן ,בתיה אדרי.
לא משתתף :מיכאל ברקן.
נושא מס'  :9אישור הסכם פיתוח – עמותת "מרכז לתורה וחסד" הקמת בית כנסת בגו"ח  17770חלק מחלקה
 71רח' הנרייטה סולד.
מנכ"ל :הסתיים הליך ההקצאה ואנחנו מביאים את ההסכם לאישור.
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החלטה מספר 98/21
חברי מועצת העיר מאשרים את הסכם פיתוח – עמותת "מרכז לתורה וחסד" הקמת בית כנסת בגו"ח 17770
חלק מחלקה  71רח' הנרייטה סולד.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,מנחם גולד ,צורי
כהן ,עדיאל אילוז.
נגד :מיכאל ברקן ,בוריס יודיס .
לא משתתפת :בתיה אדרי.
נמנע :לירז וזאן
נושא מס'  :10אישור הסכם הקצאה – עמותת "מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה וחסד" גוש  17764בחלק
מחלקה  45ובחלק ממגרש  2196ברח' פנקס  12עפולה.
מנכ"ל :הסתיים הליך ההקצאה ואנחנו מביאים את ההסכם לאישור.
החלטה מספר 99/21
חברי מועצת העיר מאשרים את הסכם הקצאה – עמותת "מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה וחסד" גוש 17764
בחלק מחלקה  45ובחלק ממגרש  2196ברח' פנקס  12עפולה.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,מנחם גולד ,צורי
כהן ,עדיאל אילוז.
נגד :מיכאל ברקן ,בוריס יודיס .
נמנעים :בתיה אדרי ,לירז וזאן .

נושא מס'  :11אישור עקרוני התקשרות עם חברת אסיק במסגרת תיק חדל"ת 34308-02-21
גזבר :חברת אסיק היא חברה שמנהלת לנו את אתר פסולת הבניה והיא פשטה את הרגל .חברת רימון החליפה
אותה לפי קביעת בית המשפט .חברת רימון מוכנה להיכנס לנעלי אסיק בתנאי שנאשר את ההסכם ל  5שנים ולא
ל – 4שנים  .הבאנו זאת להצבעת המועצה מכיוון שפורסם קול קורא מהמשרד לאיכות הסביבה ואחד התנאים
בהגשת הקול קורא הוא שלחברה יהיה חוזה ל 5-שנים .ללא עמידה בתנאי זה ,לא נוכל להגיש את הקול קורא
והמשמעות תהיה הפסד כספים מאי קבלת הקול קורא ושכירויות .אנחנו ממליצים לאשר את ההסכם עם חברת
רימון ל 5-שנים כדי שנוכל להגיש את הקול קורא.
יועמ"ש :את אישור המועצה נגיש לבית המשפט לצורך תיקון הסדר הנושים.
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החלטה מספר 100/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד אישור עקרוני התקשרות עם חברת אסיק במסגרת תיק חדל"ת 34308-
. 02-21
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,מיכאל ברקן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני
דסטה ,מנחם גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז ,בתיה אדרי ,לירז וזאן.
חבר המועצה שלמה מליחי יצא מהישיבה
נושא מס'  :12הכרזה על רחוב ציבורי בין רחוב הבנים וכביש  65לפי תכנית ג 2413/חלקה  ,92גוש.
גזבר :מצאנו כי ברשומות של העירייה אין הכרזה על רחוב שנמצא בצומת מחנה עמוס בפניה ימינה ,אחרי תחנת
הדלק .אנחנו מבקשים להכריז במועצת העיר על רחוב מחנה עמוס כרחוב עפ"י המפה שצורפה לכם.
החלטה מספר 101/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד הכרזה על רחוב ציבורי בין רחוב הבנים וכביש  65לפי תכנית ג 2413/חלקה
 ,92גוש.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,מיכאל ברקן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,מנחם
גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז.
נמנעים  :בתיה אדרי ,לירז וזאן.
נושא מס'  :13אישור מורשי חתימה במוסדות חינוך.
מנכ"ל :אישור מורשי חתימה במוסדות חינוך נשלח אליכם.
החלטה מספר 102/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד מורשי חתימה במוסדות חינוך.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,מיכאל ברקן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,מנחם
גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז ,בתיה אדרי ,לירז וזאן.
נושא מס'  :14עדכון מבנה ארגוני – אגף קליטה.
בוריס  :פניתי לראש העיר בבקשה להתייחס לאפשרות להחליף את מעמד יחידת הקליטה ממחלקה לאגף.
המחלקה מטפלת בכרבע מאוכלוסיית עפולה ,ולמעשה מתעסקת בתחומים רבים כגון חינוך ותרבות.
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החלטה מספר 103/21
חברי מועצת העיר מאשרים את עדכון מבנה ארגוני – אגף קליטה.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,מיכאל ברקן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,מנחם
גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז.
נגד :לירז וזאן.
לא משתתפת :בתיה אדרי.
נושא מס'  :15וועדות עירייה ועדכון דירקטורים.
מנכ"ל :אנחנו מבקשים למנות את רו"ח אריה אברמוביץ לדירקטור בחברה הכלכלית ומבקשים למנות את עו"ד
ז'קלין דייני לדירקטורית בתאגיד "מי נעם" .בנוסף בעקבות מעברו של לירז וזאן לאופוזיציה אנחנו משנים את
הרכב וועדות העירייה בהתאם .במקום לירז ימונו חברי הקואליציה עפ"י הטבלה המוצגת .וועדת צעירים תתאחד
יחד עם הנוער -יו"ר עדיאל אילוז.
וועדה
מלגות
ביקורת
בטחון
איכות הסביבה
שימור אתרים
הנצחת נפגעים
שמות
בטיחות בדרכים
וועדת נוער
וצעירים
ספורט הישגי
רווחה

נכנס
הרב מנחם
גולד
קרן אלקריף
דני דסטה
קרן אלקריף
דני דסטה
איתי כהן
מוטי אלוש

הערות

החלפת יו"ר הוועדה

החלפת יו"ר הוועדה
חמישה חברים במקום שישה
יו"ר הוועדה המאוחדת  -עדיאל
אילוז

בוריס יודיס
מיכאל ברקן

החלטה מספר 104/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את מינויו של רו"ח אריה אברמוביץ לדירקטור בחברה הכלכלית.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,מיכאל ברקן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,מנחם
גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז ,לירז וזאן ,בתיה אדרי.
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החלטה מספר 105/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את מינויה של עו"ד ז'קלין דייני לדירקטור בתאגיד "מי נעם".
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,מיכאל ברקן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,מנחם
גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז ,לירז וזאן ,בתיה אדרי.

החלטה מספר 106/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד עדכון וועדות עירייה
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,מיכאל ברקן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,מנחם
גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז ,לירז וזאן ,בתיה אדרי.
נושא מס'  :16אישור עבודה נוספת לעובדים.
מנכ"ל :הטפסים עברו ביניכם.
החלטה מספר 107/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד אישור עבודה נוספת לעובדים
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,מיכאל ברקן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,מנחם
גולד ,צורי כהן ,עדיאל אילוז ,לירז וזאן ,בתיה אדרי.

הישיבה הסתיימה בשעה 21:46

________________

________________

אבי אלקבץ
ראש העיר

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
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