
  
 

1  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  7.7.20מתאריך  5.20פרוטוקול מליאה מן המניין 
  המליאה התקיימה בחדר ישיבות נט גב בחברה הכלכלית

                      
  משתתפים:

  ד ניסן בן חמו, ראש העירייה"עו
  מ"מ וסגן ראש העירמר דודי אוחנונה, 

  סגן ראש העירמר אלכס ספוז'ניקוב, 
  משנה לראש העירייהרלינג, טגב' פלורי ש

  זינשוילי, סגן ראש העירימר גבריאל ר
  מר טל צחי, חבר מועצה

  מר דורון אורגיל, חבר מועצה
  גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה

  מר עוזי שמילה, חבר מועצה
  ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה

  מועצהמר משה קווס, חבר 
  מר ברוך שלסר, חבר מועצה
  מר יצחק וייס, חבר מועצה 

  
  נוכחים:

  גרי עמל, מנכ"ל העירייה
  ימית לוי, סגנית גזברית העירייה

  יהושע אשכנזי, דובר העירייה
   חסרים:

  מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
  מר משה אדרי, חבר מועצה 

  
  

  :על סדר היום
  

 .נשלח זה מכבר, 23.6.20, מתאריך 5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת כספים מספר  .1
  

  .23.6.20מתאריך  5מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר הצעת החלטה : 
  

 , מצ"ב הפרוטוקול.22.6.20מתאריך  2/2020אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תנועה מס'  .2

  
  .22.6.20מתאריך  2/2020מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תנועה מס'  הצעת החלטה:

  

 , מצ"ב הפרוטוקול.2.7.20מתאריך  1אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ספורט מספר  .3
  

  . 2.7.20מתאריך  1: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ספורט מספר הצעת החלטה
  

 , מצ"ב הפרוטוקול.25.6.20מתאריך   4ר אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מספ .4
  

  . 25.6.20מתאריך  4: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מספר הצעת החלטה
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  19:05מועד פתיחת הישיבה 
  
  

   במספר עדכונים :: אני פותח את ישיבת המועצה עו"ד ניסן בן חמו ראש העירייה
  

 14  -עלינו כמעט בימים  8 -בש זה אומר חולים פעילים 27כרגע אנחנו עומדים על   - עדכון סטטוס קורונה בעיר
 . בהתאם לרשימות אנחנו לא מזהים 2.5ארצי עומד על הממוצע הכש 1.2 -לחולים, קצב ההכפלה בעיר עלה 

נים התפרצות שאפשר לטפל בו נקודתית. אנחנו מקבלים עדכון שמי ומעודכנו לשאתו אפשר להגיד שיש דפוס 
לחקירה  , און ליין. קיים חיסיון על שמות הנדבקים בנגיף ומשכך אסור לנו להשתמש במידע אותו אנו מקבלים

ומנתח את הנתונים  אחראי משרד הבריאות. יש לנו צוות קורונה שיושב על הנתונים מידי יום  אפידמיולוגית
קר את התנהלות המדינה בקורונה אני שעד כה לא הובילו לזיהוי מוקד התפרצות בעיר, אני לא מתיימר לב

במצטבר מתחילת כאשר בעיר גרים אחראי על המתרחש בעיר הרשימות כוללות בתוכן ארבעה אנשים שאינם 
מתחילת המשבר ועד היום במשך כחמישה חודשים, אין לנו לא חולים קשים  חולים 47המשבר התגלו בערד 
  מחלימים. 20, כאשר יש לנו ולא נפטרים עד היום

. כמות אליהן, חשוב להבין ולהכיר אותם ממשלתיות, לא נוכל לפעול בניגודההנחיות על פי האנחנו פועלים 
, אם לא מוכרחים בצעו את התפילות ככל שניתן איש 19עד  – כנסת בבתי  איש,  20 – המתכנסים המתאפשרת

רוצה לציין את התנהגות הציבור אני פונה אליכם חברים כקברניטי הקהילה, תהיו ערניים . אני במרחב הפתוח
ת המסכות, תמשיכו להתנהל באחריות, יבשמירה על כללי הזהירות ועטי החרדי בעיר המשתייכים לקהילת גור 

הדבר האחרון שאנחנו רוצים הוא התפרצות קהילתית, התפשטות המחלה תלויה רק בנו, גלו אחריות, מי שחולה 
אני קורא לכל התושבים שצופים בנו לגלות שמירה על מרחק  נשאר בבית, תוודאו יציאה למרחב עם מסכה,

 30איש בפנים עד  20המסעדות עד  .חדרי הכושרובריכות השחייה כולל יסגר יהקאנטרי  אחריות בדלת אמותיו.
איש בחוץ בהתאם לתנאי התו הסגול. עיריית ערד תמשיך לקבל קהל בכפוף לתנאי התו הסגול, אנחנו עדיין 

ושבים להגיע ביחוד לאלה שמתקשים עם הנגישות הדיגיטלית, קב"ט העירייה האחראי על רוצים לאפשר לת
הקורונה יוודא עמידה בתקן. היתה לי שיחה עם מפקד המשטרה, קב"ט העירייה ומפקד השיטור העירוני אנחנו 

  נפעל להגברת האכיפה ביחוד במרכז העיר וביחוד מול מי שאינו תושב העיר ואולי פחות אכפת לו.
מלון מרגוע עומד במשא ומתן מול משרד הביטחון אירוע שאני חייב להתייחס אליו כי רצות פה שמועות כרגע 

לטענתם לא מתבקש אישור ראש לסגירת המלון כמלון קורונה שיקלוט לתוכו חולים מאומתים לבידוד. 
פדנית והקפדה על דרכי אני כראש עיר לא מתכוון לתת יד לסיכון התושבים, אדאג לוודא שמירה קהעירייה, 

ההגעה למלון למבודדים, כל זמן שלא יוסדרו כל התנאים המבטיחים בידוד מוחלט מתושבי העיר לא אוכל 
קיבלתי טלפון מעט לפני תחילת ישיבת המועצה  לשתף פעולה עם החלטת המדינה על פתיחת מתחם שכזה בעיר.
בכך ופוגע במאמץ הלאומי על אינטרס המדינה  משר הפנים אריה דרעי במסגרתה נטען כנגדי שאני לא שומר

  הבהרתי שביטחון התושבים הוא מעל הכל עבורי.ושאני מבקש למנוע פתיחת מלון לחולי קורונה בערד, חזרתי 
משרד הביטחון סוברני להתקשר עם כל בעל עסק שיכול להכשיר חדרים לטובת המאמץ הלאומי. ערד היתה 

משרד הביטחון חתם איתם הסכם לאירוח חולי קורונה מלונות ש 50 -כרגע יש למעלה מותישאר עיר ירוקה, 
פעילים ההיגיון בבחירת המלון, מלון מבודד יחסית, ניתן להכשירו מהר לתנאים, זול כנראה כי בסופו של יום 

ת, מי שיש מקור המידע המוסמך הוא עיריית ערד ולא שמועואני חוזר ומדגיש כי מדובר בהתקשרות כלכלית. 
  ואנחנו נפעל.  106לו דאגות, חרדות, חששות מוזמן לפנות למוקד 

  
 יראני מעדכן שמחר אשתתף בדיון וועדת הפנים של הכנסת בנושא בר -  בריר –דיון בוועדת הפנים של הכנסת 

  .ואיפה שצריך לבוא ולעמוד חוצץ בין בריאות התושבים למי שיש אינטרסים אחרים, אני אעמוד שם
  

היא הצטרפה השרה פנינה תמנו שטה התארחה ביום חמישי האחרון בערד   - ור שרת העלייה והקליטהביק
ביחד עם יו"ר הוועדה דוד ביתן, עוד הגיעו חברת הכנסת טלי פלוסקוב, לחברי וועדת העלייה הקליטה והתפוצות 

העיר קלטה עולים חלק מהחזון העירוני הוא צמיחה דמוגרפית ח"כ אלכס קושניר וחברת הכנסת מיכל וונש. 
עולים חלקם עולים  10,350 -ועד היום כ 89החל משנת כלל התושבים מ 40% - 36%מחבר העמים בסדר גודל של 

, הביקור היה מצוין חברי עולים שקלטנו בשנתיים האחרונות 364זכינו בפרס על קליטת עלייה על  .ותיקים
נחשפו לפארק יהושפט, מקבצי הדיור, מועדון הקהילה האתיופית, השרה מאוד שמחה לראות הוועדה והשרה 

  את הפעילות שלנו ואנחנו מקווים שזה ישא פרי על מנת לחזק את המהלך הזה.
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אתמול השתתפתי במפגש עם שר הביטחון בני גנץ  –החליפי בני גנץ וראש הממשלה מפגש עם שר הביטחון 

ית המודיעין יקרלהניח אבן פינה ליחד עם מיכאל ביטון השר לעניינים אזרחיים שר במשרד הביטחון על מנת 
צומת שוקת, מדברים על  –חוד החנית של צה"ל  לליקית וכל יחידות העלית התוכנית היא להעביר את  .בליקית

. שר נו רואים את התהליךאנח ישנה אחר 14רק  2006 -החלטת ממשלה מבעקבות משרתי קבע איכותיים, 
מהמשרתים  40%הביטחון לקח החלטה אמיצה על פתיחת מעטפות לאחר שפורסם מכרז על בניית הקריה. 

יפרשו ש היא ביחידות אמ"ן גרים מהרצליה צפונה, משמעות העברת הבסיס דרומה מסקרים פנימיים של הצבא
בין שזהו העתיד לנגב, וראשי הרשויות מהמוחות המבריקים, יחד עם זאת השר מ 40%מהצבא והצבא יאבד 

ירתמו לעזרה להצלחת הבסיס דוגמת חיבור רכבת להסעת המונים , כדי לאפשר למגיעים מחיפה או מהמרכז 
  למקום מגורים חדש, כמו שקורה בכל אירופה.לדרום ולא רוצים לעבור 

  
בתפקידי כיו"ר מועצת הנגב אני מוביל את קידום המשאב הציבורי  – שדה תעופה משלים לנתב"ג בנבטים

זה יתרום לתיירות, זהו  ,תושבים מהנגב 10,000 -לכ ות תעסוקהרשיכול לשנות את פני האזור כולו, לספק מקו
שדה התעופה מוכן הוא נבנה ע"י מאמץ זה נמשך כבר כמה שנים,  כלי שיכול לשנות דרמטית את כל האזור הזה

יש מסלול הכי ארוך  . בנבטיםחלק מהמטרות שלו היו הקמת נמל תעופה ארצי, סיניקאים אחרי פינוי האמרי
במזרח התיכון לטיסות בינלאומיות, זה אפשרי, אמנם הצבא מתנגד אבל זה בגלל שאין מי שידפוק על השולחן 

סף שאנחנו מקדמים בתחום נושא נו, ויגיד שזה מה שצריך לקרות וזה יקרה, לא נרפה מזה עד שזה יגיע אלינו
  .הבריאות הוא הקמת בית חולים גדול נוסף בנגב

    
מדובר בפרויקט שאושר  פרויקט גגות סולאריים של החברה הכלכלית: דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה

כרגע פורק גג אחד שחוזק ובדירקטוריון החברה הכלכלית ובמליאה, הלוואה לחברה הכלכלית. נכון להיום 
אנחנו מתקינים את הפאנלים המבודדים שעליהם יותקנו פאנלים סולאריים, לאחר שהמבנה יהיה ללא אסבסט 

התחלנו לחזק מבפנים, נוריד  19פלדה מבנה שני שהתחלנו לחזק נמצא ברחוב היצא המבנה למכרז להשכרה. 
פאנלים מבודדים ומעליהם פאנלים סולאריים. עם סיום שיפוץ שני המבנים נתחיל  אסבסט והנחתאת גג ה

מלש"ח.  7במבנה מושכר של החכ"ל. פרויקט שאנחנו משקיעים בו כמעט  21בשיפוץ נוסף של המבנה בפלדה 
  . 2020הפרויקט מתחבר לחזון העירוני של איפוס חשבון חשמל. צפי לסיום עד סוף חודש אוגוסט 

  
: אני רוצה להוסיף על דבריו של דודי, הפרויקט האמור מהווה חלק סן בן חמו, ראש העירייהעו"ד ני

מ"ר שייצרו  7200מהמאמצים לחזק בפרויקטים כלכליים את הרשות על מנת לשפר את השרות וההשקעות 
  קילו וואט חשמל. 600כמעט 

  
תורמים שצפו בזום  150של לפני כשבוע נחנך הקונסרבטוריון בהשתתפות וירטואלית  – חניכת הקונסבטוריון

שהנעים את זמנם של  אריאל וולדמןנגן הפסנתר הצעיר  –של העיר הצעירים והמבריקים באחד הכישרונות 
ת ת בבישמי שעובר ברחוב חן יוכל להיחשף לעבודות המסתיימומציין בהזדמנות זו אני  התורמים בנגינת פסנתר.

  צפוי להיפתח בזמן, נמשיך להשקיע במרחבים הציבוריים לצד הקורונה.שספר אבישור 
  

. פתחו בשביתה החל מהיוםיחד עם האיגוד שלהם העובדים הסוציאליים  – שביתת העובדים הסוציאליים
במקרה זה השביתה היא כלי דמוקרטי ומצד שני זהו כלי הכי קשוח להשגת מטרות, מי שנפגע הוא צרכן הקצה 

אלו האוכלוסיות המוחלשות אך אני חייב להגיד כראש ראשות, תנאי ההעסקה של העבדים הסוציאליים הם 
ה איתם הם ימחפירים ביחס לעבודה שהם נדרשים לתת, ביחס לכמות השעות, ביחס למורכבות ולאוכלוסי

 דים יכולים לשפר את תנאיעובדים תנאי ההעסקה לא טובים. על אף הכאב והפגיעה זהו עדיין כלי בן העוב
, אנחנו מכירים את זה מארגון והסתדרות המורים. העובדים הסוציאליים עושים את זה פחות, לפני דתםועב

שנה וחצי הייתה שביתה על אלימות ואז הוחלט שהמדינה תממן מאבטח כדי למנוע אלימות, עכשיו השביתה 
תה תסתיים בהקדם כי עובדי הרווחה והעובדים על תנאי ההעסקה, אנחנו תומכים במאבק ומקווים שהשבי

   הסוציאליים יקרים לנו בעירייה.
  
  
  
  
  
  
  



  
 

4  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  

     סדר היום: 
    
  

  .23.6.20 מתאריך, 5 מספר כספים ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .1
  

 במליאה שאושרה האחרונה הכספים בוועדת סעיף להוסיף מבקש אני: העירייה ראש וסגן מ"מ, אוחנונה דודי
 מספר כספים ועדת בפרוטוקול 6 בסעיף מדובר. ר"התב ביתרת שינוי לנו שהיה מאחר 23.6.20 מתאריך הקודמת

 הסכום והקצבת 200,000 בסך – הרך לגיל המרכז מבנה הקמת – 1297 ר"תב בהגדלת דיון" 23.6.20 מיום 5
  ".עודפים מקרן

  כתוב מצ"ב התב"ר לפני ההחלטהבפרוטוקול אני רוצה לעדכן את הסכומים  8בהתייחס לסעיף 
  מצ"ב התב"ר (אחרי החלטה)          מצ"ב התב"ר (לפני החלטה):   

  4,327,175סה"כ תקציב             4,127,175סה"כ תקציב    
   1,419,689סה"כ הכנסות             1,419,689סה"כ הכנסות 
  2,837,777סה"כ הוצאות             2,837,777סה"כ הוצאות 

  
, רב התיקונים קשורים באופן ישיר של פעילות אנחנו אחרי חצי שנה :סגנית גזברית העירייה –ימית לוי 

 3.5 -כלקורונה, קיבלתם מכתב המסביר את השינויים שנערכו בתקציב, למעשה אנחנו מבקשים לעדכן תקציב ב
לעסקים בשווי מיליון. בהתאם להחלטת הממשלה בעקבת הקורונה נתנו הנחה  196 -מיליון ל 192 -מלש"ח מ

מנגד קיבלנו מענקים ממשלתיים ממשרד ₪, מיליון  4של שלושה חודשי ארנונה, ההנחות יהיו בסדר גודל של 
ו עוד תיקון שקשור לקורונה הוא שמוסדות החינוך היאין כרגע חוסר.  ₪, מיליון  4בערך  ניקיוןהפנים ומהקרן ל

ולא גבינו כספים לכן רואים קיטון בהוצאות ובהכנסות  סגורים בערך חודש וחצי, לא התקיימה פעילות קרן קרב
של החינוך. שאר התיקונים הם תיקונים מינוריים שבמשך חצי השנה נדרשנו לעשות, תיקון נוסף בעקבות 

  אלש"ח.  700 -כ הקורונה , קיצוץ באירועי שבוע הלאום שבוטלו בשל הקורונה
  

הסתיימה  ,עוד עדכון אחד, אחרי שהיה דיון בוועדת כספים : אני אוסיףדודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העירייה
שאין אפשרות לחלק ₪  47,300נותרו לנו  1827000810ועדת תמיכות ובחלוקה של ועדת תמיכות שזה סעיף 

₪  25,000 –גינון עבודות קבלן  – 1746000750זה להעביר לטובת סעיף הסכום הלכן אני מבקש את  ,אותם
אלו סעיפים שבגלל הקורונה נאלצנו להוסיף ₪  22,300 –ניקוי רחובות הוצאות אחרות  1712200780 לסעיףו

למניעה. בסעיפים אלה גדלו ההוצאות ולכן מתבקש העברת הכספים על מנת שיוכלו גידור ופעולות נוספות 
   לסיים את השנה. 

  
  לפסטיבל נשארים ביתרה ? :  לגבי פסטיבל ערד, האם הכספים המיועדיםמשה קווס, חבר מועצה

  
: כנראה שהפסטיבל לא יתקיים, אנחנו נוציא הודעה מסודרת בעניין, חשבנו עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה

עד הרגע האחרון שהפסטיבל יתקיים ולו לטובת תושבי העיר, כרגע כמו שזה נראה על פניו כנראה שהפסטיבל 
י העיר, בריאות התושבים היא מעל הכל. בכל מקרה כספי לא יתקיים, אין לנו שום כוונה לסכן את תושב

  הפסטיבל מגויסים ככספי תמיכה.
  
  
  
  

  נערכה הצבעה:
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

5  
  

 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  נמנעים      נגד          בעד

  
                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

  אורגיל דורון
  אביטןסיוון כהן 

  שמילה עוזי
  דיאנה גיטיס

  משה קווס
  ברוך שלסר
  יצחק וייס

  

, 1חברי סיעת ח"י (משה קווס, ברוך שלסר ויצחק וייס מאשרים את הפרוטוקול ומסתייגים מסעיפים  •
  ). 9  -ו

    

, 23.6.20 מתאריך 5 מספר כספים ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת:  החלטה
  בסעיפי התקציבים שלהלן:העדכונים ו כולל התיקונים

  תקציב תמיכות 182700810 
  תקציב גינון עבודות קבלן 1746000750
   תקציב ניקוי רחובות הוצאות אחרות  1712200780
  בפרוטוקול. 8 לסעיף בהתייחסוהתיקונים 

  מצ"ב התב"ר (אחרי החלטה)          מצ"ב התב"ר (לפני החלטה):   
  4,327,175תקציב סה"כ             4,127,175סה"כ תקציב    

   1,419,689סה"כ הכנסות             1,419,689סה"כ הכנסות 
  2,837,777סה"כ הוצאות             2,837,777סה"כ הוצאות 

  
  

  .הפרוטוקול ב"מצ, 22.6.20 מתאריך 2/2020' מס תנועה ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .2
  

  נערכה הצבעה:
  

  נמנעים      נגד          בעד
  

                חמו בן ניסן
          אוחנונה דודי

        ניקוב'ספוז אלכסי
          פלורי שטרלינג

        ריזינשוילי גבריאל
    צחי טל

  אורגיל דורון
  סיוון כהן אביטן

  שמילה עוזי
  דיאנה גיטיס

  משה קווס
  ברוך שלסר
  יצחק וייס
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

  
  

 מתאריך 2/2020' מס תנועה ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
22.6.20.  

  

  .הפרוטוקול ב"מצ, 2.7.20 מתאריך 1 מספר ספורט ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .3
  

מתאריך  1: אני מעלה הצעה נגדית לאישור פרוטוקול ועדת ספורט מספר עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
  . 2, 1למעט סעיפים  2.7.20

  
  נערכה הצבעה :

  
  

  נמנעים      נגד          בעד
  

        ריזינשוילי גבריאל        חמו בן ניסן
    משה קווס        אוחנונה דודי

  ברוך שלסר      ניקוב'ספוז אלכסי
  יצחק וייס        פלורי שטרלינג

    צחי טל
  אורגיל דורון

  סיוון כהן אביטן
  שמילה עוזי

  דיאנה גיטיס
  

: אני אסביר למי שלא הבין. ועדת הספורט שהתכנסה המליצה על שני ייהגבריאל ריזינשוילי, סגן ראש העיר
נושאים : האחד פתיחת חוג ירי לנוער במסגרתו בני נוער יוכלו להשתתף בחוג ירי בנשק חי במקום לשבת בבית 

  זוהי המלצה מספר אחת. המלצת הוועדה השנייה היתה להוזיל עלויות כניסה  –ולשחק במשחקי מחשב 
ך חודשי הקיץ הנושא הועלה ע"י כלל חברי הוועדה ומכיוון שאני יו"ר הוועדה אני ממליץ לאשר לקאנטרי במהל

  את כל סעיפי הפרוטוקול.   
  

: ראיתי שכתבת בפרוטוקול שנציג גור נעדר, הנציג שאמור לקחת חלק בוועדה היה ברוך שלסר, חבר מועצה
  בבידוד.

  
הודיע שהוא לא מגיע ושהוא נמצא בבידוד, מבקש לקיים  : הוא לא גבריאל ריזינשוילי, סגן ראש העירייה

  הצבעה על הפרוטוקול במלואו.
  

  נערכה הצבעה לאישור הפרוטוקול המקורי:
  

  נמנעים      נגד          בעד
  

            חמו בן ניסן      גבריאל ריזינשוילי
          אוחנונה דודי        משה קווס

        ניקוב'ספוז אלכסי        ברוך שלסר
          שטרלינגפלורי         יצחק וייס

    צחי טל
  אורגיל דורון

  סיוון כהן אביטן
  שמילה עוזי

  דיאנה גיטיס
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 לשכת ראש העיר

9951601-08טל.   
9951685-08פקס.   

 anat_a@arad.muni.ilדוא"ל: 

, 2.7.20 מתאריך 1 מספר ספורט ועדתמועצת העיר מאשרת את פרוטוקול : החלטה
  (בהתאם להצעה הנגדית של ראש העיר)  2, 1למעט סעיפים 

  

  .הפרוטוקול ב"מצ, 25.6.20  מתאריך 4 מספר תמיכות ועדת לפרוטוקול המועצה אישור .4
  
  

  נערכה הצבעה :
  
  

  נמנעים      נגד          בעד
  

        משה קווס        חמו בן ניסן
    ברוך שלסר        אוחנונה דודי

  יצחק וייס      ניקוב'ספוז אלכסי
      ריזינשוילי גבריאל

          פלורי שטרלינג
    צחי טל

  אורגיל דורון
  סיוון כהן אביטן

  שמילה עוזי
  דיאנה גיטיס

  

  . 25.6.20 מתאריך 4 מספר תמיכות ועדת פרוטוקול את מאשרת העיר מועצת: החלטה
  
  
  

                    
  
  
  
  

  
  !ננעלה הישיבה

  
  
  
  

          
____________________      ______________ _________  

  חמו בן ניסן ד"עו              עמל גרי     
    העירייה ראש                 המועצה ישיבות ומרכז העירייה ל"מנכ    

              
    

                


