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 ד "בס
 (11)  /6071' ספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין  מ

 11.66בשעה ,   /51.2.561  ,ז"תשעבאייר ' כח , רביעיהתקיימה ביום  
 עכו 52רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר

 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 מ וסגן ראש העיר"מ -מר זאב נוימן 
 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד ' גב
 סגן ראש העיר -מאל 'אדהם גד "עו
 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חברת מועצת העיר  -שרי גולדשטיין  ' גב
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד

 חבר  מועצת העיר -מר הישאם שאמי 
 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 חבר מועצת העיר - מר אילן פרומן

 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 
 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו

 :ה"נעדרו   ה
 חברת מועצת העיר  -        ולאא עלי' גב

 (חולה)  חבר מועצת העיר  -  מר חאתם פארס
  :ה"בנוכחות ה

 ל העירייה"מנכ -מר אוהד שגב 
 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 

 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 רואה חשבון חיפה -מר יעקב זיצר 
 ח"מנהל הנה/ ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו לוי ' גב
 אגף קשרי קהילה –פרוייקטים ויזמות עסקית  –שלוש -מר עמיחי בן

 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 
 מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום -מר איתן שליו 

 ראש מינהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות  -מר איגור מאיורסקי 

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 מ"ל החברה  הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן

 מנהלת תחום נזיקין ותביעה עירונית הלשכה המשפטית -ד מיטל רץ רויטקוף "עו
 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 

 מערכות מידע נאי מחשובטכ -יוסי כהן 
 תפעול -עובד תברואה  -חאלד ספיה מר 
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 :על סדר היום
 .הודעות ראש העיר .1

 .1ב כנספח "רצ, /0.251./מיום  /50/1פרוטוקול ועדת כספים  .2

 ./251-ז"התשע( 3' תיקון מס( )הנחה מארנונה)אימוץ תקנות הסדרים במשק המדינה  .3
 .'ב2-ו'  א2ב כנספחים "ש וגזבר העירייה ונוסח התקנות רצ"יועמ ד"חוו

 "בטחון"ו" למיגור אלימות"פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות  .4
 .3ב כנספח "רצ, /21.3.251מיום 

 ,/4.4.251מיום  3' פרוטוקול ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור מס .0
 .4ב כנספח "רצ

 ,מחלקת קליטה 311/37621. ז.אישור הארכת שירות לעובד לאוניד סובולבסקי ת .6
 מ וסגן ראש העיר ובהתאם להמלצת הוועדה"י בקשתו של מר זאב נוימן מ"עפ

 .0ב כנספח "רצ, להארכת שירות
 , ד וגזבר העירייה "אילן זמלר עו, ד יצחק שמוחה"עו/ שירותי כבאות היטל סלילה  ./

 . 'ג6-ו'  ב6 ' ,א6ב כנספחים "רצ
 י בקשתו של"עפ, ג בקשות להיתר"אישור מועצה להחתמת העירייה כבעלים ע .7

 :כדלקמן, לב מנהל מחלקת נכסים-ד שלמה בר"עו
 .'א/ב כנספח "רצ, 116חלקה  17551מרכז צעירים    בגוש / בקשת עיריית עכו  .א

 .' ב/ב כנספח "רצ,   06חלקה  17533מ בגוש "ן השקעות ופיתוח בע.ס.בקשת ע .ב
 ,"הפועל עכו" 2555עמותת הכדורגל / הסכם להעברת זכויות בקבוצת כדורגל  .1

 .Aב כנספח "הרצ, /0.251./מיום 
 

 :להלן   נושאים   נוספים  לסדר  היום
 .7ב כנספח "הרצ, /251שינוי בתקציב רגיל שנת    .15

 .1ב כנספח "הרצ, י בנק דקסיה חשבון מניות"עפ פתיחת חשבון בבנק לאומי   .11  
 אישור המועצה לאכיפה של החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים.   12

    , ד כנרת הדר"עו י בקשתה של"עפ, 2516-ו"התשע, (תעבורה)ברשויות המקומיות         
 . 15ב כנספח "הרצ, /16.0.251במכתבה מיום , ש העירייה"יועמ        

 
 ראש העיר  –שמעון לנקרי 

 :כדלקמןהיום -ף לסדרנוסנושא מעלה להצבעה 
 , /0.251./שלא אושרו בועדת הכספים מיום   2/10, 2/17, /2/1' מסרים "תב 3ת ותוספ

  ,(דפים 2), מאויימים, שידרוג כלי רכב רכישת משאיות, מישיפור חזות רחוב בן ע

 :Bב נספח "הרצ
 

 :נעדרוהתקבל אישור  טלפוני  של  חברי המועצה ש
 .מאשרת  -  חברת מועצת העיר  -    ולאא עלי    ' גב .1

 .מאשר  -     חבר מועצת העיר  -  מר חאתם פארס .2
 

 :הצבעה
 .חברים  /1  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 (.גם טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -מאושר פה אחד )           
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 הודעות ראש העיר.   1
 

 .יום הזיכרון ויום העצמאות, ערב יום השואה, מימונה: התקיימו אירועי האביב .1
היימן -אמש נערכו אירועים חגיגיים ברחבת בית: שנה לאיחודה של ירושלים 05היום אנו מציינים  .2

 .ת קנדי"ובבית הספר אמי
  .ו"פרס החינוך הארצי לשנת תשע שר החינוך נפתלי בנט העניק לעיר עכו את את :1רגע הסטורי  .3

פרס החינוך מוענק מדי שנה ליישובים שבלטו בהשקעה יתרה בחינוך וביצעו תוכניות ותהליכים 
 , זה המקום להודות לכל העוסקים במלאכה .ייחודיים וחדשניים בתחום החינוך ביישובם

 .נהל החינוך ולילדי העיר עכוילאורית אסייג ראש מ

שר השיכון יואב גלנט , שר האוצר משה כחלון, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו :5רגע הסטורי  .4
 . יחידות דיור בעיר 16,555-נחתם בתחילת החודש הסכם גג להתחדשות העיר עכו ואשר יביא לבניית כ

וזאת הודות לשיתוף פעולה עם ₪ סטודנטים קיבלו השבוע מלגות בהיקף של יותר משני מיליון  355-כ .0
₪  15,555-מלגת מפעל הפיס עמדה השנה על כ. קרן עזריאלי ושותפים נוספים, עיריית עכו, פיסמפעל ה

 .בתמורה למלגה נדרשו הסטודנטים לתרום שעות פעילות בקהילה. לסטודנט

 א שבקיבוץ "השבוע חנכנו מועדונית לילדים בשיכוני המזרח בעכו ששופצה ואומצה על ידי מפעל ימ .6
 .עין המפרץ

שהתקיימה על ידי רשות  די בתי הספר בעכו השתתפו ביום שישי האחרון בצעדת עכומאות מתלמי ./
 .הספורט העירונית

 .ל"ביניהן תחרות לזכרו של אסף רוזנפלד ז, מרכז הטניס בעכו קיים תחרויות בינלאומיות .7
 .תמיר ידעי ביקר בעירייה ועמד מקרוב על פעילות מערך החירום בעיר, אלוף פיקוד העורף .1

בני משפחה ומכרים נערך בבית הספר אורט דרסקי יום יישובי , מ שלומי בינדר"ט גולני אל"במעמד מח .15
 .ל שנהרג במבצע צוק איתן"אור ז-ן צפריר בר"רס, ר גולני"ד גדס"לזכרו של סמג

המקהלה הייצוגית של הקונסרבטוריון בעכו השתתפה באירוע חגיגי בעיר התאומה , מקהלת שירן .11
 .למדינת ישראל 61בגרמניה לרגל חגיגות רקלינגהאוזן ש

כחלק מתהליך שיתוף , ועדי בתים ופעילי שכונות השתתפו במפגש של שיתוף תושבים, תושבים 15-כ .12
במהלך המפגש הועלו בפני התושבים   .הציבור במסגרת תכנון תהליך התחדשות עירונית בשיכוני הצפון

ותכניות פינוי בינוי שמעסיקות רבות את  37א "ובכללן תמ, סוגיות בתחום ההתחדשות העירונית
 . ן ברחבי הארץ"את הרשות המקומית והיזמים מתחום הנדל, התושבים

זאב אלקין ביקר בעכו עם צמרת משרדו והבטיח לבחון את האפשרות לאתר , השר להגנת הסביבה .13
 .קרקע חלופית על מנת להקים מחדש את מפעל הקומפוסט

כהן ביקר אף הוא בעכו והבטיח לסייע בהקמת אזור תעשייה חדש כ אלי "ח, שר הכלכלה והתעשייה .14
 .דונם 055-לעיר על שטח של כ

עמודי תאורה חדשים  35-עיריית עכו החלה בביצוע עבודות להצבת כ: רחוב בן עמי לובש פנים חדשות .10
והוא מבוצע במסגרת פעילות ₪ אלף  455-מדובר בפרויקט שעלותו נאמדת בכ. לאורך רחוב בן עמי

 . אגף לקשרי קהילה להחייאת המסחר ברחובה
בהמשך לביצוע עבודות ניקיון ותחזוקה בעכו העתיקה ערך בימים אלה מינהל התפעול והאכיפה מבצע  .16

 .מוקדים וחידוש פארקים 125-נרחב להסרת כתובות גרפיטי בסמטאות העתיקה מ

 
 ע"מ סגרה"מ –זאב נוימן 

 .משפחות 65עד עתה הגיעו מתחילת השנה , לאודסה להודיע כי בחודש יוני אני נוסע אני מבקש 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .אין שנה שאנו לא מביאים כמות גדולה של משפחות עולים

 . משפחות בכל שנה 145-כ
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 1ב כנספח "רצ, /2.561./מיום  71/62פרוטוקול ועדת כספים .  5
 

 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו
 , תקציב לשימוש מרכז הקשיש, מבקש להביא לוועדה הבאה

 .ח"אלש 05של  תוספת
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . /0.251./מיום  /50/1פרוטוקול ועדת כספים   מעלה להצבעה אישור

 

 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 ./561-ז"התשע( 5' תיקון מס( )הנחה מארנונה)אימוץ תקנות הסדרים במשק המדינה .   5
 .                        'ב5-ו'  א5ב כנספחים "ש וגזבר העירייה ונוסח התקנות רצ"ד יועמ"חוו      

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .אני מברך על כל צעד שיכול להקל  ולסייע לבעלי חוב בארנונה
 .למועצת העיר לאשר את ההסדר גם לפרטיים וגם לבעלי עסקיםממליץ 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ( 3' תיקון מס( )הנחה מארנונה)אימוץ תקנות הסדרים במשק המדינה מעלה להצבעה 

 .'ב2-ו'  א2ב כנספחים "ש וגזבר העירייה ונוסח התקנות רצ"ד יועמ"חוו. /251-ז"התשע
 

 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

     , /51.5.561מיום  "בטחון"ו" למיגור אלימות"פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות .   1
 .                                                                                                                     5ב כנספח "רצ       

 

 ר הוועדה"ויו ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .(ותנרשם בטע)היה נוכח בישיבה סגן ראש העיר  –מל אדהם 'ד ג"עומבקש לתקן 

 

 אשור  יניב
 .ע מוביל אותם"בחירת נושאים מרכזיים שרה

 .ונדליזם, אכיפה, הועדה דנה גם בנושאי האלימות
 .גם נושאי הפשיעה בעיר

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .לישיבות מגיעים כל בעלי התפקידים בכדי לצמצם את כל התופעות השליליות

 ./21.3.251מיום  "בטחון"ו" למיגור אלימות"פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות  מעלה להצבעה
 

 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 1ב כנספח "רצ, /1.1.561מיום  5' פרוטוקול ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור מס.  2
 

 ר הוועדה"יו –אביבה גלעד 
 .הנצחת הנרצחיםלכי העירייה תרמה להעלאת האתר , בוצע דיווח, התקיימה ועדה

 .לקראת יום הזיכרוןבפרט , לות ההנצחה לאורך כל השנהשיתוף התלמידים בפעי
 .תיכוני/ ספר יסודי -בתי

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .המשפחות אנחנו תמיד נענים לעזרת, כל פניה לעזרה בקיום טקסים
 !אנו מחויבים למשפחות 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 ./4.4.251מיום  3' טרור מספעילות פרוטוקול ועדת הנצחת זכרם של נרצחי  מעלה להצבעה
 

 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 
 
 ,מחלקת קליטה 511/51051. ז.אישור הארכת שירות לעובד לאוניד סובולבסקי ת.   0

 מ וסגן ראש העיר ובהתאם להמלצת הוועדה"י בקשתו של מר זאב נוימן מ"עפ
 .                                                                               2ב כנספח "רצ, להארכת שירות      

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .צה לאשר את הארכת השרות לחצי שנהועדה המליוה
 .אנו במועצה מתבקשים לאשר לשנה

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .למר לאוניד סובולבסקי לאשר לשנהמעלה להצבעה במועצה מתבקשים 
 

 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 , ד וגזבר העירייה"אילן זמלר עו, ד יצחק שמוחה"עו7 שירותי כבאות היטל סלילה .  /

 .                                                                                     'ג0-ו ' ב0' , א0ב כנספחים "רצ      
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .הרחוב הוא אכן ציבורי, היה ויכוח שהרחוב אינו ציבורי

 .צריך לאשר, בכדי לגבות היטלי סלילה
 

 ד כנרת הדר"עו
 .ת שניתן יהיה לגבות היטל סלילהמנ-על" רחוב ציבורי"חסרה הגדרת הרחוב כ

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

  0-ו 4חלקות  17150הגדרת הרחוב הסמוך לגוש  מעלה להצבעה
בהתאם לחוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות , כרחוב ציבורי 161-ו /16חלקות  17550וגוש 

 .1162-ב"התשכ, (חיוב המדינה כסלילת רחובות)
 

 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 
 י בקשתו של"עפ, ג בקשות להיתר"אישור מועצה להחתמת העירייה כבעלים ע.   1

 :כדלקמן, לב מנהל מחלקת נכסים-ד שלמה בר"עו
 .'א/ב כנספח "רצ, 110חלקה  11661מרכז צעירים    בגוש 7 בקשת עיריית עכו .   א      
 .' ב/ב כנספח "רצ,    20חלקה  11655מ בגוש "ן השקעות ופיתוח בע.ס.בקשת ע.   ב      

 ד כנרת הדר"עו
 .ןבקשות שהעירייה צריכה לחתום עליה 2יש 

 .הבעלים תאנו מבקשים את אישור המועצה לחתימ
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 , ג בקשות להיתר"אישור מועצה להחתמת העירייה כבעלים ע מעלה להצבעה

 :כדלקמן, לב מנהל מחלקת נכסים-ד שלמה בר"וע י בקשתו של"עפ
 .'א/ב כנספח "רצ, 116חלקה  17551מרכז צעירים    בגוש / בקשת עיריית עכו . א
 .' ב/ב כנספח "רצ,   06חלקה  17533מ בגוש "ן השקעות ופיתוח בע.ס.בקשת ע. ב
 

 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 ,"הפועל עכו" 5666עמותת הכדורגל 7 הסכם להעברת זכויות בקבוצת כדורגל     .1

 .                                                                        Aב כנספח "הרצ, /2.561./מיום        
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .עברנו הרבה עד רגע הזכייה, קבוצת הפועל עכו עלתה ליגה

 .להעביר זכויות לבעלים פרטיים זה הליך קשה
 .בכל נושא, נאלצתי לשאת עלי את כל ניהול הקבוצה

 .שנים 0 -הסכם ל, צים לקנות את הקבוצהיש בעלים שרו, כרגע
 .אף אחד מקודמיהם לא הציע לנו סכום דומה

 .לכן מבקש שתאשרו את העסקה, כולנו עברנו הרבה עם הקבוצה
 

 ד איתמר סונינו"עו
 .אני מברך את הקבוצה

 ?הם יחויבו , השימוש באצטדיון
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ח"מלש 75/.2-היא  כ–הסכום שהעירייה תתמוך 

 .ח כל שנה"מלש 0העירייה השתתפה מעל , לפני כשנתיים כשהקבוצה הייתה בליגה על
 .הבעלות תמיד הייתה בידיים של הפועל

 .לכן החלטנו כן לסייע לקבוצה, הקבוצה חשובה לתושבי העיר
 .כמו כל חוג אחר, כדורגל הוא כלי לחינוך ומובילות חברתית

 .שקיע גם בספורטתמיד העירייה ת, לכן
 

 רפאל לוזון
 ! תודהראש העיר זו ההזדמנות להגיד ל

 

 סגן ראש העיר –מל אדהם 'ד ג"עו
 .אני מברך על ההסכם

 .הוא לא צריך לנהל קבוצת כדורגל, אני מסכים עם ראש העיר
 ?נבדק בהסכם שאין גירעונות 

 

 ד כנרת הדר"עו
 .הסעיף ירד מהחוזה לדרישתי .הם ביקשו שנהיה מחויבים לגירעונות בעברבהתחלה 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ח"אלש 155הגזבר בדק אם יש יתרה של חובות מעל 

 

 ח"מנהל הנה7 ח "רו -מר מנחם נויפלד 
 .בדקנו את יתרת החובות ולא מצאנו שנשארו חובות

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ח"אלש 155ההסכם לא ייפול גם אם חלילה נותר חוב של 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,/0.251./מיום , "הפועל עכו" 2555עמותת הכדורגל / הסכם להעברת זכויות בקבוצת כדורגל  מעלה להצבעה

 .בנוסחו כפי שנמסר לחברי המועצה
 

 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 .1ב כנספח "הרצ, /561רגיל שנת שינוי בתקציב .   16
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ח לזמרייה"אלש 05תוספת של 

 .7ב כנספח "הרצ, /251בתקציב רגיל שנת " תמיכות מוסיקה וזמר"שינוי  מעלה להצבעה
 

 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 1ב כנספח "הרצ, קסיה חשבון מניותי בנק ד"פתיחת חשבון בבנק לאומי עפ.  11
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .קסיה חשבון מניותי בנק ד"פתיחת חשבון בבנק לאומי עפ מעלה להצבעה

 
 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 

 המועצה לאכיפה של החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים אישור.   15
 ,    ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ, 5610-ו"התשע, (תעבורה)ברשויות המקומיות         
 .                                 16ב כנספח  "הרצ, /10.2.561במכתבה מיום , ש העירייה"יועמ        

 
 הדר כנרתד "עו

 המפורטות במסמך , אכיפה של מספר עבירות בתחום התעבורה, ק"מוהחוק מאפשר לרש
 .שצורף להזמנה לישיבת היום

 .הפקחים יעברו תהליך הסמכה. כך ינתנו קנסות-בהתחלה תתבצע הסברה וינתנו התראות ורק אחר
 .האכיפה מטרתה לשמור על שלום וחיי רוכבי האופניים והולכי הרגל

 .ה מאודזוהי אכיפה חשוב
 

 הישאם שאמי 
 .שלא יגרם נזק לילד מצד הפקח

 
 ד כנרת הדר"עו

 .הפקחים עוברים הכשרה באמצעות קורסים מיוחדים
 

 ע"סגרה –מאל 'ד אדהם ג"עו
 .לא שלנו. זאת אחריות המשטרה לאכוף

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .כדי לשמור על התושבים, אנחנו בעד, מה שמאפשרים לנו לאכוף
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 שרי גולדשטיין  
 !זה מבורך ,   הרשות לוקחת את האחריות

 !זה עוד יותר מבורך  –אם אנחנו יכולים למנוע את האסון הבא 
 

 שגב אוהד
 !רשויות פשוט התחננו לקחת את הסמכות ולפעול, בכל הארץ

 .של תושבי העיר, זה בטחון של הילדים שלנו בעיר
 .עזרה של אף גורם אחריש הרבה תופעות בעיר שאנחנו טיפלנו מבלי 
 !מועצת העיר צריכה לברך את היוזמה הזאת 

 .כמו חוק העישון שעבר לפקחים ועוד חוקים נוספים
 .תהיה הסברה רחבה מאוד לנושא

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 אישור המועצה לאכיפה של החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים מעלה להצבעה
 ,    ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ, 2516-ו"התשע, (תעבורה)ברשויות המקומיות 

 . /16.0.251במכתבה מיום , ש העירייה"יועמ
 

 :הצבעה
 .חברים  15   -בעד    
 .מל אדהם והישאם שאמי'ד ג"עו:  חברים   5   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר ברוב קולות: החלטה

 :כדלקמןהיום -ף לסדרנוסנושא .  15
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 :רים"תב 5היום -מבקש להוסיף מעל סדר

 , /0.251./שלא אושרו בועדת הכספים מיום   2/10, 2/17, /2/1' מסרים "תב 3ת ותוספ
 ,(דפים 2), שידרוג כלי רכב רכישת משאיות וכלי רכב, שיפור חזות רחוב בן עמי, מאויימים

 .Bב נספח "הרצ
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 :  /0.251./  מיום  שלא אושרו בועדת הכספים 2/10, 2/17, /2/1' רים מס"תב 3מעלה להצבעה תוספות 

  .מאויימים, שידרוג כלי רכב רכישת משאיות, שיפור חזות רחוב בן עמי
 

 :הצבעה
 .חברים  12  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .פה אחדמאושר   -:החלטה

       
 * * *ראש העיר סוגר את ישיבת מועצת העיר שמן המניין  * * *           

 
 
 

   ___      ________________                  _______________________ 
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