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 . עדכון ראש העיר1

 

  ביום שני לפני שבועיים נמצאה ילדה מאומתת לנגיף בבית הספר אסיף. עוד באותו היום יחד עם

ביצוע בדיקות קורונה לקהילת בית הספר וכבר למחרת החל פיקוד העורף החלו בקופות החולים, 

 תושבים.  1,200-עיר כלבצע בדיקות ומאז בכל יום נבדקים ב

  מיד עם תחילת ההתפרצות הוחזר חמ"ל הבריאות לעבוד, נערכו תחקירים ובעבודת צוות טובה

 הביאו עובדי החמ"ל לאיתור מהיר של כל מי שבא במגע עם המאומתים והכניס אותם לבידוד.

  מתים ימים של עלייה נראה, כי עברנו את השיא וחלה ירידה בממוצע של מספר המאו 10אחרי

 )כתום(. 6.2תושבים מאומתים וציון הרמזור  85היומיים: נכון להיום, יש 

רעות ושכונת השבטים הן שכונות כתומות )רעות יכולה להיות מחר אדומה השבטים אולי  -

 צהובה(. 

 שכונת מוריה צהובה  -

בשכונת הנביאים, בה פרצה התחלואה, הצלחנו לקטוע את שרשרת ההדבקה והיום היא כבר  -

 ה ירוקה.שכונ

  ל 80מידי יום נערכות בין  –גורם מאוד חשוב במערך קטיעת ההדבקה הוא אכיפת על בידוד-

מקרים של הפרת בידוד.  4-5בדיקות על ידי השיטור העירוני. בימים הראשונים נמצאו  100

שקלים. אנחנו נמשיך לבצע אכיפת על מבודדים  ובכל הכוח  5,000אותם תושבים קיבלו קנס של 

 נקל ראש בעניין הזה. לא –

  במטרה לנסות ולצמצם עד כמה שניתן את המשך התפשטות הנגיף הוחלט, שבתי הכנסת בשכונות

עם תחלואה גבוהה יתנהלו בהתאם לתנאי התו הירוק )בשלב זה מדובר על רעות, השבטים 

לות ומוריה(. כניסה למרחב הסגור תותר רק למחוסנים או מחלימים או לחלופין לקיים את התפי

גם ליתר בתי הכנסת והמניינים בעיר לפעול בהתאם להנחיות אלה, כאשר  הומלץבשטח הפתוח. 

ההמלצה העיקרית היא לחזור לתפילות בשטח הפתוח. לשמחתי קהילות בתי הכנסת בעיר הן אות 

 ומופת להתנהלות נבונה ואחראית שהוכיחה את עצמה בזמן המשבר.  

 עד  12ה משמעותית לרצון להתחסן בקרב בני נוער מגיל ההתפרצות של הקורונה הביאה לעליי

15 : 

 בני נוער  4,432בני נוער המתגוררים בעיר התחסנו  8,786על פי נתוני קופות החולים מתוך  
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הדבר מראה על ההבנה והרצינות  . 300-כ ממוצע המתחסנים ביוםבגילים אלה.  בימים האחרונים  

 חיסונים.של ההורים שמבינים את החשיבות של ה

 לציין לשבח את קופות החולים, שמהרגע הראשון זיהו את המצב ונרתמו לעזור לתושבי העיר,  יש

 בין אם בהרחבת שעות פעילות הבדיקות ובין אם בהגדלת פעילות מתחמי החיסונים.

 לחזק את עובדי חמ"ל הבריאות שלנו בהובלת לטם גל, שנמצאים עם האצבע על הדופק  יש

מקבל שיחה בודקים מה שלומו ומה שלום בני בעיר כל תושב שמאומת מהרגע הראשון.  

המשפחה ולומדים ממנו מה מקור ההידבקות שלו ובכך אנחנו יכולים למפות את שרשראות 

 .95%התחלואה בעיר ברמה של 

 חברי מועצת העיר, אנא שמשו דוגמה לכלל תושבי העיר ופעלו בהתאם להנחיות כדי שנוכל  על

 יר ירוקה. לחזור ולהיות ע

 למשפחתה של יפה צדקיהו, ז"ל. יפה, תושבת העיר, הייתה מנהלת חברה ונוער במשרד  תנחומים

החינוך, נפטרה בפתאומיות ביום שישי האחרון. יפה שימשה מפקחת רשותית, ליוותה את העיר 

 ותרמה רבות למיסוד, ייצוב וביסוס החברה והקהילה בעיר. מי שהכיר ועבד עם יפה ידע שהדבר

שהוביל את עשייתה החינוכית היא האמונה בבני הנוער ובכוח שלהם להשפיע ולשנות את החברה 

בישראל. יהי זכרה ברוך. פניתי לועדת הנצחה בבקשה להנציח את זכרה של יפה צדקיהו ז"ל ואת 

עשייתה לבניית החברה והקהילה בעיר על ידי כך שטקס ההוקרה לנוער מתנדב המתקיים מדי 

 על שמה. שנה, ייקרא

   זו היתה שנה לא פשוטה עבור הילדים שלנו ועבור צוותי –שנת הלימודים הסתיימה אתמול 

  החינוך וההוראה שלנו, אשר הוכיחו לנו עוד יותר השנה, עד כמה גבוהה האיכות שלהם 

 ותרומתם למערכת החינוך הטובה של העיר. 

  ו  ילדים נרשמו לבתי הספר  5,700 -ספר של החופש הגדול: כהיום החלו לפעול הגנים ובתי ה- 

 ילדים נרשמו לגני החופש. ההפעלה מבוססת רובה כולה על צוותי ההוראה שלנו. 3,200

   בחודש אוגוסט ייפעל גם בית הספר של החופש הגדול בחטיבות העליונות כאשר הלימודים 

התקיים לפני כשבועיים  ועברו על ידי צוותי ההוראה של בתי הספר.יתקיימו על פי נושאים וי

 טקס סיום של אחד הפרויקטים היפים ביותר בעיר: פרויקט "אלבום 

 נופלים" המתקיים בעיר מזה מספר שנים. מדובר בתכנית חינוכית ערכית בהובלת מינהל החינוך, ל 

לות מהעיר, במטרה להנציח את יקיריהן באלבום במהלכה נפגשים תלמידים מהעיר עם משפחות שכו
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הנצחה. התלמידים, יחד עם פרחי ההוראה, ערכו את האלבומים הכוללים תמונות וסיפורים מרגשים על 

הנופלים במסלול חייהם. בטקס ראיתי את השמחה של המשפחות ואת הגאווה של התלמידים וזה היה 

 מחמם את הלב. 

  בני ובנות נוער שקיבלו אות הוקרה על הצטיינותם בהתנדבות  13-ה לטקס הוקרהתקייםביום שני שעבר

בעיר. הטקס היה אמירת תודה צנועה לעשייה ההתנדבותית האדירה של בני ובנות הנוער שלנו בתקופת 

ש על מי לסמוך בשעת משבר, הם הפגינו יהקורונה ובכלל. בזכותם ובזכות אלפי בני הנוער הנפלאים , 

 שאין כמותה ואין  ספק שהם ימשיכו לעשות חיל גם בהמשך. מנהיגות וקהילתיות

  האירוע הראשון מתקיים בעוד שעה וחצי בפארק ענבה עם הופעה של להקת טיפקס חזרו אירועי הקיץ !

 ותזמורת מזרח מערב.

   מודל עירוני, שנועד לאזן בין הצורך לקיים אירועים ולהשיב את התרבות,  נקבעלקראת האירועים

וי והפנאי לבין הצורך לשמור ככל הניתן על בריאות התושבים ולמנוע שרשראות הדבקה הביל

שאירועי סוף השנה ואירועי הקיץ של העירייה ושל החברות הבנות יתקיימו בשטחים  הוחלטאפשריות: 

לתושבים לעטות מסכות כל זמן האירוע עקב ההתקהלויות ולשמור על  מומלץפתוחים בלבד. בנוסף, 

 כולנו לשמש דוגמה ולעטות מסכה באירועים.על . היגיינה

   לאירועים במבני העירייה כמו למשל היכל התרבות והמרכז הרב תחומי, תותר כניסה למחוסנים או

 שעות לפני האירוע. 72מחלימים כמו כן ניתן יהיה להיכנס בהצגת אישור בדיקת קורונה בתוקף של עד 

   מנחה של תכנית האירועים הוא אירועים ללא תשלום. אגף תרבות כמו תמיד, הקו ה בקיץ?  מה יהיה

ואירועים, עמותת סחלבים, אגף חברה נוער וצעירים אגף הספורט ויחידת הבריאות, חברו יחד ויצרו 

 תכנית עשירה במיוחד.

ל מופעים לילדים, מופע מוסיקה בענבה וכמובן להקת רוקוויל. קבלת שבת בטבע וקונספט חדש ש 

"סיפור לילה לפני שינה", "פארק קולנוע בענבה" בימי שלישי, "קיץ שכונתי", מסיבות מזרקות בענבה, 

הרקדות במוצאי שבת אירועים של עמותת סחלבים, "משחקים של פעם". לנוער אנחנו מקימים מתחם 

ת הארנונה נוער ענק "ענבה ווילג'" שיהיה פתוח בלילות הקיץ ועוד. התכנית נשלחה לכל בית במעטפו

 וכמובן מפורסמת ברשתות החברתיות.

   בשבועות האחרונים  מציינים בעיר את חודש הגאווה על ידי קיום שלל אירועים כמו פיקניק הגאווה

בהשתתפות עשרות משפחות, פרויקט "שווה סיפור" שבו משתפות דמויות מהקהילה הלהט"בית את 
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הנוער הלהט"בי, הרצאה להורים ועוד אירועים כאשר סיפוריהן האישיים בפאבים ולנוער, נשף לבני 

 ברחבת הירידים בקניון. 8.7אירוע השיא יתקיים שבוע הבא, 

   פעילות המזרקות בפארק ענבה ובמע"ר, אך  יש מי שמתבלבל וחושב שזו מקלחת, ההשיטור  חודשה

 ירוני בפארק.למגר את התופעה ולתגבר את נוכחות השיטור העהונחו העירוני והפיקוח העירוני 

   מודיבוס, שירות הסעות הנוער לחוף הים בשבת, יחזור לפעילות בשבוע הבא. ההסעות מיועדות לבני

הנוער בלבד והן יהיו ללא תשלום וברישום מראש. ההסעות ייקחו את בני הנוער לחוף הים ולראשון 

 לציון.

  יפעל גם בסופי שבוע במטרה  מתחם הצעירים "יודה" חזר לפעול והחל ממחר, יום שישי, המתחם

 לאפשר  לסטודנטים פינה שקטה ללמידה עצמאית או קבוצתית. 

   לוחמות ולוחמי חטיבת  2,000 -בעיר את חטיבת הקומנדו ליום ספורט. כ התארחו לפני כשבועיים

 תושבי העיר. הקומנדו לקחו חלק ביום ספורט מגוון במתקנים בעיר אחוז גבוה מאוד של החיילים הם 

   מרכז העיר ממשיך להתפתח. בחודש האחרון נפתחו מספר בתי עסק ועוד משרדים. לקראת הקיץ עוד

לאט, אבל בטוח השדרה המרכזית מקבלת צורה והופכת להיות המרכז העירוני כמו  עסקים יפתחו.

 שתכננו בתחילה.

   ם. יש התעניינות המקו ירוהטמרכז העבודה השיתופי נמצא בשלבי סיום. הכל כבר מוכן ובחודש הקרוב

 מצד חברות שרוצות לשכור חללים במקום.

   מ"ר  42,000-שבוע שעבר הודענו, כי קבוצת  אירונאוטיקס, תקים את המבנה שלה בשטח של כ

בפארק הטכנולוגי. קבוצת אירונאוטיקס היא חברה בינלאומית המתמחה בפיתוח ובייצור של פתרונות 

לפני שהותנע מדובר בתהליך  שות עבור השוק הביטחוני והצבאי.מודיעיניים מבוססי מערכות בלתי מאויי

כשנה,  שמה הטוב של העיר דרבנו את ראשי אירונאוטיקס להחליט להקים כאן את ביתם. אנחנו נסייע 

לעובדי הקבוצה, על מנת שתהיה להם כניסה חלקה למבנה החדש, נוסיף לפעול כדי להביא לעיר עוד 

 התעשייה, דבר שיאפשר ליותר תושבים מהעיר לעבוד כאן קרוב לבית.טק ו-ועוד חברות מתחום ההיי

 מועדון ה- GRAY שפועל ביהוד הוא שיפעיל את המרכז התרבות והמוסיקה הרב תכליתי בשדרה

המרכזית. אין לי ספק שהמקום יהיה עוד מוקד משיכה לפיתוח וקידום התרבות והבילוי באזור, 

 המועדון יפעיל גם מטבח עם תפריט אוכל עשיר ובר שתייה.. כשמסביבו מגוון של מסעדות ובתי קפה.

  עם שרת התחבורה וסוכם על העברת תוספת של ארבעה מלש"ח  התקיימה פגישהלפני כחודש וחצי

, הנוסע 55לטובת התחבורה הציבורית בעיר. התוצאות כבר כאן: ביום שישי הקרוב הקו העירוני 
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החדש יפעל גם ביום שישי. תוספת זו מצטרפת לתגבור לפארק הטכנולוגי ולפארק הנופש והספורט 

 59,58, 53, 51, 50 -נסיעות מתוגברות בקווים 87תדירות קווים עירוניים נוספים המסתכמים בעוד 

 אשר כולם יפעלו בתדירות נסיעות גבוהה יותר בימי ראשון עד חמישי. 

 הציבורית מה שיאפשר את הגדלת  כמו כן, נוספו חמישה אוטובוסים עירוניים חדשים למערך התחבורה

 התדירות. 

  נוספת לכלול את מודיעין בתוכנית קווי המטרו הארצית  הוצגה לשר האוצר ולשרת התחבורהבפנייה

כחלק ממערכת התחבורה הארצית. אין סיבה שעיר כמו מודיעין, הממוקמת בלב ליבה של המדינה, בין 

כלל בתוכנית תחבורה ארצית ומשמעותית יא תערי המפתח הכלכליות של ישראל וסמוכה לנתב"ג, ל

 כמו זו של קווי המטרו. 

  בביצוע עבודות להקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות עמק האלה ותשרי, הנמצא בין בית  החלוהשבוע

הספר האלה למתחם בית יד לבנים ואגף שירותים חברתיים. הקמתו של מעגל התנועה תסייע לעומסי 

 את הבטיחות בדרכים.  התנועה באיזור וכן תגביר

  מבני ציבור ברחבי העיר. מדובר בבשורה סביבתית  14התקנת פאנלים סולאריים על תחל בקרוב

חשובה, המאפשרת הפקת חשמל זול וצמצום פגיעה בסביבה. המבנים הם: בית האגף לשירותים 

"ת בנות, חברתיים, בית סחלבים, בתי ספר פסיפס, האלה, אבני חן, יזמ"ה, שלושה מבנים באמי

מבני  14-ענבלים, חופים, כרמים, מו"ר ועירוני ה' ע"ש יצחק נבון. פאנלים סולאריים אלו יצטרפו ל

 ציבור בהם כבר הותקנו פאנלים סולאריים. 

  שירות מתקדם חדש יצא לדרך מערכת לזימון תורים דיגיטלית. המערכת שכרגע נמצאת כפיילוט

פרונטלית במספר אפשרויות. או לחלופין קביעת פגישה  בתחום הגבייה, מאפשרת לתושב לתאם פגישה

. הפיילוט הזה מהווה נדבך נוסף וחשוב בשדרוג השירותים שאנחנו נותנים לתושבים ונועד ZOOM-ב

להקל עליהם וליעל המערכת. תקופת הקורונה לימדה שאפשר לבצע שירותים עירוניים רבים באופן 

 שצמח מן המשבר הזה, אותו אנו נקדם במקומות נוספים. מקוון מכל מקום, וזהו בהחלט דבר מצוין 

  הבית של גמלאי המשטרה והשב"ס בשכונת מוריה. מגיע לגמלאים ו, שבמשך  נחנך לפני כעשרה ימים

פתיחת הבית  .עשרות שנים שמרו עלינו ודאגו לנו בשנות עבודתם ועכשיו התו שלרנו לעזור להם

 העל שלנו לתת בית חם לארגוני הגמלאים בעיר.לגמלאי המשטרה והשב"ס היא חלק מתכנית 

 משפרה טרייביץ, אשר ניהלה את השירות הפסיכולוגי החינוכי. שפרה הקימה את  נפרדים הערב

השירות הפסיכולוגי חינוכי בעיר והייתה חלק משמעותי ממערכת החינוך העירונית ומהעיר בכלל 
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וותים החינוכיים ועמדה באתגרים שפרה ליוותה באופן אישי את הצ מהיום הראשון להקמתה.

משמעותיים שנבעו ראשית מעצם הקמת עיר, מבניית קהילה והתמודדות לא פשוטה של מעבר משפחות 

וילדים מיישובים אחרים בארץ, מצבים טרגיים שהיו בשלבים שונים, מקרי מוות במשפחה, היעלמויות, 

בל שנים, ולאחר הקמה ומיסוד של שפרה פורשת לגמלאות לאחר יו תאונות, מקרי אובדנות ועוד.

מערכת לתפארת. אני מאחל לה בשמי, בשם חברי מועצת העיר ובשם תושבי העיר פרישה מהנה 

 ובריאות איתנה.

 אברהם אשר קיבלה החלטה אישית משפחתית להעתיק -אנחנו נפרדים הערב גם מחברת המועצה עדי בן

וכמחזיקת תיק הספורט תחילה ובהמשך  2018את מגוריהם לצפון. עדי שימשה חברת מועצה משנת 

כמחזיקת תיק הנוער והצעירים. במקומה של עדי ייכנס רן שגב, שבהמשך סדר היום של ישיבת 

 המועצה יצהיר אמונים וימשיך בעשייה המבורכת עליה הופקדה עדי. 

 לעדי ולרן הצלחה רבה כל אחד בדרכו. הצלחה 

 

 . סקירה בנושא פתיחת שנת הלימודים.2 

 

 הצהרת אמונים כחבר מועצה ואישור רן כמחזיק תיק נוער וצעירים, יו"ר ועדת נוער –רן שגב  .3

 כספים, ביקורת, חינוך, שוויון חברתי, -וצעירים, חבר דירקטוריון מופעים, וחברות בוועדות 

  שירותים חברתיים והתנדבות. מלגות, 

 אושר פה אחד

 

 )השאילתות צורפו לזימון והתשובות חולקו בישיבה(.שאילתות  .4

 

 ראש העיר הקריא את השאילתות שנשאלו ע"י חברי סיעת עיר חופשית ותשובותיהן בנושאים הבאים: 

 .2022א. הקפאת הטייס האוטומטי לשנת  

 ב. סלילת שביל להולכי רגל ואופניים בדרך למרכז הספורט והנופש החדש. 

 ג. פעולות העירייה למניעת שריפות בעיר. 

 ד. פריסת סיבים אופטיים. 
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 (.צורפו לזימון) הצעות נוספות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי מועצה

 

 .מהישיבה ויצאועדי מן נגה כץ רפפורט 

 

 א. הצעתו של עמיעד טאוב בנושא ייצוג נשי בקרב משגיחות כשרות בעירייה.

 להצעה והבהיר כי אין בעיה הלכתית בנושא ייצוג נשי בקרב משגיחות כשרות. ראש העיר התייחס 

 

 און, אלי סבח,-, אלעד שמעונוביץ, רן שגב, שחר מיבעד: חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה

 אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.עמיעד טאוב,  

 נגד:  גבי אדרי

  אליעזר.-לא השתתפו: מויש לוי והילה בן

 ושרא

 

 הצעתו של אבי אלבז בנושא מצגת מפורטת של תב"רים ודיון לפני אישור התב"רים במועצת העיר. ב.

 

 ראש העיר התייחס להצעה והבהיר כי אחת לשלוש שנים עולה לאישור תקציב הפיתוח בו מפורטים 

 , יקבל.ףשיבקש לקבל מידע נוסנתוני התב"רים. בנוסף, כל חבר מועצה 

 לפיכך הציע להוריד את ההצעה מסדר היום ולהמשיך לפעול באותו אופן. 

 

נגה  מויש לוי, עמיעד טאוב,חיים ביבס, שלמה פסי, שמעון גואטה, הילה בן אליעזר,  בעד הסרת ההצעה:

 און ואלי סבח.-שחר מי ן שגב,ראלעד שמעונוביץ, כץ רפפורט, 

 

 אבי אלבז, גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. נגד הסרת ההצעה: 

  

 הצעה הוסרה מסדר היוםה

 

 .202ג.  הצעתו של אבי אלבז בנושא הקמת מעונות סטודנטים היום ועכשיו על מגרש 

 

 וחר יותר.ראש העיר התייחס להצעה והציע לדחות את ההצעה למועד מא 

  

 ושר פה אחדא

 

 . אישור תב"רים )צורפו לזימון(.5

 

   תקציב מעודכן    מאושר התקציב התב"ר תב"ר

946 

ישן מול 

 -חדש 

שדרוג 

תשתיות 

רשות 

מקרקעי 

 ישראל 

25,394,167  -    25,394,167   
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בשכונות 

 הוותיקות 

    

משרד  

הבינוי 

  והשיכון 

339,500  -    339,500 
עדכון 

 תקציב

    

משרד  

המדע 

 והתרבות  

41,134  -    41,134 

מתקני 

משחק 

בפארקים 

,שדרוג 

מדרכות 

ושבילי 

אספלט , 

שדרוג 

מערכות 

השקייה, 

ריהוט 

רחובות 

,החלפת 

משטחי 

דשא 

והצללות

. 

   5,700,000  5,700,000    - "פ קע     

    31,474,801  5,700,000  25,774,801   סה"כ     

 

 

 

 

 

     

714 
פיתוח 

 המע"ר 
 1,550,584    -  1,550,584 משלמים 

עדכון 

 תקציב 

 פיתוח  1,100,000  500,000  600,000 קע"פ      

    

רשות  

מנהל 

מקרקעי 

 ישראל 

300,000,000 

 
-    300,000,000   

   סה"כ     
302,150,584 

 
500,000  

302,650,584 

 
  

  

התאמות 

בניין 

  -עירייה 

שיפוץ 

 משרדים 

 7,000,000  2,000,000  5,000,000 קע"פ 
עדכון 

 תקציב 

    7,000,000  2,000,000  5,000,000   סה"כ     

1001 
הרחבת 

היכל 
 3,100,000  100,000  3,000,000 קע"פ 

עדכון 

 תקציב 
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התרבות 

)רחוב 

עמק 

 דותן(

    3,100,000  100,000  3,000,000   סה"כ     

    
מפעל 

 הפיס 
24,480  -    24,480 

עדכון 

 תקציב 

1065 

התאמת 

תשתיות 

המחשוב 

במוסדות 

 החינוך 

 2,000,000    -  2,000,000 קע"פ

שדרוג 

ועדכון 

ציוד 

 -בבתי

ספר : 

מעלות 

 מחוננים,

    
משרד 

 החינוך
3,340,000  120,000  3,460,000 

חווה 

אקלוגית 

אדם 

 וחווה 

    5,484,480  120,000  5,364,480   סה"כ     

 

 

 בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גאוטה, אלעד שמעונוביץ, רן שגב, אלי סבח,

 גילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר. אבי אלבז,און, –עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, שחר מי מויש לוי,  

 נמנע: גבי אדרי

 אושר

 

 ן בנק מרכנתיל )דקסיה( לניהול השקעת עודפים זמניים מקרנות הפיתוח.-. פתיחת ח6

 

 ביץ, רן שגב,בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גאוטה, אלעד שמעונו 

 גילעד ביהרי אבי אלבז,און, –מויש לוי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, שחר מי בח, ס אלי  

 ואיתי אלמוג בר.

 נמנע:   גבי אדרי 

 אושר

 

 . אישור הסכמי חדרי שנאים בשכונת מורשת + ציפורים הנבנים ע"י יזמים פרטיים7

 לזימון(. )צורפו 

 

 בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גאוטה, אלעד שמעונוביץ, רן שגב, 

 אבי אלבז,און, –מויש לוי, עמיעד טאוב, נגה כץ רפפורט, שחר מי בח, ס אלי  

 ילעד ביהרי ואיתי אלמוג בר.ג 

 נמנע: גבי אדרי 

 אושר
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 יאיר טבת, רונית מלכה, –. אישור נציגי ציבור כחברי ועדת בחינה לקבלת עובדים 8

 עו"ד סיגל לזרוביץ, מיקי בר ועמוס כהן. 

 

 בעד: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גאוטה, אלעד שמעונוביץ, רן שגב, 

 גילעד אבי אלבז,און, –נגה כץ רפפורט, שחר מי  מויש לוי, עמיעד טאוב,בח, ס אלי  

 ביהרי ואיתי אלמוג בר.

 נמנע: גבי אדרי 

 אושר

 

 פטור מארנונה מוסד מתנדב )צורף לזימון(. –. אישור פרוטוקול ועדת הנחות 9

  

 ושר פה אחדא

 שונות .11

 לתערוכת אקספו בדובאי כנציג משלחת השלטון המקומי. 2021נסיעת ראש העיר באוקטובר 

 שלחת השלטון המקומי.כנציג מ (I.A.C)לפלורידה  2021סיעת ראש בדצמבר נ -

 

 
 


