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 מועצה  שלא מן המניין מישיבת  מס'  פרטיכל                              

 ,  י"א בחשוון תשפ"ב 17.10.21ביום  ראשון,   אשר התקיימה                       

  :משתתפים
  ראש העיר ויושב ראש   -  עו"ד אבי גרובר 

 מנכ"ל העירייה  -    מר ערן שורץ 

 וסגן ראש העירחבר מועצה  -  יעקב קורצקי מר 

 חבר מועצה -    מר ירון גדות

 חבר מועצה -   עו"ד עידן למדן 

 חברת מועצה -    גב' נטע זיו

   חבר מועצה  -    מר רוני בלקין

 חבר מועצה  -    ד"ר צחי שריב 

    חברת מועצה   -  גב' בת שבע אלקובי 

   חבר מועצה  -  מר מיכאל דורון 

  חבר מועצה  -    מר גיא קלנר

  חברת מועצה   -    גב' ענבל דדון

 חבר מועצה  -    מר דני לביא

 צוות מקצועי
 יועמ"ש העירייה   -  עו"ד מיכה בלום  

 מבקר העירייה  -  מר ניסים בן יקר 

 מהנדסת העירייה   -  אדר' עירית טלמור 

   העירייה סגנית גזבר  -  רויטל פיטרמן  

   מנהל אגף ביטחון  -  מר קובי אלפסי  

  משאבי אנוש  -    גב' דליה יואל

 מנהל אגף מחשוב ומערכות מידע -  מר אמיר הראל  

 מנהל אגף תקשורת ודוברות -    מר רן אהרון

 מנהל אגף שפע -    מר רועי דביר 

 סמנכ"ל תפעול -    מר רמי נבון

  -    מר עמוס מגוז 

 נעדרו
 חבר מועצה -  מר שמואל גריידי  

 חבר מועצה -    מר עופר קליך  

 חבר מועצה -    מר רמי בר לב  

  חברת מועצה וסגנית ראש העיר   -    גב' דברת וייזר 

 חבר מועצה -    מר רביד פלד  
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 :סדר היום

 

 .2021לשנת העיר  י/ותבחירת יקיר .1

 הישיבה התקיימה בדלתיים סגורות.

 

 דיון:סיכום 

הועדה ישיבת  פרוטוקול  לשנת    חולק  העיר  יקירי/ות  . 07.10.2021מתאריך    2021לבחירת 

   בפרוטוקול מפורטים שמות המועמדים לתואר ושמות הנבחרים.  

 והנבחרים עם תקציר על כל מועמד/ת.   הציגה את רשימת המועמדים  ,ענבל דדון, יו"ר הועדה

 המועמדים שנבחרו: 

 הגב' רותי לוי.  .1

 ראובן שיף.  רו"ח .2

 מר אמנון בר עוז ברזני.  .3

 הגב' דניאלה מיכאל.  .4

 ד"ר יונה ברגור.  .5

 הפרופ' דינה פורת. – 2021את בחירתו ליקירת העיר לשנת בנוסף, ראש העיר הציג 

 

 חברי המועצה אישרו פה אחד את בחירת חברי הועדה.

 

 

 

 החלטה: 

 .2021העיר לשנת  אושרה בחירת יקירי.ות

אבי גרובר, רוני בלקין, ירון גדות, צחי שריב, דני לביא, יעקב קורצקי,   )פה אחד(:  10  –בעד  

 . מיכאל דורון, גיא קלנר, עידן למדן, נטע זיו
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 קובץ החלטות 

 

 

 החלטה: 

 .2021אושרה בחירת יקירי.ות העיר לשנת 

אבי גרובר, רוני בלקין, ירון גדות, צחי שריב, דני לביא, יעקב קורצקי,   )פה אחד(:  10  –בעד  

 מיכאל דורון, גיא קלנר, עידן למדן, נטע זיו. 
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