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 32-40, 11/76מן המניין מס'  שלא פרוטוקול ישיבת מועצת עיר     
 חדר ישיבות אורן,  21.02.23מיום                                                         

 
 
 

 נוכחים:
 

 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ
 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ

 משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן
 סגן ראש העיר  - מר בוריס יודיס  

  סגן ראש העיר - מר מנחם גולד      
  חבר מועצה -  מר דני דסטה 
  חבר מועצה -  מר איתי כהן 

 חבר מועצה  -  מר מוטי אלוש
 חברת מועצה  -  גב' בתיה אדרי

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 חבר מועצה  -  מר שלמה מליחי

 

 חבר מועצה  -  מר משה לוי
 
 

 :חסרים
 חברת מועצה  -  ב' נגה שרוןג

 חבר מועצה -  מר כפיר סרוסי
 )בהודעה מראש( חבר מועצה -  מר צורי כהן

 )בהודעה מראש( חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 )בהודעה מראש( חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף               

 
 

 משתתפים:
 

 מנכ"ל העירייה          -                מר שלום שלמה
  גזבר העירייה          -  מר איציק שריקי

 מהנדס העיר            -מר אבישי שאול                
 מבקר העירייה          -מר בני אליהו                    
 ד עו"ד גולדהמריועץ משפטי חיצוני, משר          -עו"ד עודד דונג                  
 מהנדסת הוועדה המקומית           -גב' אורה פיסטינר             
 ראש מנהל החינוך          -גב' טינה ולדמן                  

 מנכ"ל החכ"ל           -               מר נתנאל כהן
 עוזר בכיר לראש העיר ומנהל הלשכה לפניות הציבור             -מר אורן אקיקוס              
 מנהלת אגף תיאום, בקרה וחדשנות           -גב' שרית דהן                    
 מנהלת אגף צעירים וקהילה           -גב' תמר דיגמי                  
 עוזר סגן ראש העיר           -מר יהודה משה                 

 
 

 20:32הישיבה נפתחה בשעה   ●
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 :על סדר היום

 

 .א'9בקשה לכינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין לפי סעיף  .1

 א'.9: בקשה לכינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין לפי סעיף 1נושא מס' 
 

ראש מנהל החינוך טינה ולדמן ומנהלת אגף קהילה תמר דיגמי, הציגו את "התוכנית העירונית למניעת 
מקרים של אלימות וחרמות" ואת השילוב והחיבור בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, הנהגת 

תי ההורים, השירות הפסיכולוגי בראשות איילת נוי, תקני עו"סים והרחבת הפעילות הספורטיבית בב
 הספר.  

 
 20:43חברת המועצה בתיה אדרי עזבה את הישיבה בשעה 

 
ויתרו על זכותם להציג את  שנייםלא נכחו בזמן הישיבה ו שלושה ,החברים המבקשים ששתמתוך 

 הבקשה.
  .והעתירה נדחתהניתן כבר פסק דין  השלגבי עתירהחבר המועצה לירז וזאן, ביקש להתייחס והקריא  

 

 החלה התלהמות.
 

מאחר והנושא מטופל היטב והוצג בפניכם, מי בעד לסיים את הדיון ולהסיר את הצעת  :ראש העיר
 ?חברי האופוזיציה מסדר היום

 
 23/28החלטה מס' 

 
 .מחליטים להסיר את ההצעה מסדר היוםחברי מועצת העיר 

 בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, מיכאל ברקן, בוריס יודיס, הרב גולד, איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה. 
 

 משה לוי, לירז וזאן, שלמה מליחי.לא הצביעו: 
 
 
 

 
 

 21:00הישיבה הסתיימה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________      ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


