
 

 לשכת המנכ"ל

 
ahuva_h@modiin.muni.il  9726143-08פקס' :  9726210-08טל:    דוא"ל :   

 
 

 

 

 פרוטוקול 

  09.2022 ישיבת מועצה שמן המניין

 7.9.2022מתאריך 

 

 

 נוכחים:

 חיים ביבס -

 שלמה פסי -

 הילה בן אליעזר -

 שמעון גואטה -

 עמיחי זליג -

 אור גרינפלד -

 אלי סבח -

 אלעד שמעונוביץ -

 רן שגב -

 עמיעד טאוב -

 נגה רפפורט -

 און-שחר מי -

 יוסי אביבי -

 אבי אלבז -

 גילעד ביהרי -

 בר-איתי אלמוג -

 

 חסרים:

 מויש לוי -

 אילן בן סעדון -

 גבי אדרי -

 

 

 משתתפים:

 יורם כרמון -

 זאב גבאיעו"ד  -

 יניב עמוס -

 בתיה שוכן -

 

 

 

 



 

 לשכת המנכ"ל

 
ahuva_h@modiin.muni.il  9726143-08פקס' :  9726210-08טל:    דוא"ל :   

 
 

 

 

 על סדר היום:

 

 

 עדכון ראש העיר. .1

 

 (.צורפו לזימוןשאילתות ) .2

 

 (.צורף לזימוןן בי"ס ) -אישור מורשה חתימה ח .3

 

 (.לזימוןצורף אישור הנפקת כרטיסי אשראי עם מסגרת חודשית מתחדשת לגננות ) .4

 

 (.צורף לזימון) 4.9.2022ומיום  21.8.2022אישור פרוטוקול ועדת  תמיכות מיום  .5

 

 (.צורף לזימוןבפארק הטכנולוגי ) 204מתן צו חנייה למגרש  .6

 

 (.צורף לזימוןאישור הסכם הקצאה עם עמותת בית הכנסת נופים ) .7

 

 (.צורף לזימון) 6.7.2022פרוטוקול ועדת הנצחה מיום  .8

 

 (.צורף לזימון) 2.8.2022ועדת הקצאות מיום פרוטוקול  .9

 

 )אושר בעבר כמ"מ ליו"ר(. אישור דוד רוטנברג כיו"ר ועדת ערר בארנונה .10

 

 אישור עו"ד אורי שלומאי כחבר ועדת ערר בארנונה )אושר בעבר כמ"מ לחבר(. .11

 

 (.צורפו לזימון אישור לימור ברוך כחברת דירקטוריון אופק )קו"ח .12

 

 

 

 )צורפו לזימון( ר היום שהוגשו ע"י חברי המועצההצעות נוספות לסד

 

 א. הצעתו של אבי אלבז בנושא צעירות/צעירים לתגבור במקצוע סייעים/סייעות בגנ"י .

 

 ב. הצעתו של גילעד ביהרי  בנושא פטור מקנס למעבר ספורטאים מתחת לגיל .

 

 מבני ציבור בעיר .בר בנושא חדרי שירותים כלל מגדריים ב-ג. הצעתו לסדר של איתי אלמוג

           

 



 

 לשכת המנכ"ל

 
ahuva_h@modiin.muni.il  9726143-08פקס' :  9726210-08טל:    דוא"ל :   

 
 

 

 

 עדכון ראש העיר.. 1

 

  .תלמידים ותלמידות חזרו נרגשים לגני הילדים ולבתי הספר, שם  27,269שנת הלימודים נפתחה כסדרה

 אין ספקחיכו להם צוותי החינוך נרגשים לא פחות. תודה למינהל החינוך על ההכנות לפתיחת השנה. 

ההוראה בבתי הספר, הגננות, תומכות ההוראה והנהגת ההורים העירונית  שיחד עם צוותי הניהול וצוותי

 תהיה שנה מוצלחת, יצירתית ומעצימה עבור ילדי וילדות העיר. שיהיה המון בהצלחה.

  בימים אלו  מקיימים משא ומתן לשיפור מעמדן של תומכות ההוראה,  נעשה את המירב כדי להעצים

זאת לצד הכשרות מקצועיות נוספות שהן יעברו באמצעות מרכז  אותן ולתת להן את השכר המגיע להן.

 פסג"ה.

  ,העירייה בשיתוף עם משרד החינוך, ממשיכים להקים מרחבים חדשניים ייחודיים בבתי הספר והגנים

במטרה להתאים את הלמידה לעידן הנוכחי. במהלך חופשת הקיץ, עמלו במרץ באגף מבני ציבור בעירייה 

ים חדשים לקראת פתיחת שנת הלימודים, אשר מצטרפים למרחבים רבים ברחבי להקמתם של עוד מרחב

 העיר.

  ערב פתיחת שנת הלימודים פרסם משרד החינוך את רשימת התיכונים המצטיינים לשנת תשפ"ב ויש בה

שש נציגויות לעיר: אמי"ת בנים, הדמוקרטי, הישיבה התיכונית, אורט עירוני ד', אולפנת אורות מודיעין 

 וני א'. ועיר

הקריטריונים להצטיינות הם שיפור לעומת השנה שעברה, וערכים חברתיים ולימודיים. תודה לצוותים 

החינוכיים על טיפוח דור ערכי, מנהיגותי והישגי. תודה גם להורים, הקהילה החזקה והמעורבת, הפועלים 

 בשיתוף עם בתי הספר ומינהל החינוך. 

  ועיריית מודיעין מכבים רעות ניצבת, שוב, 2022העיריות" לשנת אתר מידרג פרסם השבוע את "מידרג ,

(. 5)כאשר הציון הגבוה ביותר הוא  4.16רשויות מקומיות שנבחנו בציון הגבוה  22בראש הטבלה, מבין 

 .4.03, שהיה 2018ציון זה הוא שיפור מהציון של מדרג העיריות האחרון שבוצע בשנת 

 ,מבוסס על מידרג התושבים שהעניקו ציונים לתפקוד העיריות  המידרג, שנערך זו הפעם החמישית

 הנה כמה מהציונים שקיבלנו:  -בנושאים שונים 

 על ניקיון הרחובות.   4.01את הציון הגבוה ביותר מבין הערים שדורגו.  התקבלניקיון העיר,  -
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ביעות במערכת החינוך העירונית ניכר גם כן הדירוג הגבוה ושביעות רצון התושבים כאשר ש -

 (. 3.99) 4 -הרצון הכללית ממערכת החינוך קיבלה ציון של קרוב ל

נושא נוסף שנבחן באתר מידרג הוא התנהלות העירייה בזמן מגיפת הקורונה. בהקשר זה זכתה  -

על התנהלות מערכת   4.09העיר לציונים גבוהים במיוחד. התושבים העניקו לעירייה את הציון 

ינת חוסן קהילתי ומעורבות חברתית בתקופה זו ניתן ציון גבוה החינוך בתקופת הקורונה. מבח

בהנגשת מידע חיוני  4.19לעזרה לתושבים, חולים וקשישים בתקופת הקורונה עם ציון 

 .4.3לתושבים דורגה העירייה בציון הגבוה 

גם בדירוג שביעות הרצון מהחוגים ופעילות המתנ"ס העירוני  העיר מובילה בראש הטבלה,  -

 שעמותת סחלבים עושה עבודה מצויינת! יםהתושבים יודעה והעיריי

אין תחושת סיפוק גדולה יותר מלדעת שהשירות שניתן לתושבים זוכה להערכה גדולה בכל  -

התחומים. רבים מעובדי העירייה נמצאים מאחורי הקלעים וזוהי ההזדמנות לומר להם תודה על 

 המסירות, השירותיות והמקצועיות.

 מרכז החליטה לאשר למתן תוקף את תוכנית המתאר לעיר מודיעין מכבים רעות.  הוועדה המחוזית

מהן מיועדות לבנות ובני  25%יחידות דיור, כאשר לפחות  39,000 -התוכנית כוללת תוספת של עד

מיליון מ"ר עבור שטחי מסחר ותעסוקה, הקמת מרכז  1.7-העיר. בנוסף, כוללת התוכנית תוספת של כ

 רכז אקדמי ורובע עסקים חדש. רפואי  אזורי, מ

התכנון שם דגש על מספר דברים: יצירת יחידות דיור לילדים שלנו, שמירת האופי המיוחד של העיר, 

תוך שימור השטחים הירוקים הסובבים אותה והפיכת הגבעות הדרומיות לגן לאומי ומיצוב המסדרון 

 האקולוגי כחלק בלתי נפרד מהעיר מודיעין מכבים רעות. 

 מנכ"ל רכבת ישראל, מיכאל מייקסנר, וצוות  התקיימה פגישהגרת ההכנות ליישום תכנית המתאר, במס

המטה שלו והתחלנו לתכנון הרחבת שירותי רכבת ישראל להקמת תחנה שלישית בעיר, במרכז רובע 

 העסקים החדש והרחבת תחנת "מודיעין מרכז".

כונות החדשות של העיר שייבנו בשלב ב', זוהי ללא ספק בשורה משמעותית, הארכת תוואי הרכבת לש

יאפשרו לתושבי העיר להתנייד בתחבורה ברת קיימא וחסכונית ולנו ליצור עיר גדולה ובריאה המשלבת 

 קידום ערכי הטבע עם מערכת שירותים ציבוריים חזקה.



 

 לשכת המנכ"ל

 
ahuva_h@modiin.muni.il  9726143-08פקס' :  9726210-08טל:    דוא"ל :   

 
 

  נופים לפני כחודש נפתח באופן רשמי ומלא מחלף עינב שמהווה חיבור לבאים מכל הכיוונים לשכונות

ומורשת ולמרכז עינב. מערכת כבישים חדשה זו מאפשרת פיזור של עומסי התנועה וגישה נוחה ומהירה 

 יותר לשכונות המערביות ולמרכז עינב.

  נמצאים לקראת סיום עבודות לריבוד סופי של שכונת נופים ובעוד מספר שבועות נתחיל תהליך דומה גם

 בשכונת הציפורים.

 ודות להכנת כניסה ויציאה נוספת משכונת אבני חן, בצומת הרחובות כפתור בימים אלו מתבצעות עב

יהודה המכבי, זאת כחלק מהעבודות לאכלוס שכונת מורשת המתבצעות בתקופה זו, ובשל העובדה -ופרח

שחלק מילדי השכונה החדשה ילמדו בשכונת אבני חן בשנת הלימודים הקרובה. בהמשך תוקם בצומת 

ישה בטוחה ונוחה למוסדות החינוך, שבשכונת אבני חן. עד להקמת הכיכר כיכר תנועה שתאפשר ג

תתאפשר כניסה ויציאה לשכונה לבאים מרחוב יהודה המכבי מדרום לכיוון צפון והיציאה משכונת אבני 

 חן בצומת זה תתאפשר רק לכיוון צפון )לכיוון עמק זבולון(.

  .רק לאחרונה חידשנו את פארק האירוסים  ממשיכים את הפרויקט של שדרוג הפארקים ברחבי העיר

רגו עשרות פארקים בדגש על והמחודש ברעות ואת פארק הפיראטים ברחוב נחל צלמון. עד כה שד

 השכונות הוותיקות בעיר במסגרת התכנית הרב שנתית לשיפור הפארקים האהובים לרווחת התושבים.

 ות שלה במסגרתן נתפסו על ידי היחידה יחידת השיטור העירוני הגבירה בחודשים האחרונים את הפעיל

ועל ידי המשטרה מספר גנבי רכב. מדובר בפעילות משלובת של העירייה ומשטרת ישראל הכוללת בין 

השאר הצבת מחסומי פתע, סיורי לילה מתוגברים, שימוש באמצעים דיגיטליים ועוד. יישר כוח ליחידה 

 ולמשטרת מודיעין על העבודה.

 וגוסט קיימה העירייה באמצעות אגף תרבות ואירועים עשרות אירועים תחת השם לאורך חודשי יולי וא

"קיץ מודיעיני" מתוך מטרה לספק לתושבים אירועים מגוונים קרוב לבית וללא עלות. האירועים 

 התקיימו ברחבי העיר כמעט מדי יום וזכו להצלחה והערכה רבה מהתושבים. 

 יתקיים יריד אמנים  15.9ם רבים בחגים ויש למה לצפות: ממשיכים בהיערכות לשנה החדשה עם אירועי

 נקיים הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה.  19:00ויוצרים בשדרה במרכז העיר ובשעה 

  11גם את התוכנית לפסטיבל ניצוצות בסוכות, שיתקיים בחול המועד סוכות ) תפורסםבימים הקרובים-

 באוקטובר(. 13
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 קרה לנכי צה"ל. הערב נפתח במחווה לזכרו של מי שהיה יו"ר הסניף ביום ראשון השבוע התקיים ערב הו

המקומי שמחה שדלובסקי ז"ל שנפטר בחודש פברואר האחרון. היה מאוד מרגש, שמחה היה איש יקר 

 וטוב שארגון נכי צה"ל וארגון המתנדבים העירוני מצאו לנכון לכבד את זכרו באירוע הזה. 

 טיפולי לצעירים בוגרים. זהו מרכז ראשון המוקם בעיר -סוקה סיעודיבתחילת החודש נפתח מרכז יום ותע

המרכז יהווה מקום המיועד לצעירים ובוגרים עם נכויות פיזיות ו/או התפתחותיות בינוניות וקשות. 

חברתי, תעסוקתי לתושבים וייתן מענה טיפולי וסיעודי כולל תמיכות מרובות כגון: פיזיותרפיה, ריפוי 

 טיפולי, אומנות משקמת ועוד. בעיסוק, גינון 

  המלצת הוועדה לבחירת יקיר העיר לתואר החשוב את אלי רוזנברג.  אושרהבישיבת המועצה הקודמת

שאין מישהו פה בחדר שלא מכיר ומוקיר את אלי ופועלו. רשימת הפעילויות והחסדים של אלי היא אין 

שנים את ארגוני  15יכז במשך קצה המזלג, את יד שרה, חסד של אמת ואת העובדה שרבסופית, 

 המתנדבים בעיר. 

כולם מוזמנים  -באולם עינן  20:00בשעה  22.9.22יתקיים ביום חמישי  2022טקס "יקיר העיר" לשנת  

 להגיע כדי להודות לאלי.

  ביום ראשון התקיים יריד חוגים לאזרחים הוותיקים תושבי העיר לשנת תשפ"ג מדובר בתכנית חוגים

ירה עם מגוון רחב יותר של בחירה בתחמי ספורט ותנועה, חוגי אומנות, שיח והדברות, משחקי עש

אזרחיות ואזרחים ותיקים, ועושים את המירב  10,500-אסטרטגיה, צילום ועוד. במודיעין מכבים רעות כ

ר שלנו כדי להעניק להם את השירותים העירוניים ואירועי התרבות והפנאי שיאפשרו להם ליהנות מהעי

 ומאיכות חיים ועם חיי חברה וקהילה בריאים ואיתנים.

 

 (.צורפו לזימוןשאילתות ).      2

 

)שחולקו אבי אלבז ואיתי אלמוג בר ותשובותיהן ראש העיר הקריא את השאילתות שנשאלו ע"י          

 היתר.לא  בנושא פתרונות למניעת "טביעה" בים של אשפה ובנושא טיפול העירייה בבנייהבישיבה( 
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 )צורפו לזימון( הצעות נוספות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי המועצה

 

 הצעתו של אבי אלבז בנושא צעירות/צעירים לתגבור במקצוע סייעים/סייעות בגנ"י . א.

 

 ראש העיר התייחס להצעה וסקר את הפעולות הרבות שהעירייה נוקטת בנושא מזה זמן רב.  

 יר את ההצעה מסדר היום.לפיכך הציע להס  

 

 בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, עמיחי זליג,   

 און ויוסי אביבי.-אלעד שמעונוביץ, רן שגב, שחר מיה כץ רפפורט, גאור גרינפלד, עמיעד טוב, נ   

 

 ג בר.גילעד ביהרי ואיתי אלמונגד הסרת ההצעה: אבי אלבז,    

 

 ההצעה הוסרה מסדר היום        

 

 ב. הצעתו של גילעד ביהרי  בנושא פטור מקנס למעבר ספורטאים מתחת לגיל .

 

ראש העיר התייחס להצעתו של גילעד והבהיר כי העירייה פועלת בהתאם  לחוק הספורט ולתקנות     

 התאחדות הכדורגל, לפיכך הציע להסיר את ההצעה מסדר היום.

 

 הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, עמיחי זליג, בעד    

 און ויוסי אביבי.-ה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ, רן שגב, שחר מיגאור גרינפלד, עמיעד טוב, נ   

 

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

 היום ההצעה הוסרה מסדר        

 

 בר בנושא חדרי שירותים כלל מגדריים במבני ציבור בעיר .-ג. הצעתו לסדר של איתי אלמוג

           

 

לכללים הקבועים במדינה, כפי ראש העיר התייחס להצעתו של גילעד והבהיר כי העירייה פועלת בהתאם      

 .2019שהובהר אף בישיבת המועצה ביום שהתקיימה בנובמבר 

 הציע להסיר את ההצעה מסדר היום. לפיכך     

 

 בעד הסרת ההצעה: חיים ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, עמיחי זליג,    

 ה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ, רן שגב ויוסי אביבי.גאור גרינפלד, עמיעד טוב, נ   

 

 און.-בר ושחר מינגד הסרת ההצעה: אבי אלבז, גילעד ביהרי, איתי אלמוג    

         

 ההצעה הוסרה מסדר היום

 )גילעד ביהרי עזב את הישיבה(
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 (.צורף לזימוןן בי"ס ) -אישור מורשה חתימה ח. 3

שם בית 

 הספר

מנהל/ת בית 

 ספר

מנהלת 

 גזבר העיריה חשבונות

נציג 

ועד 

 הורים

מס' חשבון 

 בנק

שם 

 הערות בנק

 נוף הרים

יוסי מנדל 

033824590 

גבריאלה 

וליאל א

317421972 

יניב עמוס 

036425650    10310032 

לאומי 

10 

סניף 

680 

יש לגרוע את ליאת 

הופמן ת.ז 

066434580 

ולהוסיף את יוסי 

מנדל ת.ז 

033824590 

 -נוף הרים 

 ועד הורים

יוסי מנדל 

033824590 

גבריאלה 

אוליאל 

317421972 

יניב עמוס 

036425650    10360012 

לאומי 

10 

סניף 

680 

ש לגרוע את ליאת י

הופמן ת.ז 

066434580 

ולהוסיף את יוסי 

מנדל ת.ז 

033824590 

 ניצנים

ענבר מנשה 

025000126 

אריאלה 

אלביליה 

031475791 

יניב עמוס 

036425650    51942 

פועלים 

12 

סניף 

582 

יש לגרוע את 

אורלי אבידן ת.ז 

056762586          

ולהוסיף את ענבר 

מנשה ת.ז 

025000126 

 ועד -יצניםנ

ענבר מנשה 

025000126 

אריאלה 

אלביליה 

031475791 

יניב עמוס 

036425650    53074 

פועלים 

12 

סניף 

582 

יש לגרוע את 

אורלי אבידן ת.ז 

056762586          

ולהוסיף את ענבר 

מנשה ת.ז 

025000126 

 עמית

עינת מזרחי 

031782352 

רעות הרוש 

מלכא 

311116479 

יניב עמוס 

036425650    41755 

אוצר 

החייל 

14 

סניף 

345 

יש לגרוע את ענבל 

לוי ת.ז 

033299538 

ולהוסיף את עינת 

מזרחי ת.ז 

031782352  

יש לגרוע את רם 

סידס ת.ז 

028641751 

ולהוסיף את יניב 

 036425650עמוס 

ועד  -עמית 

 הורים

עינת מזרחי 

031782352 

רעות הרוש 

מלכא 

311116479 

יניב עמוס 

036425650    118030 

אוצר 

החייל 

14 

סניף 

345 

יש לגרוע את ענבל 

לוי ת.ז 

033299538 

ולהוסיף את עינת 

מזרחי ת.ז 

031782352  

יש לגרוע את רם 

סידס ת.ז 
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028641751 

ולהוסיף את יניב 

 036425650עמוס 

 ארץ מולדת
שביט זקן 

025115163 
יפית סקורצרו 

029334687 
יניב עמוס 

036425650    5987796 

מי לאו
10 

סניף 
680 

יש להוסיף את יפית 

סקורצרו ת.ז 

029334687 

 כמורשת חתימה

 ארץ מולדת
שביט זקן 

025115163 
יפית סקורצרו 

029334687 
יניב עמוס 

036425650      

לאומי 
10 

סניף 
680 

יש להוסיף את 

שביט זקן ת.ז 

025115163 

ויפית סקורצרו ת.ז 

029334687 

 כמורשות חתימה

 פסיפס
 אלה מור

036461226 
רחלי קופרמן 

027325380 
יניב עמוס 

036425650    17850049 

לאומי 
10 

סניף 
680 

יש לגרוע את שירי 

רם ת.ז 

035780337 

ולהוסיף את רחלי 

קופרמן ת.ז 

027325380 

ועד  -פסיפס 
 הורים

אלה מור 
036461226 

רחלי קופרמן 
027325380 

יניב עמוס 
036425650    17870041 

לאומי 
10 
יף סנ

680 

יש לגרוע את שירי 

רם ת.ז 

035780337 

ולהוסיף את רחלי 

קופרמן ת.ז 

027325380 

ממ"ד  דרכי 
 יהודה

דקלה אבו 
אהרונוביץ   
035869825 

יפעת מורדוב 
025636499 

יניב עמוס 
036425650    5859021 

לאומי 
10 

סניף 
680 

יש לגרוע את רחלי 

קופרמן ת.ז 

027325380 

ולהוסיף את יפעת 

וב ת.ז מורד

025636499 

ממ"ד  דרכי 
ועד  -יהודה 
 הורים

דקלה אבו 
אהרונוביץ   
035869825 

יפעת מורדוב 
025636499 

יניב עמוס 
036425650    5859413 

לאומי 
10 

סניף 
680 

יש לגרוע את רחלי 

קופרמן ת.ז 

027325380 

ולהוסיף את יפעת 

מורדוב ת.ז 

025636499 

 חווה אקולוגית
איתי אופזהר 

039898119 
ליאת לופו 

059097998 
יניב עמוס 

036425650    1976825 

לאומי 
10 

סניף 
680 

יש לגרוע את 

איציק גזיאל ת.ז 

054663588 

ולהוסיף את איתי 

אופזהר ת.ז 

039898119 

 אושר פה אחד                
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 (.מוןצורף לזיאישור הנפקת כרטיסי אשראי עם מסגרת חודשית מתחדשת לגננות ). 4

 

     

 הערות מס' זהות שם הגננת גנים מס'

   2159558 אילנית פרטוש אבן מצפה 1

   324150135 קריאף נעמי חיננית 2

   206617250 שורץ סלעית חמנית 3

   204576755 שמש רבקה אור 4

   313518961 משואה שהם רותם 5

   206516098 שילת לינוי ירקון 6

   207866039 ור נועהכהן ליד קיבוץ יגור 7

   208712141 אלבו שירה דיה 8

   304831266 עפרוני מור מושב עידן 9

   301742912 עידה הדס גיתית 10

   316134030 בן שטרית שחף יעלים 11

   303659981 פוארטה ליאורה אקורדיון 12

   305777369 צידקי בת חן שיר 13

   315876912 שמסיאב לין אדל הרי ירושלים 14

   33083973 קוקס הדס חוף קליה 15

   31422405 טל שני עין גב 16

   203716048 כהן נורית צ'לו 17

   315960617 מזרחי עינב נורית 18

   207830399 בר און הדס תבור 19

   35717370 רון שירלי חוף פולג 20

   27309285 שמי איריס עין גדי 21

   60641735 אברהם הדר עין חרוד 22

   315859462 זוהר ירדן טופז 23

   200715886 בר מימון רעות ירדן 24

   210034815 טולדנו אודלה אבן עצמון 25

   304929904 גהלי רעיה בזלת 26

 אושר פה אחד             
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 (.צורף לזימון) 4.9.2022ומיום  21.8.2022אישור פרוטוקול ועדת  תמיכות מיום . 5

 

 אושר פה אחד        

 

 

 כמגרש חניה ציבורי 35חלקה  5897המצוי בגוש  204מגרש חלק ממתן צו חנייה ל. 6

 (.צורף לזימון)    

 

 אושר פה אחד        

 

 116חלקה  5956גוש  608המצוי במגרש  אישור הסכם הקצאה עם עמותת בית הכנסת נופים. 7

 (.צורף לזימון) ברחוב יער ברעם     

 

 ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, עמיחי זליג,בעד:     

 אור גרינפלד, עמיעד טוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ, רן שגב ויוסי אביבי.           

 

 אבי אלבז ואיתי אלמוג בר.נמנעים: 

 

 אושר        

 

 .(צורף לזימון) 6.7.2022פרוטוקול ועדת הנצחה מיום . 8

 

 אושר פה אחד        

 

 בקשת עמותת אהבת חינם להקצאת הקרקע והמבנה  - 2.8.2022פרוטוקול ועדת הקצאות מיום . 9

 (.צורף לזימון) ברחוב הלוח העברי 36חלקה  5733גוש  524המצויים במגרש     

 

 ביבס, שלמה פסי, הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, עמיחי זליג,בעד: 

 אור גרינפלד, עמיעד טוב, נגה כץ רפפורט, אלעד שמעונוביץ, רן שגב ויוסי אביבי.           

 

 אבי אלבז ואיתי אלמוג בר.נמנעים: 

 

 אושר        

 

 

 )אושר בעבר כמ"מ ליו"ר(. אישור דוד רוטנברג כיו"ר ועדת ערר בארנונה. 10

 

 אושר פה אחד        
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 ערר בארנונה )אושר בעבר כמ"מ לחבר(. אישור עו"ד אורי שלומאי כחבר ועדת. 11

 

 אושר פה אחד        

 

 

 (.צורפו לזימון אישור לימור ברוך כחברת דירקטוריון אופק )קו"ח. 12

 

 אושר פה אחד        

 

 

 

 

 

 

 

 

_.09.202211_      

       תאריך

 

 


