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 1   36 מס' ןיי נמה ןמ  אל ש הצעומישיבת  פרטיכל                             

 2   22.01.2  ג"פשת  ירשתב 'ז  ,ןושאר ביום אשר התקיימה                       

 3 

 4  :משתתפים

 5  ראש העיר ויושב ראש   -    מר אבי גרובר  

 6 מנכ"ל העירייה   -    מר ערן שורץ 

 7 סגן ראש העיר  חבר מועצה,   -  מר יעקב קורצקי 

 8 חבר מועצה, סגן ראש העיר   -    מר דני לביא 

 9 חבר מועצה   -    מר דני אדמסקי 

 10    חבר מועצה   -    מר רוני בלקין 

 11  מועצה  חברת  -  גב' בת שבע אלקובי 

 12    חבר מועצה  -    מר ירון גדות  

 13     חברת מועצה   -    גב' ענבל דדון 

 14       חברת מועצה   -    פרופ' נטע זיו 

 15 חבר מועצה   -    מר מיכאל דורון 

 16 חבר מועצה    -    מר רביד פלד 

 17     חבר מועצה   -    מר גיא קלנר 

 18 חבר מועצה   -    עו"ד עידן למדן 

 19 

 20 יצוות מקצוע

 21  יועץ משפטי  -    עו"ד מיכה בלום 

 22 גזבר העירייה   -    רו"ח גידי טביב 

 23 מבקר העירייה   -  מר ניסים בן יקר  

 24 מהנדסת העיר   -  אדר' עירית טלמור 

 25 דובר העירייה  -    מר רן אהרון  

 26 מנהל אגף ביטחון  -    מר קובי אלפסי  

 27 עוזרת מנכ"ל  -    גב' ניצן פרל  

 28 

 29 בהעדר

 30    , משנה לראש העירחבר מועצה -    מר עופר קליך  

 31 חברת מועצה    -    גב' דברת וייזר  

 32 ועצה חבר מ  -    ד"ר צחי שריב  

 33 צה חבר מוע -  מר שמואל גריידי 

   34 

 35 

 36 
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 1 :םויה רדס

 2 

 םהי לע הצילממ הדעווהש  םידמעומה  תשמח – ריעה  יריקי  תדעו תצלמה רושיא .1

 3 

 4 ה רוגס הבישי

 5 

 6   :ןויד םוכיס

 7  תומש   תא  ללוכ ה  ,19.09.2022  םוי מ  2022  תנ של  ריעה   יריקי  תד עו   לוק וטור פ  הבישיב   ץפוה .1

 8  .(ןל הל  3 'עס ) ורחבנש  ם ידמעומ ה תשמח  תומשו רי עה  ריק י ראות ל םיד מעומה

 9  ל כ  לע   ריצקת  םע  םיר חבנהו  םי דמע ומה  תמישר  תא  הגיצה   ןו דד  לבנע   הדעו וה   ר"וי .2

 10   .ת/דמעומ

 11   :ורחבנש םידמעומה .3

 12   ל ואש תור (1

 13 ק זב לאלצב (2

 14 ש ריה םולש (3

 15 ן ומר ע הצינ (4

 16 ן יברו  הצינ (5

 17  .2022 ת נשל ריע ה  ריקיל  ותריח ב תא  גיצה  םרט ריעה שאר .4

 18 

 19 

   :הטלחה

  19.09.22מיום  ל  רוטוקובפ  ריעה  יריקי   תדעו  המלצות  דעב  דחא  הפ  ועיבצה  הצעומה  ירבח

  .שנבחרו םידמעומה  תש מח תמיש רהכולל את 

  , ןיקלב   ינור  ,ןדמל  ןד יע  ,רנל ק  איג   ,ןורוד   לא כימ  ,יקס מדא  ינד  ,איבל   ינ ד  ,רבורג  יב א  :(13)  דעב

   .יקצרוק בקעי   ,דלפ דיב ר ,יבוק לא י'צאב ,ן וד ד לבנע  ,תוד ג ןור י ,וי ז עטנ

 20 


