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 21-50, 11/73פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס'  
 חדר ישיבות אורן 23.05.21מיום                          

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 סגן ראש העיר  -  מר שלמה מליחי

 סגן ראש העיר  -  מר צורי כהן
 משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן

  חבר מועצה - מר בוריס יודיס  
 חבר מועצה   -  מר מוטי אלוש

 חברת מועצה   -גב' קרן אלקריף               
 חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 חבר מועצה -  מר דני דסטה 

  חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה  - מר מנחם גולד      

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חברת מועצה   -  גב' בתיה אדרי
 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי

 
 משתתפים:

 

 מנכ"ל העירייה             -שלמה                 מר שלום
 יועמ"ש העירייה         -   מר איתי קידר 

   העירייהמבקרת          -    גב' עינב פרץ
 מנכ"ל חכ"ל          -  מר נתנאל כהן

  רו"ח החברה הכלכלית         -               רו"ח שגב סיטי
 

  
 
 

 19:00הישיבה נפתחה בשעה   ●
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 אישור חוק עזר שמירה ואבטחה: 1נושא מס' 
 

למ"ר לשנה. בישיבות עבודה עם ₪  2.22חילקנו את התחשיב שערך היועץ. תעריף הבסיס הוא  :מנכ"ל
למ"ר לשנה, למרות ₪  1.27 -הפנים לצורך אישור חוק העזר, שכנענו להפחית את התעריף למשרד 

 הגידול בכמות הפקחים וניידות השיטור.
 

למ"ר. בתקופה ₪  1.92, התעריף הממוצע כיום הינו התעריף לא שונה במשך כעשר שנים ראש העיר:
 הנוכחית אנחנו נדרשים ליותר פקחים ויותר שיטור קהילתי.
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לאחר כמה התפרצויות וצעקות מצד חברת המועצה נגה שרון, נקראה לסדר ע"י ראש העיר בפעם 

 הראשונה.
 
 

   21/37החלטה מספר 
 

 ."שמירה ואבטחה"חוק העזר את חברי מועצת העיר מאשרים  
 

מוטי בוריס יודיס, מיכאל ברקן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, איתי כהן, 
 קרן אלקריף.אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, מנחם גולד, 

 
 ., לירז וזאןכפיר סרוסי, נגה שרון, משה לוי, בתיה אדרי :נגד

 

 
 

 תב"ריםאישור : 2נושא מס'
 

 תכנון והרחבת ביה"ס אלון יזרעאל - 809אישור הגדלת תב"ר  2.01

 ₪   16,248,236    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   303,226           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   903,226            משרד החינוך

 ₪  600,000    הקטנה  –קרנות הרשות 

 ₪  16,551,462   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 סי.פי-נגישות פרטנית – 1530אישור הקמת תב"ר   2.02

             ₪ 16,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  16,000     משרד החינוך

 ₪ 16,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 אורן-נגישות פרטנית – 1531אישור הקמת תב"ר   2.03

             ₪ 88,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  88,000     משרד החינוך

 ₪ 88,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 אוריינות דיגיטלית – 1532אישור הקמת תב"ר   2.04

             ₪ 1,414,593 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  1,414,593   משרד המדע והטכנולוגיה

 ₪ 1,414,593   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 1C -בניית בית כנסת ב  - 1401אישור הגדלת תב"ר  2.05

 ₪   775,000    עומד ע"ס של  התב"ר

 ₪   260,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  260,000     קרנות הרשות

 ₪  1,035,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 עובדי אחזקת מוסדות חינוך - 1354אישור הגדלת תב"ר  2.06

 ₪   910,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   300,000           ב"ר  מבקשים לאשר הגדלת  הת

 ₪  300,000     קרנות הרשות

 ₪  1.210,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 'ניית ביה"ס ויזניץבתכנון ו – 1314אישור הגדלת תב"ר  2.07

 ₪   300,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   6,134,538           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  6,134,538     משרד החינוך

 ₪  6,434,538   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2021בטיחות בדרכים  – 1533אישור הקמת תב"ר   2.08

             ₪ 53,750 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  43,000      רלב"ד

 ₪  10,750     קרנות הרשות

 ₪ 53,750   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 נוער-2019חיזוק הצפון  – 1534אישור הקמת תב"ר   2.09

             ₪ 200,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  200,000     משרד החינוך

 ₪ 200,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 ראש העיר סוקר את התב"רים.
 

התב"רים. אני מבקש להוסיף היום עוד שלושה , אושרו 11.5.21 מיוםבוועדת הכספים  ראש העיר:
 תב"רים.

 

 10)ב( לתוספת השניה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, ניתנה הודעה מראש בת  14על פי סעיף יועמ"ש: 
 ימים על ישיבת מועצה הכוללת תב"רים. 

 
לאחר כמה התפרצויות וצעקות מצד חברת המועצה נגה שרון, נקראה לסדר ע"י ראש העיר בפעם  

 השניה.
 

   21/83החלטה מספר 
 

 .2.07 -ו 2.05התב"רים למעט תב"רים את   פה אחד חברי מועצת העיר מאשרים
 

מוטי  ברקן,בוריס יודיס, מיכאל בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, איתי כהן, 
משה לוי, בתיה , כפיר סרוסי לירז וזאן, ,אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, מנחם גולד, קרן אלקריף

 ., נגה שרוןאדרי
 
 

   21/93החלטה מספר 
 

 . 2.07  -ו 2.05את התב"רים חברי מועצת העיר מאשרים  
 

מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז,  ,שלמה מליחי, צורי כהן, איתי כהןבעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, 
 ., נגה שרוןמשה לוי, בתיה אדרילירז וזאן, , כפיר סרוסי, מנחם גולד, קרן אלקריף

 

 .נמנעים: בוריס יודיס, מיכאל ברקן
 
 

 2020דיון בדו"ח כספי החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ לשנת : 3 נושא מס'
 

 הדוח הינו מורכב לכן אני מזמין את כל מי שמעוניין להגיע למשרדי על מנת לקבל :רו"ח שגב סיטי
 דיווח מפורט יותר.

ההכנסות מורכבות  .הרווח וההפסד הוא נמוך יותר. היקף הפעילות נשאר כמו בשנה קודמת ח"השנה דו
 לש"ח.מ 6.7 -בעיקר מהכנסות הקאנטרי והכנסות נכסים שיש לחברה. הוצאות התפעול הסתכמו ב

מלש"ח שרובו נובע מהפחת. חוו"ד הינה חלקה אולם יש הפניה לתשומת  1.941ההפסד לתקופה הינו 
הדוחות הנ"ל עברו  הלב לגבי הפסדים נצברים להעברה ואנחנו משתדלים במהלך השנים להקטין אותם.

 את אישור הדירקטוריון של החכ"ל.
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 0202חברה עירונית לחינוך בע"מ לשנת דיון בדו"ח כספי 
 

החברה העירונית לחינוך הינה חברה שמעסיקה בעיקר עובדים במערכת החינוך  :רו"ח שגב סיטי
 . זוהי חברה מאוזנת. חוו"ד הינה חלקה.ועוסקת בנושאי חינוך

 
 

 2020בע"מ לשנת  יזרעאל עפולה אזורי תעשייהדיון בדו"ח כספי 
 

חברת יזרעאל עפולה מנהלת את אזורי התעשייה המשותפים: אזוה"ת עפולה עילית ,  ראש העיר:
אלון תבור. בשנת בדו"ח לא היו הכנסות בחברה ולכן ההפסד התפעולי הינו  איזוה"ת אזוה"ת המשולש ו

אלש"ח. החברה לא שיווקה בשנה הקודמת מגרשים  333אלש"ח. ישנו עודף קטן במצטבר של  164
 הכלכלה לא יצר עדיין את התמריץ שעסקים בעפולה זכאים לו והיזמים עדיין מחכים.מכיוון שמשרד 

 
 צורי כהן יצא מהישיבה 

 
 

 2.5.21אישור פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך : 4 נושא מס'
 

 מוצג לפניכם פרוטוקול וועדת ביקורת לאישור. :מנכ"ל
 

   21/40החלטה מספר 
 

 .2.5.21את פרוטוקול וועדת ביקורת מתאריך מיום  חברי מועצת העיר מאשרים
 

מוטי אלוש, דני  בוריס יודיס, מיכאל ברקן,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, איתי כהן, 
, נגה משה לוי, בתיה אדרי, לירז וזאן, כפיר סרוסי, דסטה, עדיאל אילוז, מנחם גולד, קרן אלקריף

 .שרון
 
 

 ישיבה ל חזרצורי כהן 
 
 

 2019דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת : 5 נושא מס'
 

שני הדברים המרכזיים בדו"ח הינם פרק ב' ופרק ג' בהם אנחנו דנים בכל שנה. בפרק ב' אין  מנכ"ל:
 .שהולכים ומתמעטים כל שנה נם ליקויים טכנייםישליקויים מהותיים השנה. בפרק ג' 

 
 
 

, נרשמה הערה כי וועדת איכות הסביבה התכנסה רק פעם 2019בדו"ח הביקורת לשנת   עדיאל אילוז:
 פעמים, וישנם פרוטוקולים המעידים על זה. 4אחת. אני מבקש לעדכן כי הוועדה התכנסה 
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 2020דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת : 6 נושא מס'

 
בנוסף לתפקידי כמבקרת, אני משמשת כנציגת תלונות הציבור בעירייה. כבכל שנה אני מגישה מבקרת: 

את הדו"ח למועצת העיר. הדו"ח מראה כי ישנה עלייה בפניות תושבים למבקרת העירייה וירידה בפניות 
שרוב המוצדקות. ניכרת גם עלייה בפניות חברי המועצה. בהתפלגות התלונות לפי מחלקות אנחנו רואים 

התלונות מגיעות למחלקות הגביה, הנדסה ושפ"ע. אלו הממשקים שיש לתושב עם הרשות וסביר להניח 
 55%שגם התלונות תהינה בכמות גבוהה. חשוב יותר להסתכל על התלונות המוצדקות והלא מוצדקות: 

תלונות . ישנם בדו"ח מספר דוגמאות הממחישות את האינן מוצדקותמהתלונות הינם מוצדקות והשאר 
 ח יפורסם באתר האינטרנט העירוני."ואת הטיפול בהן, מה מוצדק ומה לא. הדו

 

הגיעו תלונות על חסימות תושבים בדף הפייסבוק העירוני. ישנם כללים לגבי חסימת תושב בדף 
, הנחתי את הדוברות לפעול לפי כללים 2019שחלים מתוך הנחיות דוח מבקר המדינה מיולי  הפייסבוק

אלו. מותר להעביר ביקורת בדף הפייסבוק ולייצר שיח מכבד אולם ישנם מקרים חריגים שהשיח קיצוני 
 ולכן נחסם המגיב. נושא הרשתות החברתיות הוא על סדר היום שלנו. 

 

ים לשעבר שמכנים את בוריס ואותי בפייסבוק בתיאורים קיצוניים כמו אני נתקל בחבר מיכאל ברקן:
 נאצי והיטלר. אני מצפה גם מחברי האופוזיציה לגנות מילים ושיח כזה.

 

אני מציע שננצל את הבמה וכולנו יחד נגנה את השיח הפוגעני שמתקיים ברשתות ונוקיע  כפיר סרוסי:
 את אותו האדם.

 

 כחברי מועצה אנחנו מגנים כל אלימות מילולית ברשתות החברתיות.  משה לוי:
 
  

 66חלקה  17769גוש  –"עמותת משמעות לגלות חיים חדשים"  -אישור חוזה הקצאה : 7 נושא מס'
 

הרב גולד מצהיר כי אינו חבר בעמותה, אינו מורשה חתימה בעמותה ודיווח על כך הועבר לרשם 
 העמותות. 

 
 למען הסר ספק הרב גולד יוצא מהישיבה.

 
 

   21/41החלטה מספר 
 

 17769גוש  –"עמותת משמעות לגלות חיים חדשים"  -חוזה הקצאה את  חברי מועצת העיר מאשרים
 .66חלקה 

 
איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז,  צורי כהן, אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,בעד: אבי 

 .משה לוי, בתיה אדרי, לירז וזאן, כפיר סרוסי, קרן אלקריף
 

 מתנגדים: בוריס יודיס, מיכאל ברקן.
 

 .נגה שרון לא משתתפים:
 
 
 
 
 
 



 

 8 
 

 
 

, חלק 129חלק מחלקה  17769גוש  –עמותת "מלכות מיכאל"  -אישור חוזה הקצאה : 8 נושא מס'
 2102ממגרש 

 
כל התהליך של וועדת הקצאות ומועצת העיר, וכעת אנחנו מביאים לאישור את הבקשה עברה מנכ"ל: 

 המועצה את ההסכם.
 
 

   21/42החלטה מספר 
 

חלק מחלקה  17769גוש  –עמותת "מלכות מיכאל"  -חוזה הקצאה את  חברי מועצת העיר מאשרים
 .2102ממגרש , חלק 129

 
מוטי אלוש, דני דסטה, מנחם גולד, איתי כהן,  צורי כהן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,

 ., לירז וזאן, כפיר סרוסיעדיאל אילוז, קרן אלקריף
 

 מתנגדים: בוריס יודיס, מיכאל ברקן.
 

 .נגה שרון, משה לוי, בתיה אדרילא משתתפים: 
 
 

גוש  –"אחוות ישראל ליוצאי אתיופיה תושבי חדרה"  עמותת –אישור חוזה הקצאה : 9 נושא מס'
 . 119חלק מחלקה  16662

 
כל התהליך של וועדת הקצאות ומועצת העיר, וכעת אנחנו מביאים לאישור את הבקשה עברה  –מנכ"ל 

 המועצה את ההסכם.
 
 

   21/43החלטה מספר 
 

עמותת "אחוות ישראל ליוצאי אתיופיה תושבי חדרה"  -חוזה הקצאה את  חברי מועצת העיר מאשרים
 . 119חלק מחלקה  16662גוש  –
 

מוטי אלוש, דני דסטה, מנחם גולד, איתי כהן,  צורי כהן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,
 ., לירז וזאן, כפיר סרוסיעדיאל אילוז, קרן אלקריף

 

 רקן.מתנגדים: בוריס יודיס, מיכאל ב
 

 ., נגה שרוןמשה לוי, בתיה אדרילא משתתפים: 
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 . 70חלק מחלקה  17762גוש  –עמותת "אוהל אלימלך"  -אישור הסכם פיתוח וחכירה : 10 נושא מס'
 

כל התהליך של וועדת הקצאות ומועצת העיר, וכעת אנחנו מביאים לאישור  את הבקשה עברה –מנכ"ל 
 המועצה את הסכם.

 
 

   21/44החלטה מספר 

חלק  17762גוש  –עמותת "אוהל אלימלך"  -הסכם פיתוח וחכירה את  חברי מועצת העיר מאשרים

 . 70מחלקה 

מוטי אלוש, דני דסטה, מנחם גולד, איתי כהן,  צורי כהן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,
 ., לירז וזאן, כפיר סרוסיעדיאל אילוז, קרן אלקריף

 

 מתנגדים: בוריס יודיס, מיכאל ברקן.
 

 ., נגה שרוןמשה לוי, בתיה אדרילא משתתפים: 
 

 טלאבי )גאורגיה(. -אישור ערים תאומות בין עפולה ל: 11 נושא מס'

עפולה הפכה להיות פופולארית מאוד בתקופת הקורונה בנציגויות של מדינות חבר מיכאל ברקן: 
העמים, בזכות העבודה הנהדרת של מחזיק תיק הקליטה ומנהלת מחלקת הקליטה. קיבלתי פניה דרך 
שגרירות גיאורגיה, לשקול את הידוק היחסים עם עיר בשם טלאבי. זהו אזור חקלאי מפותח ויפה. כמו 

 ניות משגרירות מולדובה ואוקראינה. אנחנו מתכוונים לקדם יחסים ולהביא עולים לעירנו.קיבלנו פ ,כן

   21/45החלטה מספר 

 פה אחד כינון ערים תאומות בין עפולה לטלאבי )גיאורגיה( חברי מועצת העיר מאשרים

מנחם בוריס יודיס, מיכאל ברקן, איתי כהן,  צורי כהן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,
משה לוי, בתיה , , לירז וזאן, כפיר סרוסימוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, קרן אלקריףגולד, 
 ., נגה שרוןאדרי

 
 
 
 
 
 
 

מינוי ד"ר בוריס יודיס לתפקיד "אחראי על יחסי חוץ וקשר עם ערים תאומות במדינות : 12 נושא מס'
 חבר העמים".

 
אנחנו מבקשים למנות את ד"ר בוריס יודיס מחזיק תיק הקליטה, כאחראי על יחסי חוץ  ראש העיר:

 וקשר עם ערים תאומות במדינות חבר העמים.
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לא מעט הסכמים כלכליים נחתמו עם מדינות שונות בעקבות ביקורים שנערכו בעפולה. בוריס יודיס: 
להרחיב את הפעילות הכלכלית לאזור ברית המועצות לשעבר ורפובליקות  ישנה הזדמנות מצויינת

 שונות.
   21/46החלטה מספר 

מינוי ד"ר בוריס יודיס לתפקיד "אחראי על יחסי חוץ וקשר עם פה אחד  חברי מועצת העיר מאשרים

 ערים תאומות במדינות חבר העמים".

בוריס יודיס, מיכאל ברקן, מנחם איתי כהן,  צורי כהן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,

משה לוי, בתיה , לירז וזאן, כפיר סרוסי, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, קרן אלקריףגולד, 

 ., נגה שרוןאדרי

 

 .16712גוש  140 חלקהחלק מהשבת : 13 נושא מס'
 

.  במסגרת תכנית לרישום שיכונים ציבוריים השביל הלבן המוצג לפניכם בתשריט נקבע בתב"ע יועמ"ש:
נעשתה טעות ו"סופח" שטח למגורים שלא היה אמור להיות חלק מהשביל.  בתכנית חדשה שהוכנה ע"י 
רמ"י  נעשה תיקון שהעמיד את גבולות השביל על גבולות התב"ע. לפיכך נדרשת המועצה לאשר את 

שהלכה למעשה השטח לא הופקע אפילו לא הויתור על החלקה לטובת רמ"י כאישור פורמאלי הגם 
 במקור.

 
   21/47החלטה מספר 

 
 
 

 .16712גוש  140 חלקהחלק מהשבת פה אחד  חברי מועצת העיר מאשרים

בוריס יודיס, מיכאל ברקן, מנחם איתי כהן,  צורי כהן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,

משה לוי, בתיה , לירז וזאן, כפיר סרוסי, אלקריף מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, קרןגולד, 

 ., נגה שרוןאדרי

 
 

 עדכון דירקטורים: 14 נושא מס'

איציק שריקי לדירקטור בתאגיד מי נעם. כמו כן אנחנו מר אנחנו מבקשים למנות את הגזבר  מנכ"ל:
 מבקשים למנות את מ"מ מהנדס העיר גב' אורה פיסטינר לדירקטורית בחברת יזרעאל עפולה.

 
   21/48החלטה מספר 

 
 
 

 לדירקטור בתאגיד מי נעם. מר יצחק שריקי את מינויו של הגזבר  חברי מועצת העיר מאשרים
 

בוריס יודיס, מיכאל ברקן, מנחם איתי כהן,  צורי כהן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,

 , לירז וזאן.מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, קרן אלקריףגולד, 
 

 ., נגה שרוןמשה לוי, בתיה אדרילא השתתפו: כפיר סרוסי, 
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   21/49החלטה מספר 
 
 
 

אורה פיסטינר לדירקטור חברת גב' את מינויה של מ"מ מהנדס העיר  חברי מועצת העיר מאשרים

 .יזרעאל עפולה
 

בוריס יודיס, מיכאל ברקן, מנחם איתי כהן,  צורי כהן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,

 , לירז וזאן.מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, קרן אלקריףגולד, 
 

 ., נגה שרוןמשה לוי, בתיה אדרילא השתתפו: כפיר סרוסי, 

 

 
 וועדות עירייהעדכון : 51 נושא מס'

במקום  כיו"ר הוועדה  מבקשים למנות את מוטי אלוש, אנחנו בוועדת משנה לתכנון ובניהראש העיר: 
 ואת חביב פרץ כמ"מ יו"ר הוועדה.שלמה מליחי 

 
   21/50החלטה מספר 

 
 
 

את מינויו של מוטי אלוש ליו"ר וועדת משנה לתכנון ובניה ואת מינויו של  חברי מועצת העיר מאשרים

 חביב פרץ כמ"מ יו"ר הוועדה.
 

בוריס יודיס, מיכאל ברקן, מנחם איתי כהן,  צורי כהן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,

 .מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, קרן אלקריףגולד, 
 

 ., נגה שרוןבתיה אדרי לירז וזאן, משה לוי,: כפיר סרוסי, נגד

 

 
 –רישום בטאבו  - 11-21,33-01תיקון טעות סופר בפרוטוקול מועצת עיר מן המנין : 14 נושא מס'

 475חלקה  16774ציבור בגוש הסכם חכירה מבנה 

 
 475, נפלה טעות סופר במספר החלקה. מספר החלקה הינו 12סעיף  01-21,33-11בפרוטוקול  מנכ"ל:

 .62ולא 
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   21/51החלטה מספר 
 
 
 

  475חלקה  16774הסכם חכירה מבנה ציבור בגוש  –רישום בטאבו   חברי מועצת העיר מאשרים
 

בוריס יודיס, מיכאל ברקן, מנחם איתי כהן,  צורי כהן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,

בתיה  לירז וזאן, משה לוי,, כפיר סרוסי, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, קרן אלקריףגולד, 

 ., נגה שרוןאדרי

 
 
 
 
 
 

 20:41הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


