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 "א/שבט/תש"פי

 
 5.2.2020שהתקימה ביום ד'  15/13פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 
 

 נוכחים:
 

 מר רונן פלוט, ראש העיר 
 מר אלכס גופמן, סגן ראש העיר

 מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר 
 מר אלכס גנטמן, חבר מועצה
 גב' ברכה ברוב, חברת מועצה

 גב' גלינה סליפקו, חברת מועצה
 גב' מנחם גנדל, חבר מועצה

 גב' אלה אידוב, חברת מועצה
 מר נוריאל כהן, חבר מועצה

 ד"ר גטאס ראיד, חבר מועצה
 מר חביב עודה, חבר מועצה

 גב' עירית שחר, חברת מועצה
 מועצהמר רוני ליקוורניק, חבר 

 מר דוד שינאן, חבר מועצה 
 
 

 חסרים: 
 ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר 

 גב' מיטל כהן, חברת מועצה
 ן ברון, חבר מועצהומר סמי

 
 משתתפים:

 
 גב' חוה בכר, מנכ"לית העירייה

 נהל עירוניגב' לאה ספיר, ראש מ
 "ש העירייה מעו"ד אולגה גורדון, יוע
 ירייהמר עדי מלכה, גזבר הע

 מר ינון ביטון, מבקר העירייה
 מר דוד זילברמינץ, מנהל אגף הון אנושי
 מר סרגיי זלוטניק, מנהל א.ת. ציפורית

 גב' סבטלנה גרמן, מהנדסת העיר
 גב' פאולה לאם חיים, מנהלת אגף שילוב קהילתי

 ד"ר עינבל וינברג, מנהלת אגף החינוך
 גב' איריס בורמיל, מנהל אגף הרווחה

 אורנה יוסף בוחבוט, דוברתגב' 
 גב' ורד מלר מנדלסון, מנהלת מחלקת ספורט

 מר יניב הרוש, מנהל אגף שפ"ע
 מר אילן מונטיצ'לו, מנהל אגף פיקוח
 מר ארז אטיאס, מנהל אגף הביטחון
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 על סדר היום:
 
 

 .26.1.2020נישלח אליכם בתאריך , 23.1.2020אישור החלטות מפרוטוקול  ועדת כספים מיום  .1
תוספת שני קונטיינרים,  22/2019הגדלת התקשרות  מכרז פומבי  מס'   26.1.2020פרוטוקול מועצה טלפוני מיום  .2

 .לידיעה
 תכנון וניהול שדרוג חווית צפייה לצורך ספורטיבי באצטדיון גרין.  4/18מס' זוטא אישור הגדלת התקשרות מכרז  .3
 .16.1.2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .4
 .27.1.2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .5
 .11.12.19מיום  3/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדה לקידום מעמד האישה מס'  .6
 .5.1.2020מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת עסקים מס'  .7
 .17.12.19מיום  3/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת קליטה מס'  .8
 .12.12.19מיום  3/19רוטוקול ועדת רווחה מס' אישור החלטות מפ .9

 .20.1.2020מיום  4/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת ביקורת מס'  .10
עכברים  5מקלדות,  5מסכים,  5מחשבים,  5,  1/20החלטות מפרוטוקול ועדה לבחינת קבלת תרומות מס'   .11

 . לידיעה, 27.1.2020אלחוטיים, מיום 
 .לידיעה, 27.1.20תחפושות מיום  200, 2/20ת קבלת תרומות מס' החלטות מפרוטוקול ועדה לבחינ .12
 .12.12.19מיום  2/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדה לקידום מעמד הילד מס'  .13
 אישור מינוי הגב' איריס בורמיל והגב' תניא מקרוב כחברות בוועדת רכש. .14
 .24.2.20-5.3.20גב' מרב אמויאל ששון בין התאריכים  -אישור יציאה למשלחת לטקסס  .15
 .לבן בחנייה ציבורית למשאיות ברחבי העיר –אישור לסימון אבני שפה לסירוגין כחול   .16
 אישור הרחבת סמכויות לועדת יקיר העיר. .17
 אישור מינוי מר עדי מלכה כדירקטור בתאגיד המים והביוב מי נועם. .18
 הודעות ראש העיר. .19

 פרוטוקול:
 

 העלאה מעל סדר היום
 

 לידיעהל מינוי למעמד האישה, הגב' איריס בורמי. 
 

  41חלקה  17741אישור ייחוד מדרכה בגוש. 
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת העלאה מעל סדר היום.
 

 .אישור מדיניות הצבת שילוט פרסום לעסקים 
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת העלאה מעל סדר היום.
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 .26.1.2020נישלח אליכם בתאריך , 23.1.2020אישור החלטות מפרוטוקול  ועדת כספים מיום  .1

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .23.1.2020מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום 
 

תוספת שני  22/2019הגדלת התקשרות  מכרז פומבי  מס'   26.1.2020פרוטוקול מועצה טלפוני מיום  .2
 .לידיעהקונטיינרים, 

 
תכנון וניהול שדרוג חווית צפייה לצורך ספורטיבי באצטדיון   4/18מס' זוטא אישור הגדלת התקשרות מכרז  .3

 גרין.
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

תכנון וניהול שדרוג חווית צפייה לצורך   4/18מס' זוטא הגדלת התקשרות מכרז מועצת העיר מאשרת 
 ספורטיבי באצטדיון גרין.

 
 
 .16.1.2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .4

 
 מחשש לניגוד ענייניםבהצבעה לא משתתפים 

 נוריאל כהן., מנחם גנדל, רוני ליקוורניק, דוד שינאןאלה אידוב, ברכה ברוב, 
 

 הצבעה:
  פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .16.1.2020מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת תמיכות מיום 
 

 .27.1.2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .5
 

 מחשש לניגוד ענייניםבהצבעה לא משתתפים 
 ליקוורניק, נוריאל כהן., מנחם גנדל, רוני שינאןאלה אידוב, ברכה ברוב, דוד 

 הצבעה:

 פה אחד –בעד 

 החלטה:

 .27.1.2020מועצת העיר מאשרת ההחלטות מפרוטוקול ועדת תמיכות מיום 
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 .11.12.19מיום  3/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדה לקידום מעמד האישה מס'  .7

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .11.12.19מיום  3/19לקידום מעמד האישה מס' מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדה 
 
 .5.1.2020מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת עסקים מס'  .8

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .5.1.2020מיום  1/20מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת עסקים מס' 
 
 

 .17.12.19מיום  3/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת קליטה מס'  .9

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .17.12.19מיום  3/19מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת קליטה מס' 
 
 

 .12.12.19מיום  3/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת רווחה מס'  .10

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .12.12.19מיום  3/19מועצת העיר את ההחלטות מפרוטוקול ועדת רווחה מס' 
 

 .20.1.2020מיום  4/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת ביקורת מס'  .11

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .20.1.2020מיום  4/19מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת ביקורת מס' 
 
 

עכברים  5מקלדות,  5מסכים,  5מחשבים,  5,  1/20החלטות מפרוטוקול ועדה לבחינת קבלת תרומות מס'   .12
 . לידיעה, 27.1.2020אלחוטיים, מיום 

 
 .לידיעה, 27.1.20תחפושות מיום  200, 2/20החלטות מפרוטוקול ועדה לבחינת קבלת תרומות מס'  .13

 
 .12.12.19מיום  2/19הילד מס' אישור החלטות מפרוטוקול ועדה לקידום מעמד  .14
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 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .12.12.19מיום  2/19מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדה לקידום מעמד הילד מס' 
 

 אישור מינוי הגב' איריס בורמיל והגב' תניא מקרוב כחברות בוועדת רכש. .15

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת את מינוי הגב' איריס בורמיל והגב' תניא מקרוב כחברות בוועדת רכש.
 

 .24.2.20-5.3.20גב' מרב אמויאל ששון בין התאריכים  - אישור יציאה למשלחת לטקסס  .16
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .24.2.20-5.3.20מועצת מאשרת יציאה למשלחת לטקסס  לגב' מרב אמויאל ששון בין התאריכים 
 

 .לבן בחנייה ציבורית למשאיות ברחבי העיר –אישור לסימון אבני שפה לסירוגין כחול   .17
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .לבן בחנייה ציבורית למשאיות ברחבי העיר –סימון אבני שפה לסירוגין כחול מועצת העיר מאשרת 
 

 אישור הרחבת סמכויות לועדת יקיר העיר.  .18
 

אנשים  7יהיו , אני מבקש לעשות הדלקת משואות ביום העצמאות כמו בכל הארץ, ופלוט ראש העיררונן 
 שידליקו משואה בהתאם לקריטריונים שייקבעו.

 
 הצבעה:

 פה אחד –בעד 
 

 החלטה:
 מועצת העיר מאשרת אישור הרחבת סמכויות לועדת יקיר העיר.

 
 והביוב מי נועם.אישור מינוי מר עדי מלכה כדירקטור בתאגיד המים  .19

 
 הצבעה:

 פה אחד –בעד 
 

 החלטה:
 מועצת העיר מאשרת את מינוי מר עדי מלכה כדירקטור בתאגיד המים והביוב מי נועם.
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 העלאה מעל סדר היום
 

  ,לידיעההגב' איריס בורמיל מינוי למעמד האישה. 
 

  41חלקה  17741אישור ייחוד מדרכה בגוש. 
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .41חלקה  17741מועצת העיר מאשרת אישור ייחוד מדרכה בגוש 
 

 .אישור מדיניות הצבת שילוט פרסום לעסקים 
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת מדיניות הצבת שילוט פרסום לעסקים.
 

 הודעות ראש העיר. .20
 

  יתקיים יום חילופי נוער לשלטון. 9.2.2020ביום ראשון 

 .ביום שישי נקיים נטיעות בשכ' הצפונית 

  יתקיים יום האישה במתנ"ס ברקוביץ בהופעה של עדי אשכנזי. 3.3.2020בתאריך 
 
 
 

 
 - 19:43הישיבה הסתיימה בשעה  -

 
 
 
 
 

__________________    ____________________ 
 לאה ספיר                              רונן פלוט        
 ראש מינהל עירוני                     ראש העיר      
 
 
 
 
 

 נרשם ע"י עדיה וקשטיין 
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