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פרוטוקול מועצת העיר מן המניין
מיום ה' י"א בכסלו תשע"ד )(14/11/13
מס' 1/13
השתתפו:

אבירם דהרי
שולמית סהלו
ציון טליגאוקר
דוד בן לולו
יעקב אפריימוב
ויקטור בורוכוביץ
מיכאל קנדינוב
יאיר עמר
מיקי זוהר
חיים שלום
חיים אברג'ל
ארתור נייאזוב
שי זולדן
יעקב שינדלר
בנימין חסון
אילן חזן

לא השתתף :עמי ביטון

 ראש העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר -חבר מועצת העיר

סדר היום :
חלק א':

חלק ב':

* ברכת רבני העיר :הרב שלמה בן חמו שליט"א.
הרב משה הבלין שליט"א.
* פרידה מחברי המועצה היוצאים.
* דבר ראש העיר .
 .1הצהרת אמונים של חברי המועצה.
 .2מיזוג סיעת "דרך חדשה" ל"תדמית".
 .3בחירת סגן וממלא מקום לראש העירייה בשכר לפי סעיף  14לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(.
 .4האצלת סמכויות לסגן וממלא מקום לראש העירייה.
 .5בחירת סגן לראש העירייה בשכר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות.
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(.
 .6האצלת סמכויות לסגן לראש העירייה.
 .7בחירת סגן לראש העירייה לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות.
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(.
 .8האצלת סמכויות לסגן לראש העירייה.
 .9אישור מינויים והאצלת סמכויות לחברי המועצה.
 .10מינוי דירקטורים בתאגידים עירוניים.
 .11אישור בעלי זכות חתימה על מסמכי העירייה.
 .12בחירת ועדות העירייה.
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חלק א':
 הרב משה הבלין שליט"א ברך את ראש העיר  ,אבירם דהרי וחברי המועצה שימלאותפקידם בהצלחה למען תושבי העיר.
מזכיר העירייה הקריא את ברכתו של הרב שלמה בן חמו שליט"א לראש העיר וחברי
מועצת העיר הנבחרים ואיחל ברכת מזל טוב לנשואי בת הרב יעל.
 ראש העיר אבירם דהרי ציין את פועלם של חברי המועצה היוצאת והעניק להם תעודתהוקרה על פועלם עם סיום כהונתם במועצת העיר.
 ראש העיר סקר את הישגי העירייה והעיר במהלך  10שנות כהונתו.חלק ב':
סעיף  :1הצהרת אמונים של חברי המועצה
ראש העיר וחברי המועצה )למעט חבר המועצה עמי ביטון שנעדר מהישיבה( ,כל אחד
בנפרד ,הצהירו אמונים בהתאם לפקודת העיריות סעיף  24א' :
" אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
סעיף  :2מיזוג סיעת "דרך חדשה" ל"תדמית"
עדכון מס' 1/13
ראש העיר עדכן את חברי המועצה על מיזוג סיעת "דרך חדשה" לסיעת "תדמית",
חבר המועצה דוד בן לולו הצטרף לסיעת "תדמית".
סיעת "תדמית" תכלול מעתה  4חברי מועצה כולל חברי המועצה דוד בן לולו.
מכתב יו"ר סיעת "דרך חדשה" ומכתב יו"ר סיעת "תדמית" אל מזכיר העירייה
מיום  30/10/13מצורפים כנספח מס'  1לפרוטוקול זה.
סעיף  :3בחירת סגן וממלא מקום לראש העירייה
הצבעה:
בעד - 14 :א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.אפריימוב ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,י.עמר ,מ.זוהר ,ח.שלום ,ש.זולדן ,י.שנדלר ,ב.חסון וא.חזן.
נגד :אין
נמנע - 2 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב.
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החלטה מס' 2/13
מועצת העירייה מאשרת בחירת מר יעקב אפריימוב כסגן וממלא מקום
לראש העירייה בשכר עפ"י סעיף ) 14א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל"ה – .1975
סעיף  :4האצלת סמכויות לסגן וממלא מקום לראש העירייה
הצבעה:
בעד - 14 :א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.אפריימוב ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,י.עמר ,מ.זוהר ,ח.שלום ,ש.זולדן ,י.שנדלר ,ב.חסון וא.חזן.
נגד :אין
נמנע - 2 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב.
החלטה מס' 3/13
מועצת העירייה מאשרת האצלת סמכויות לסגן וממלא מקום לראש
העירייה ,יעקב אפריימוב כממונה על קליטת העלייה.
סעיף  :5בחירת סגן לראש העירייה
הצבעה:
בעד - 14 :א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.אפריימוב ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,י.עמר ,מ.זוהר ,ח.שלום ,ש.זולדן ,י.שנדלר ,ב.חסון וא.חזן.
נגד :אין
נמנע - 2 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב.
החלטה מס' 4/13
מועצת העירייה מאשרת בחירת גב' שולמית סהלו כסגנית לראש העירייה
בשכר ,עפ"י סעיף ) 15א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם ( ,תשל"ה – .1975
סעיף  :6האצלת סמכויות לסגן לראש העירייה
הצבעה:
בעד - 14 :א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.אפריימוב ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,י.עמר ,מ.זוהר ,ח.שלום ,ש.זולדן ,י.שנדלר ,ב.חסון וא.חזן.
נגד :אין
נמנע - 2 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב
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החלטה מס' 5/13
מועצת העירייה מאשרת האצלת סמכויות לסגנית ראש העירייה  ,שולמית
סהלו כממונה על אגף הכספים.
סעיף  :7בחירת סגן לראש העירייה
הצבעה:
בעד - 14 :א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.אפריימוב ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,י.עמר ,מ.זוהר ,ח.שלום ,ש.זולדן ,י.שנדלר ,ב.חסון וא.חזן.
נמנע - 2 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב.
החלטה מס' 6/13
מועצת העירייה מאשרת בחירת מר מיקי מכלוף זוהר כסגן לראש העירייה
עפ"י סעיף ) 15א'( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,התשל"ה .1975 -
סעיף  :8האצלת סמכויות לסגן לראש העירייה
הצבעה:
בעד - 14 :א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.אפריימוב ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,י.עמר ,מ.זוהר ,ח.שלום ,ש.זולדן ,י.שנדלר ,ב.חסון וא.חזן.
נגד - 2 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב
החלטה מס' 7/13
מועצת העירייה מאשרת האצלת סמכויות לסגן ראש העירייה ,מיקי מכלוף זוהר
כממונה על התכנון והבניה .בכפוף לאישור משרד הפנים.
סעיף  :9אישור מינויים והאצלת סמכויות לחברי מועצה
השתתפו בדיון  :ראש העיר ,ח.אברג'ל ומ.זוהר.
הצבעה :
בעד - 14 :א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.אפריימוב ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,י.עמר ,מ.זוהר ,ח.שלום ,ש.זולדן ,י.שנדלר ,ב.חסון וא.חזן.
נגד :אין
נמנע - 2 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב.
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החלטה מס' 8/13
מועצת העירייה מאשרת האצלת סמכויות לחברי מועצה ממונים כמפורט:
א .חבר המועצה ,ציון טליגאוקר  -ממונה על החינוך הממ"ד וממונה על ההכנסות
ב .חבר המועצה ,מיכאל קנדינוב  -ממונה על ההנדסה.
ג .חבר המועצה ,חיים שלום

 -ממונה על משק המים.

 ממונה על החינוך הממלכתיד .חבר המועצה ,שי זולדן
בכפוף לאישור משרד הפנים
.
ה .חבר מועצה ,יקיר יעקב שנדלר  -ממונה על תחום הצעירים.
 ממונה על רשת המתנ"סים העירוניתו .חבר מועצה ,דודו בן לולו
בכפוף לאישור משרד הפנים
ז .חבר מועצה  ,בני חסון

 -ממונה על החינוך החרדי

סעיף  :10מינוי דירקטורים בתאגידים עירוניים
הצבעה
בעד - 14 :א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.אפריימוב ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,י.עמר ,מ.זוהר ,ח.שלום ,ש.זולדן ,י.שנדלר ,ב.חסון וא.חזן.
נגד :אין
נמנע - 2 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב.
החלטה מס' 9/13
א .החברה הכלכלית
מועצת העירייה מאשרת מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית בכפוף לאישור ועדת
מינויים.
 .1חבר המועצה  -מיקי זוהר
 .2חבר המועצה  -ויקטור בורוכוביץ
 .3חבר המועצה  -ציון טליגאוקר
 .4אשת ציבור  -חגית שלמה
 .5אשת ציבור  -ליאת קנזי
 .6איש ציבור  -אלי גבאי
 .7עובד עירייה  -לאון פסחוביץ
 .8עובדת עירייה  -אילנית לוגסי
. 9עובדת עירייה  -הדס פדידה
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החלטה מס' 10/13
ב .תאגיד המים
מועצת העירייה מאשרת מינוי דירקטורים בתאגיד המים בכפוף לאישור ועדת מינויים.
 .1חבר המועצה  -חיים שלום
 .2חבר המועצה  -מיכאל קנדינוב
 .3חברת המועצה  -שולמית סהלו
 ציפי בן טולילה .4אשת ציבור
 עו"ד חופית אדרי .5אשת ציבור
 עו"ד ספיר עסיס .6אשת ציבור
 .7עובדת עירייה  -אילנית לוגסי
 .8עובדת עירייה  -מזל שניר
 .9עובד עירייה  -שלמה דיין
סעיף  :11אישור בעלי זכות חתימה על מסמכי העירייה
הצבעה:
בעד ) 16 :פה אחד(  -א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.אפריימוב,
ו.בורוכוביץ ,מ.קנדינוב ,י.עמר ,מ.זוהר ,ח.שלום ,ש.זולדן,
י.שנדלר ,ב.חסון ,א.חזן ,ח.אברג'ל וא.נייאזוב.
החלטה מס' 11/13
מועצת העירייה קובעת כי בעלי זכות חתימה על מסמכי העירייה הם:
 אבירם דהריראש העיר
ומ"מ ראש העיר  -יעקב אפריימוב
חתימת ראש העיר או ממלא מקומו בתוספת חתימת גזבר העירייה ,שמואל וולמן
או מזכיר העירייה ,אליאס ישראל תחייב את העירייה.
סעיף  :12בחירת ועדות העירייה
השתתפו בדיון  :ראש העיר ,ח.אברג'ל ומ.זוהר.
הצבעה
בעד - 14 :א.דהרי ,ש.סהלו ,צ.טליגאוקר ,ד.בן לולו ,י.אפריימוב ,ו.בורוכוביץ,
מ.קנדינוב ,י.עמר ,מ.זוהר ,ח.שלום ,ש.זולדן ,י.שנדלר ,ב.חסון וא.חזן.
נגד :אין
נמנע - 2 :ח.אברג'ל וא.נייאזוב.
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החלטה מס' 12/13
מועצת העירייה מאשרת הרכב ועדות העירייה כמפורט:
א .הרכב סיעתי של ועדות העירייה:

מס' ועדה/סיעה
מכרזים
1
כספים
2
ס
בטחון
3
ענייני ביקורת
4
הנחות
5
קליטת עלייה
6
ס
בטיחות בדרכים
7
קידום מעמד הילד
8
הנצחת זכרם של נרצחי הטרור
9
ס
 10חינוך ממלכתי
ס
 11חינוך ממלכתי דתי
ס
 12חינוך חרדי
 13איכות הסביבה
 14מאבק בנגע הסמים
 15מיגור אלימות
 16משנה לתכנון ובניה
 17מכרזים לבחירת עובדים בכירים ס
ס
 18הנהלה
 19תחבורה
 20ספורט
 21בריאות הציבור
 22שרותי רווחה
 23שרותי דת
 24נוער ותנועות נוער
 25גמלאים
 26פיתוח שרותי נגישות
 27פיתוח עסקים ומרכזי בילוי
 28טיפול בצעירים ובסטודנטים
 29מעמד האישה
 30שמות
סה"כ
לחישוב

ל
כנ
1* 1
*3 3
*1 2
1
*1
1* 1
*1
1
*1
*2
*1

1
1
*1
1

1

*1
1
1
1
1

*1
1

1

1

1
1

1
1
*1
*1
*4
1
*3
1
2
1
*2
*2
*2
2
2
*2
1
43
36

אב

מחל
1
2
1
1
1

ער
1
2

שסג
1
1

ח

טב

*1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
27
27

1
1

1
*1

1

1
1
2
1
1

1

1
*1

1

*2
1
*1
1
1
1
1
1
1
2
16
18

1
1
1
1

2
1
2
1
1
1
1

*1

*1
*1

18
18

18
18

1
1
1

1

1
1
1
1
1

*1
1
1

1
1
1

1
1
*1
18
18

1
1

1
1

9
9

9
9

ס"ה
5
13
4
3
3
3
3
4
1
4
3
3
4
3
3
5
3
10
8
8
5
9
7
9
7
4
7
8
9
3
159
153

לחישוב
5
13
3
3
3
3
2
4
1
3
2
2
4
3
3
5
2
9
8
8
5
9
7
9
7
4
7
8
9
3
153
153

 ההצעה הוכנה בהתאם לדיני העיריות והיא כוללת שמות הועדות וחלוקת המקומות בהם
עפ"י גודל הסיעות במועצה .יו"ר ועדה מסומן בכוכבית.
 בועדה שחובה על ראש העיר לכהן כיו"ר ועדה)מסומן ב (0-נקבע החישוב לחבר הועדה
בלבד.
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המפתח לחלוקת מקומות בועדות נקבע לפי  9מקומות לכל חבר מועצה כמפורט:
סיעה בת  4חברים  36 -מקומות כולל  5יו"ר ועדה.
סיעה בת  3חברים  27 -מקומות כולל  4יו"ר ועדה.
סיעה בת  2חברים  18 -מקומות כולל  3יו"ר ועדה.
  9מקומות כולל  1יו"ר ועדה.סיעת יחיד
ב .הרכב שמי של חברי הוועדה ,נציגי הסיעות במועצה )בנוסף על
הגורמים המקצועיים עפ"י חוק(:
ראשי הסיעות יעבירו למזכיר העירייה את שמות חברי הועדה והדבר יאושרר בישיבת
המועצה הבאה.
כל חבר מועצה רשאי למלא מקום חבר ועדה מסיעתו שנעדר מישיבה של כל ועדה .
 . 1ועדת מכרזים:
 . 1יו"ר  -ויקטור בורוכוביץ  ,חבר מועצה.
 . 2חבר  -ציון טליגאוקר  ,חבר מועצה.
 . 3חבר  -עמי ביטון  ,חבר מועצה.
 . 4חבר  -יקיר יעקב שנדלר,חבר מועצה.
 . 5חבר  -חיים שלום  ,חבר מועצה.

 .2ועדת כספים:
 . 1יו"ר  -שולמית סהלו  ,סגנית ראש העיר.
 . 2חבר  -יעקב אפריימוב  ,מ"מ ראש העיר
 . 3חבר  .-מיקי זוהר  ,סגן ראש העיר
 . 4חבר  -ציון טליגאוקר ,חבר מועצה.
 . 5חבר  -דוד בן לולו ,חבר מועצה.
 . 6חבר  -מיכאל קנדינוב  ,חבר מועצה.
 . 7חבר  -ויקטור בורוכוביץ  ,חבר מועצה
 . 8חבר  -שי זולדן  ,חבר מועצה.
 . 9חבר  -יעקב שנדלר  ,חבר מועצה.
 .10חבר  -חיים שלום ,חבר מועצה.
 .11חבר  -בנימין חסון  ,חבר מועצה
 .12חבר  -עמי ביטון  ,חבר מועצה
 .13חבר  -אילן חזן  ,עמי ביטון
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 .3ועדת בטחון:
 . 1יו"ר  -אבירם דהרי  ,ראש העיר .
 . 2חבר  -ציון טליגאוקר  ,חבר מועצה
 .3חבר  -יעקב אפריימוב ,מ"מ ראש העיר
 .4חבר  -חיים שלום  ,חבר מועצה

 .4ועדה לעינייני ביקורת:
 . 1יו"ר  -עמי ביטון ,חבר מועצה.
 . 2חבר  -מיכאל קנדינוב ,חבר מועצה.
 . 3חבר  -חיים שלום ,חבר מועצה.

 .5ועדת הנחות בארנונה:
 . 1יו"ר  -ציון טליגאוקר ,חבר מועצה.
 . 2חבר  -מיקי זוהר  ,סגן ראש העיר
 . 3חבר  -עמי ביטון  ,חבר מועצה.

 .6ועדה לקליטת עליה:
 . 1יו"ר  -יעקב אפריימוב ,מ"מ ראש העיר.
 . 2חברה  -שולמית סהלו ,סגנית ראש העיר
 . 3חבר  -יאיר עמר  ,חבר מועצה

 .7ועדה לבטיחות בדרכים:
 . 1יו"ר  -אבירם דהרי  ,ראש העיר.
 . 2חבר  -חיים אברג'ל ,חבר מועצה.
 . 3חבר  -אילן חזן ,חבר מועצה.
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 .8ועדה לקידום מעמד הילד:
 .1יו"ר  -שי זולדן  ,חבר מועצה
 .2חבר  -חיים אברג'ל  ,חבר מועצה
 .3חבר  -דוד בן לולו  ,חבר מועצה
 .4חבר  -אילן חזן  ,חבר מועצה

 .9ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
 . 1יו"ר  -חיים אברג'ל  ,חבר מועצה.

 .10ועדת חינוך ממלכתי:
 .1יו"ר  -אבירם דהרי  ,ראש העיר.
 . 2חבר  -שי זולדן  ,חבר מועצה.
 . 3חבר  -מיקי זוהר ,סגן ראש העיר.
 .4חבר  -חיים אברג'ל ,חבר מועצה.

 .11ועדת חינוך ממלכתי דתי:
 .1יו"ר  -אבירם דהרי ,ראש העיר.
 . 2חבר  -ציון טליגאוקר ,חבר מועצה.
 . 3חבר  -ויקטור בורוכוביץ ,חבר מועצה.

 .12ועדת חינוך חרדי:
 .1יו"ר  -אבירם דהרי  ,ראש העיר.
 . 2חבר  -בני חסון ,חבר מועצה.
 . 3חבר  -עמי ביטון  ,חבר מועצה
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 .13ועדה לאיכות הסביבה:
 .1יו"ר  -אילן חזן  ,חבר מועצה.
 .2חבר  -מיכאל קנדינוב  ,חבר מועצה
 .3חבר – יאיר עמר  ,חבר מועצה.
 .4חבר  -חיים אברג'ל ,חבר מועצה.

 .14ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים:
 . 1יו"ר  -חיים שלום ,חבר מועצה.
 . 2חבר  -דוד בן לולו  ,חבר מועצה.
 . 3חבר  -ג'קי רנדזו  ,איש ציבור.

 . 15ועדת למיגור אלימות
 .1יו"ר  -מיכאל קנדינוב ,חבר מועצה
 .2חבר  -חיים אברג'ל  ,חבר מועצה
 .3חבר  -ציון טליגאוקר  ,חבר מועצה

 .16ועדת משנה לתכנון ובניה:
 .1יו"ר
 .2חבר
 3חבר
 .4חבר
 .5חבר

 שולמית סהלו  ,סגנית ראש העיר. יעקב אפריימוב  ,מ"מ ראש העיר. חיים שלום  ,חבר מועצה יקיר יעקב שנדלר  ,חבר מועצה -עמי ביטון  ,חבר מועצה

 .17ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים:
 . 1יו"ר  -אבירם דהרי ,ראש העיר.
 . 2חבר  -מיקי זוהר ,סגן ראש העיר.
 . 3חבר – עמי ביטון ,חבר מועצה.
 .4חבר  -חיים פרטוש  ,איש ציבור.
 .5חבר  -הרצל חדד  ,איש ציבור
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 .18ועדת הנהלה
 .1יו"ר  -אבירם דהרי ,ראש העיר.
 .2חבר  -יעקב אפריימוב  ,מ"מ ראש העיר
 .3חברה  -שולמית סהלו  ,סגנית ראש העיר.
 4חבר  -מיקי זוהר  ,סגן ראש העיר
 .5חבר  -ציון טליגאוקר  ,חבר מועצה
 .6חבר  -דוד בן לולו  ,חבר מועצה
 .7חבר  -ויקטור בורוכוביץ  ,חבר מועצה
 .8חבר  -חיים שלום  ,חבר מועצה
.9חבר  -שי זולדן  ,חבר מועצה
.10חבר  -יעקב שנדלר  ,חבר מועצה

 .19ועדת תחבורה
 .1יו"ר  -חיים אברג'ל ,חבר מועצה.
 .2חבר .-ציון טליגאוקר  ,חבר מועצה
 .3חבר – ויקטור בורוכוביץ  ,חבר מועצה
 .4חבר  -ארתור נייאזוב  ,חבר מועצה
 .5חבר  -חיים שלום  ,חבר מועצה
 .6חבר – יאיר עמר  ,חבר מועצה
 .7חבר  -בני חסון  ,חבר מועצה
 .8חברה  -אוסנת צריקר אסולין  ,אשת ציבור

 .20ועדת ספורט
 .1יו"ר  -דוד בן לולו ,חבר מועצה.
 .2חבר  -ציון טליגאוקר  ,חבר מועצה
 3חברה  -מוראל חמו  ,אשת ציבור
 .4חבר  -חיים אברג'ל  ,חבר מועצה
 .5חבר  -ויקטור אפריימוב ,איש ציבור
 .6חבר  -מיקי זוהר  ,סגן ראש העיר
 .7חבר  -אריה שנדלר  ,איש ציבור
 .8חברה  -יבגניה קוקסין  ,אשת ציבור
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 .21ועדת בריאות הציבור
 .1יו"ר  -ארתור נייאזוב ,חבר מועצה.
 .2חברה  -שולמית סהלו  ,סגנית ראש העיר
 3חברה  -ילנה פיינגולד  ,אשת ציבור
 .4חבר  -יאיר עמר  ,חבר מועצה
 .5חברה  -אתי שווב  ,אשת ציבור

 .22ועדת שרותי רווחה
 .1יו"ר  -בני חסון ,חבר מועצה.
 .2חבר  -צבי פרוכטר  ,איש ציבור
 .3חבר  -רחמים אליאס  ,איש ציבור
 .4חבר  -ודים שמועילוב  ,איש ציבור
 .5חבר  -חיים אברג'ל  ,חבר מועצה
 .6חבר  -חיים שלום  ,חבר מועצה
 .7חבר  -אילן חזן  ,חבר מועצה
 .8חבר  -יאיר עמר  ,חבר מועצה
 .9חבר  -איתמר יהודה  ,איש ציבור

 .23ועדת שרותי דת
 .1יו"ר  -עמי ביטון ,חבר מועצה
 .2חבר  -יפת שפורקר  ,איש ציבור
 .3חבר  -גבי ביטון  ,איש ציבור
 .4חבר  -חיים אברג'ל  ,חבר מועצה
 .5חבר  -חיים שלום  ,חבר מועצה
 .6חבר  -בני חסון ,חבר מועצה
 .7חבר  -אילן חזן  ,חבר מועצה

 .24ועדת נוער ותנועות נוער
 .1יו"ר  -דוד בן לולו ,חבר מועצה.
 .2חברה  -ענת ביטון  ,אשת ציבור
 .3חבר  -יבגני גולוב  ,איש ציבור
 .4חבר  -חיים אברג'ל  ,חבר מועצה
 .5חבר  -אילן חזן  ,חבר מועצה
 .6חבר  -מיקי זוהר  ,סגן ראש העיר
 .7חבר  -עמי ביטון  ,חבר מועצה
 .8חבר  -בני חסון  ,חבר מועצה
 .9חבר  -ארז שנדלר  ,איש ציבור
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 .25ועדת גמלאים
 .1יו"ר  -ציון טליגאוקר ,חבר מועצה.
 .2חבר  -לקיה ירדני  ,אשת ציבור
 .3חבר  -חיים שלום  ,חבר מועצה
 .4חבר  -יאיר עמר  ,חבר מועצה
 .5חבר  -יוליק צביה  ,איש ציבור
 .6חבר  -ג'וניור כוכבי ,איש ציבור

 .26ועדת פיתוח שרותי נגישות
 .1יו"ר
 .2חבר
 .3חבר
 .4חבר

 ציון טליגאוקר ,חבר מועצה. צבי פרוכטר  ,איש ציבור יעקב אפריימוב  ,מ"מ ראש העיר -חיים אברג'ל  ,חבר מועצה

 .27ועדת פיתוח עסקים מרכזי בילוי
 .1יו"ר  -שי זולדן  ,חבר מועצה
 .2חבר  -דביר דנינו  ,איש ציבור
 .3חברה -ענת ביטון  ,איש ציבור
 .4חבר  -מיכאל קנדינוב  ,חבר מועצה
 .5חבר  -יבגני סניצר  ,איש ציבור
 .6חבר  -חיים אברג'ל  ,חבר מועצה
 .7חבר  -עמי ביטון  ,חבר מועצה
 .8חבר  -בני חסון  ,חבר מועצה

 .28ועדת טיפול בצעירים ובסטודנטים
 .1יו"ר  -יקיר יעקב שנדלר  -חבר מועצה
 .2חברה  -מוראל חמו  ,אשת ציבור
 .3חברה  -ספיר עסיס  ,אשת ציבור
 .4חבר  -ארקדי בובר  ,איש ציבור
 .5חבר  -חיים שלום  ,חבר מועצה
 .6חבר  -יאיר עמר  ,חבר מועצה
 .7חבר  -בני חסון  ,חבר מועצה
.8חבר  -אילן חזן  ,חבר מועצה
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 .29ועדת מעמד האישה
 .1יו"ר
 .2חברה
 .3חברה
 .4חבר
 .5חבר
 .6חבר
 .7חבר
 .8חבר
 .9חבר

 שולמית סהלו ,סגנית ראש העיר. מזל סטמקור  ,אשת ציבור ליליה קרפילובה  ,אשת ציבור רימה וייסמן  ,אשת ציבור חיים אברג'ל  ,חבר מועצה ארתור נייאזוב  ,חבר מועצה יאיר עמר  ,חבר מועצה בני חסון  ,חבר מועצה -אילן חזן  ,חבר מועצה

 .30ועדת שמות
 .1יו"ר  -יאיר עמר ,חבר מועצה.
 .2חברה  -שולמית סהלו  ,סגנית ראש העיר
 3חבר  -יעקב אפריימוב  ,מ"מ ראש העיר

אליאס ישראל
מזכיר העירייה
מרכז ישיבות המועצה

אבירם דהרי
ראש העיר

