
1 

 

 

 

 
 (31)  /3193 'פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן  המניין מס

 /3323121.3  ,פ"בכסלו תש' יג, שהתקיימה ביום רביעי
 עכו 11ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר ..302שעה  ב

 
 :ה"ה  בהשתתפות

 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 
 מ וסגן ראש העיר  "מ -מר זאב נוימן 

 סגן ראש העיר  -מאל 'ד אדהם ג"עו
   סגנית ראש העיר  -  שרי גולדשטיין' גב
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב

 חבר מועצת העיר -מר אילן אליעזר פרומן 
 חבר מועצת העיר -מר שמיל לוי 

 חברת מועצת העיר -עאישה מורסי ' גב
 חבר מועצת העיר -ח חסין אסדי "רו
 חבר מועצת העיר -בולוס ח נחאס "רו

 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 חבר מועצת העיר -מר נפתלי רזניקוביץ 

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

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 

 

 :ה "ה  נעדר
 חבר מועצת העיר   - מר חאתם פארס

 

 :ה"בנוכחות ה
 ל העירייה"מנכ -מר אוהד שגב 

 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 

 ח"מנהל הנה9 ח "רו -מר מנחם נויפלד 
 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב
 ראש מינהל הרווחה -עדי מקל ' גב
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 מינהל הנדסה -מהנדסת העיר  -מיכל סופר ' דר' אדר
 ממונה על תלונות הציבור9  מבקר העירייה -מר יוסי כהן 

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 מנהלת לשכת ראש העיר -אלפלס -אור סט' גב

 מנהל אגף נוער וצעירים -מר אלי חביב 
 מנהל אגף הנכסים -מר אליהו כהן 

 משאבי אנושמזכירה  -מרגרט מתא ' גב
 מזכירת חשב חינוך -שלי לוי ' גב
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 מתורגמנית לשפת הסימנים  -גלית לילו ' גב

 טכנאי מחשוב מידע ותקשוב - יוסי כהןמר 
 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
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 :על   סדר   היום
 .הודעות  ראש  העיר .1
 .1ב כנספח "הרצ, 21.11.2910מיום   90910' ועדת כספים מסאישור פרוטוקול .    2
 .2ב כנספח "הרצ,  3.0.2910אישור פרוטוקול ועדת נגישות מיום .    3
 .3ב כנספח "הרצ, 21.0.2910אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום .    1
 .1ב כנספח "הרצ, 11.11.2910אישור פרוטוקול ועדת צעירים עכו מיום .    1
 , לאורית אשכנזי ולכרמית חמו -אישור מורשות למידע בבנק לאומי .    6

 .1ב כנספח "הרצ, רעיה וולפסון' במקום הגב       
 , רותם וחצב, נטעים: י"פ גנ"ל תש"אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לשנה.    7

 במכתבה , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' י בקשתה של גב"עפ       
 .6ב כנספח "הרצ ,21.19.2910מיום        

 
 :לסדר   היום להלן   נושאים  נוספים  

 י בקשתה "י תילתן עפ"פ גנ"ל תש"אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לשנה .  1
 , 1.12.2910במכתבה מיום  , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' של גב       
 .7ב כנספח "הרצ       

 י "פ גנ"ל תש"הילדים בעכו לשנה-נוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גניאישור שי.   0
 במכתבה , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' י בקשתה של גב"פרפר נחמד עפ       
 .1ב כנספח "הרצ, 1.12.2910מיום        

 ,19992מגרש  7ח "ח 11937ויתור על מקרקעין אשר הוחכרו לעירייה גוש   .19
 ,ד כנרת הדר"חוות דעת עוה – לצורך הקמת חדר טרנספורמציה לתחנת שאיבה       
 .0ב כנספח "הרצ, עם תשריט השטח 1.12.2910במכתבה מיום , ש העירייה"יועמ       

 ,116ח "ח 11912ויתור על מקרקעין אשר הוחכרו לעירייה גוש   .11
 ,ד כנרת הדר"חוות דעת עוה – לצורך הקמת חדר טרנספורמציה לתחנת שאיבה       
 .19ב כנספח "הרצ, עם תשריט השטח,  1.12.2910 במכתבה מיום, ש העירייה"יועמ       

 ,2911 –ה "פ התשע"בקשת עדכון תעריף גביית חוק העזר הארכת חוק העזר עירוני שצ.  12
 , 21.11.2910במכתבו מיום , י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה"עפ       
 .11ב כנספח "רצ       

 .2911 –ה "הארכת חוק עזר עירוני תיעול התשע בקשת עדכון תעריף גביית . 13
 , 21.11.2910במכתבו מיום , י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה"עפ       
 .12ב כנספח "רצ       

 ,2911 –ה "שעהארכת חוק העזר עירוני סלילת רחובות הת בקשת עדכון תעריף גביית   .11
 , 21.11.2910במכתבו מיום , י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה"עפ       
 .13ב כנספח "רצ       

,2916-ז"פ חוק העזר לעכו התשע"בקשת הארכת תוקף גביית היטל שמירה ע. 11  
. 11ב כנספח "רצ, 2.12.2910במכתבו מיום , י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר"עפ        
 .11ב כנספח "רצ, 2910רים לשנת "אישור פתיחת תב. 16

 
 :מעל סדר היום נספחים חדשים נוספים 

 , ל העירייה"מר אוהד שגב מנכ –מכוח חוק רישוי עסקים " גורם מוסמך ארצי"הסמכה כ.  17
 .16 ב כנספח"הרצ, 19.12.2910י בקשתו של שמעון לנקרי ראש העיר במכתבו מיום "עפ       

 ,ל העירייה"מר קובי שמעוני סמנכ –הסמכה להגשת קובלנות משמעתיות .  11
 .17 ב כנספח"הרצ, 19.12.2910י בקשתו של שמעון לנקרי ראש העיר במכתבו מיום "עפ       

 .11 ב כנספח"הרצ,  נוספיםחדשים   2910לשנת רים "תבפתיחת אישור .  10
 , י בקשתו של גזבר העירייה"שנה עפ 11 -ל ח"שמיליון  1 -הלוואה לעירייה על סך כ  .29

 .10 ב כנספח"הרצ, (מוניציפל)ממליץ על בנק מרכנתיל        
 .29 ב כנספח"הרצ, 2910שינוי בתקציב רגיל   .21
 ,091292910מיום , 2910אישור פרוטוקול ועדת תמיכות עמותות חברתיות  . 22

 . 21 ב כנספח"הרצ       
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     הודעות  ראש  העיר2  3

 ( במקלט ברחוב גיבורי סיני)היום חנכנו את סניף יד שרה בעכו  .1
 .מייסד יד שרה, הרב אורי לופוליאנסקי בהשתתפות     

 

 ,ראשי ערים 19סים שהשתתפו בו "החברה למתנבשבוע שעבר אירחנו בעכו כנס של  .2
 .סים מכל הארץ"סים ויושבי ראש מתנ"מנהלי מתנ 79    

 

 שרי גולדשטיין    
 .משתתפים הגיעו מכל הצפון, ר מתנסים"יו, במפגש השתתפו ראשי ערים    
 .ולפעול למען פרויקטים רביםכולם במטרה לשפר את השרות     

 

 העירראש  -שמעון לנקרי     
 .היא ההשקעה בחינוך, ההשקעה הגדולה בעיר    
 .תעודת כבוד לעיר עכו    
 .יש לו לאן להתקדם, כל מי שמסיים ללמוד    
 .0929ה אנחנו מתכוונים לפתוח אותו ב "בע, שיפוץ האודיטוריום מתקדם יפה    
 
    זה החל בתהלוכה מהעירייה . קיימנו פעילות שיא לציון המאבק באלימות נגד נשים .3

 .שם התקיימה שירת המונים, לקונסרבטוריון     
 

     "הזירה"להשתתף בתוכנית  בחרו בעירייהמשרד הפנים ומרכז פרס לשלום ולחדשנות  .1
    מדובר בתוכנית ארצית לחדשנות מוניציפאליות שמטרתה . הממומנת מקרן בלומברג     
 יחד עם העיר עכו נבחרו .  להאיץ תהליכי חדשנות ברשויות מקומיות ברחבי ישראל     
 רשויות שהגישו  79-מתוך יותר מ, בת ים ואשכול נגב מערבי, אשדוד: הראשון למחזור     
 .את מועמדותן     

 

 כנסת -ברי מועצה ותושבים הונחה אבן פינה להקמת ביתח, רבנים , במעמד רב העיר .1
 .ליד השכונה הצבאית בעיר" אבני החושן"     

 

    על שמו של " הפוך על הפוך"לקריאת מרכז הייעוץ וההכוונה לנוער נערך טקס מרגש  .6
 במהלך הטקס נחנך גם מועדון השחמט לזכרו של טליאס שפעל . ל"אברהם טליאס ז     
    נערך טקס השקת הספר , לאחר מכן .לקידום תחום זה במסגרת מרכזי הנוער בעיררבות      
 במהלך הטקס נערך. לזכרו של טליאס במרכז אקאט בעיר" המוהיקני האחרון"     
 .ובסימן חיים שכאל" הפרלמנט של אברם"     

 

 הפעלה סיור במרכז הביקר בעכו וערך אל״ם גיא ברגר , מפקד מחוז צפון בפיקוד העורף .7
    מהווה דוגמה  שיבח את מוכנותה של העיר ואמר שהיא מחוז המפקד . ובמוקד העירוני     
 .לרשות מצטיינת ששמה דגש על תרגול והיערכות לחירום     

 

 החברה לפיתוח עכו העתיקה בשיתוף עיריית עכו והחברה הכלכלית עכו יצאו בימים  .1
 מוזמנים  2929וינואר  2910שים דצמבר במהלך החוד: אלה במבצע לתושבי העיר     
 .לאדם ח"ש 19התושבים לבקר באתרי התיירות בעכו העתיקה במחיר מוזל של      

 

 עיריית עכו החלה בפרויקט פינוי גושי זפת שהצטברו במשך שנים רבות בחופים  .0
 היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה . הצפוניים של עכו     
 . תוך מתן הנחיות לשמירה על הסביבה החופית, בפרויקטהעירייה מלווה את      
   . שהועברו לאתר פסולת מורשה, עד כה פונה כחצי טון זפת מסלעי החוף ומחולות החוף     
 .הזפת נסחפה לחוף כתוצאה מזיהומי ים היסטוריים     
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   עם מגוון פעילויות  17:99החל מהשעה  21.12-הפנינג חנוכה ייערך ברחוב בן עמי ב.  19
 .כולם מוזמנים. למשפחה ומופע של פרחי ירושלים והדלקות נרות      

 ליזו אוחיון        
 .תפיצו בבקשה, פעילות לילדים כמו בכל שנה        
 .כולם מוזמנים        

 
 .10:99בשעה  11.12, שנה באולמי טופז ביום רביעי הבאחג החגים ייערך כמדי .  11

  ייערך בקונסרבטוריון העירוני קונצרט מיוחד בהשתתפות מוסיקאים  10:99מחר בשעה . 12
 .בינלאומיים מקהילות השותפות של הסוכנות היהודית ותלמידי קונסרבטוריונים      

 

 . ה באולמות האביריםהחברה לפיתוח עכו העתיקה יצאה בסדרת מופעי אופר. 13
  .ח"ש 60מחיר כרטיס       

 חורף חם באולמות האבירים. 11
 רפאל לוזון

 ,על ההתחשבות בשעות של הפעילות, אנחנו רוצים להודות לגברת ליזו אוחיון
 .להקדים לפני כניסת שבת

 
 חדשנות מוניציפלית.  11

 אוהד שגב
 גשה לקול קורא שפרסם משרד הפניםיעיריית עכו נ

 . כניסה לתכנית יוקרתית מאוד של קרן בלומברג
 .שממנת חדשנות בערים גדולות בכל העולם, קרן גדולה מאוד

 :השתתפו בה, שנים נכנסה הקרן לישראל לראשונה 3לפני 
 .שבע-באר, ירושלים, אביב-תל

 .שסדר הגודל שלהם יותר מכפול משל עכו, ערים 2העיר עכו זכתה יחד עם עוד 
 

 ,קידום תיירות, יחסי יהודים ערבים  :ם של פרויקטיםנושאי 3הועלו 
 .ה של אוכלוסיות חזקות לעיר עכועעידוד הג        
 

 .ח"מלש 1.1תקציב של 
 

 .מנהלת אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות יונית סמולש' יחד עם גבאת הפרויקט הובלתי 
 

 : ראש העיר
 :ומעניק זר פרחיםברכת יום הולדת שמח לחברי מועצת העיר בשמעון מברך 

 .מזל  טוב   - מר חסין אסדי  
 .מזל  טוב   -  מר עופר כהן   
 .מזל  טוב   -  מר שמיל לוי   
 .מזל  טוב   -  מר זאב נוימן  

 .מזל טוב -ש העירייה "יועמ  - כנרת הדר ד"עו

 
 : ל העיריה "מנכ

 .הולדת שמחיום בברכת מברך את ראש העיר שמעון לנקרי מעניק זר פרחים ואוהד 
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 :סדר  היוםמעל נספחים  חדשים     נוספים  להלן   נושאים  
 , ל העירייה"מר אוהד שגב מנכ –מכוח חוק רישוי עסקים " גורם מוסמך ארצי"הסמכה כ(  א) 

 .16 ב כנספח"הרצ, 19.12.2910י בקשתו של שמעון לנקרי ראש העיר במכתבו מיום "עפ        
 ,ל העירייה"מר קובי שמעוני סמנכ –הסמכה להגשת קובלנות משמעתיות (   ב)
 .17 ב כנספח"הרצ, 19.12.2910י בקשתו של שמעון לנקרי ראש העיר במכתבו מיום "עפ        
 .11 ב כנספח"הרצ,  נוספיםחדשים   2910לשנת רים "תבפתיחת אישור (    ג)
 , י בקשתו של גזבר העירייה"שנה עפ 11 -ל ח"שמיליון  1 -הלוואה לעירייה על סך כ(   ד)
 .10 ב כנספח"הרצ, (מוניציפל)ממליץ על בנק מרכנתיל         
 .29 ב כנספח"הרצ, 2910שינוי בתקציב רגיל   ( ה)
 ,091292910מיום , 2910אישור פרוטוקול ועדת תמיכות עמותות חברתיות   (  ו)
 . 21 ב כנספח"הרצ        

 
 העיר  ראש -שמעון לנקרי 

 .מעלה להצבעה נושאים נוספים מעל סדר היום
 

 :  התקבל  אישור  טלפוני של  חבר המועצה שנעדר
 2מאשר  -  חבר מועצת העיר  - חאתם פארס מר 

 :הצבעה
 2חברים  31   -בעד    
 אין   -נגד     
   אין   -נמנע  

 

 (.המועצה שנעדרטלפוני מול חבר  -מאשר פה אחד / )מאשרים פה אחד   -:החלטה

 

 32ב כנספח "הרצ, /1123321.3מיום   /./93' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס2    1
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .מדינת ישראל נמצאת היום במצב של חוסר יכולת לקבל החלטות

 .ביטול פרויקטים9מכתבים על ביטול משרותאנחנו מקבלים 
 .שהתקבל בקיזוז 2929מענק איזון לשנת 

 .הכל קורה בגלל המצב המיוחד במדינה
 .ח"מלש 391  ן שלושהסתיים בגרע, אישרנו את הרבעון השלישי

 .אני מקווה מאוד שלא בגרעון, אני לא יודע להגיד איך נסיים את השנה
 

 גזבר העירייה –ויצמן  ראובן
 .חוסר יכולת בקבלת החלטות
 .חוסר ודאות שהולך ומחריף

 .איך נסיים את השנהכרגע אני לא יודע להגיד 
 .אני מקווה שיהיו התפתחויות לטובה במהלך השנה

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .אני תולה תקווה בהלוואת האיזון

 .כספים שאנחנו צריכים לקבל ממשרדי הממשלה וכרגע לא מתקבלים
 .אחד הדברים שאני מתעסק בהם יום יום זה בגיוס כספים

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .21.11.2910מיום   90910' להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מסמעלה 

 :הצבעה
 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: החלטה
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 12ב כנספח "הרצ,  /12/21.3אישור פרוטוקול ועדת נגישות מיום 2    1
 

 ר ועדת נגישות"יו –גולדשטיין  שרי
 .עם כוונות לשפר, מנהלים שעסקו בנושאהתכנסו מבחר 

 .בצעו עבודות הנגשה בכניסות לעירייה
 .עלו נושאים להנגשה בחוף הים

 .אנחנו תמיד בודקים כמה אפשר לשדרג עוד ועוד
 .מונגשות, אחוז מהמדרכות בעיר 09

 .אנחנו עובדים בסנכרון מצוין עם עובדי העירייה
 

 ל העירייה"מנכ –שגב  אוהד
 יזמו את המפגש של , מהרווחה יחד עם יהודה ויסקין הירש וצופיתגולדשטיין שרי 
 .עם המורכבות הקשה שם, גם בעיר העתיקה, יש לנו עוד הרבה עבודה .ל.ק.ל ש"מנכ

 .להנגיש עוד ועוד, אנחנו תמיד עם הפנים קדימה
 .פארקים ותיקים ועוד

 יש לנו התייחסות מאוד רצינית לכל נושא הנגישות
 .כולים להיות גאים שאתם חלק מעיר שמקדמת נגישותאתם י

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .2ב כנספח "הרצ,  3.0.2910מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת נגישות מיום 
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 

 12ב כנספח "הרצ, /112/21.3הסביבה מיום אישור פרוטוקול ועדת איכות 2    1
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 , ס"צמחה וגדלה במתנ, מאוד פעילהגולדשטיין אישה  שרי, אני רוצה לציין

 .הקבוצות שלהפכה להיות מובילה 
 .ר המתנסים"היום היא יו

 .המשיכי בפועלך
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .21.0.2910ועדת איכות הסביבה מיום  מעלה להצבעה אישור פרוטוקול 

 
 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה
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 12ב כנספח "הרצ, /3323321.3אישור פרוטוקול ועדת צעירים עכו מיום 2    1
 

 ר ועדת צעירים "יו –ד איתמר סונינו "עו
 .המבורכת במרכז צעיריםראינו את הפעילות , עשינו סקירה

 .כל הכבוד לאלי חביב
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .אחד המרכזים הצעירים הגדולים במדינת ישראל הוא בעיר עכו

 .מלגות ועוד, אין סוף פעילויות
 .הגיע למרכזלאתם מוזמנים 

 
 עאישה מורסי

 ?מגזר הערבי שמגיעים למרכז צעירים האם יש נתונים בנוגע ל
 

 אלי חביב 
 .גבוה מהאחוז של המגזר הערבי בעיר עכו, חוז מקבלי המלגותא

 .עובדות שעוסקות בקליטה במגזר הערבי 2יש 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .בהשכלה ובתוצאות, בחלוקת המלגות, יש שוויון מלא בעכו

 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .1ב כנספח "הרצ, 11.11.2910מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת צעירים עכו מיום 

 
 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 

 
 , לאורית אשכנזי ולכרמית חמו -אישור מורשות למידע בבנק לאומי 2    6

 2                                            1 ב כנספח"הרצ, רעיה וולפסון' במקום הגב       
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 , לאורית אשכנזי ולכרמית חמו -אישור מורשות למידע בבנק לאומי מעלה להצבעה 

 .רעיה וולפסון' במקום הגב
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה
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 , רותם וחצב, נטעים: י"פ גנ"ל תש"אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לשנה2    1

 במכתבה , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' י בקשתה של גב"עפ       
 2                                                                6ב כנספח "הרצ, /1023.21.3מיום        

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .רותם וחצב, נטעים: י"פ גנ"ל תש"ר לשנהאישור פתיחת חשבון בנק הדוא מעלה להצבעה

 
 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 

 :להלן   נושאים  נוספים   לסדר   היום
 
 
 י בקשתה "י תילתן עפ"פ גנ"ל תש"אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לשנה 2  0

 , /323121.3במכתבה מיום  , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' של גב       
 2                                                                                                    1ב כנספח "הרצ       

 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
  .י תילתן"פ גנ"ל תש"נק הדואר לשנהבאישור פתיחת חשבון  מעלה להצבעה   
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 
 י "פ גנ"ל תש"הילדים בעכו לשנה-אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני2   /

 במכתבה , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' י בקשתה של גב"פרפר נחמד עפ       
 2                                                                                    0 ב כנספח "הרצ, /323121.3מיום        

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 הילדים בעכו -ורשי חתימה בחשבונות הבנק של גניאישור שינוי מ מעלה להצבעה    
 .פרפר נחמדי "פ גנ"תש ל"לשנה   
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה
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 ,91..3מגרש  1ח "ח 30.11ויתור על מקרקעין אשר הוחכרו לעירייה גוש   3.2

 ,ד כנרת הדר"חוות דעת עוה – לצורך הקמת חדר טרנספורמציה לתחנת שאיבה       
 2/ב כנספח "הרצ, עם תשריט השטח 23121.3/3במכתבה מיום , ש העירייה"יועמ       

 
 ד כנרת הדר"עו

 .מדובר בשטח שנחוץ לחברת החשמל לחדר טראפו
 .העירייה לא משכירה את השטח לחברת החשמל –לכן . אסור לנו לקחת כסף על השכרה

 .זה גודל החדר, מטר 39או  29
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,116ח "ח 11912ויתור על מקרקעין אשר הוחכרו לעירייה גוש  מעלה להצבעה   
 .לצורך הקמת חדר טרנספורמציה לתחנת שאיבה   
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 

 ,336ח "ח 30.11ויתור על מקרקעין אשר הוחכרו לעירייה גוש   332
 ,ד כנרת הדר"חוות דעת עוה – לצורך הקמת חדר טרנספורמציה לתחנת שאיבה       
 3.2ב כנספח "הרצ, עם תשריט השטח,  /323121.3 במכתבה מיום, ש העירייה"יועמ       

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 ,116ח "ח 11912ויתור על מקרקעין אשר הוחכרו לעירייה גוש  מעלה להצבעה   
 .לצורך הקמת חדר טרנספורמציה לתחנת שאיבה   
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה
 

 ,1.31 –ה "פ התשע"הארכת חוק העזר עירוני שצבקשת עדכון תעריף גביית חוק העזר 2  31
 , /1023321.3במכתבו מיום , י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה"עפ       
 2                                                                                                                 33ב כנספח "רצ       

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 פ "בקשת עדכון תעריף גביית חוק העזר הארכת חוק העזר עירוני שצמעלה להצבעה    
 .2911 –ה "התשע   
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה
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 1.312 –ה "התשעהארכת חוק עזר עירוני תיעול  בקשת עדכון תעריף גביית 2 31

 , /1023321.3במכתבו מיום , י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה"עפ       
 2                                                                                               31  ב כנספח"רצ       

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .2911 –ה "הארכת חוק עזר עירוני תיעול התשע עדכון תעריף גביית בקשת  מעלה להצבעה   
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 
 ,1.31 –ה "הארכת חוק העזר עירוני סלילת רחובות התשע בקשת עדכון תעריף גביית   312

 , /1023321.3במכתבו מיום , י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה"עפ       
 2                                                                                                                31ב כנספח "רצ       
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .לטובת פיתוח בעיר, שנים מיזמים 1ח ב "מלש 69עד היום גבינו מעל 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 הארכת חוק העזר עירוני סלילת רחובות  בקשת עדכון תעריף גביית  מעלה להצבעה   
 .2911 –ה "התשע   
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 

,1.36-ז"פ חוק העזר לעכו התשע"בקשת הארכת תוקף גביית היטל שמירה ע2 31  
       עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר, במכתבו מיום /123121.3, רצ"ב כנספח 231 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

.2916-ז"פ חוק העזר לעכו התשע"ה עמעלה להצבעה בקשת הארכת תוקף גביית היטל שמיר     
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 

 



11 

 

 

 
 312ב כנספח "רצ, /1.3רים לשנת "אישור פתיחת תב2 36
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .2910רים לשנת "אישור פתיחת תבמעלה להצבעה    

 
 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 

 :נוספים  חדשים  נספחים  היום  סדר  מעל 
 
 

 , ל העירייה"מר אוהד שגב מנכ –מכוח חוק רישוי עסקים " גורם מוסמך ארצי"הסמכה כ2  17
 362  ב כנספח"הרצ, /3.23121.3י בקשתו של שמעון לנקרי ראש העיר במכתבו מיום "עפ       

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

  ,מכוח חוק רישוי עסקים" וסמך ארציגורם מ"מעלה להצבעה הסמכה כ    
 .ל העירייה"והד שגב מנכמר א    
 
.חברים  16  -בעד         

 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 
 

 ,ל העירייה"מר קובי שמעוני סמנכ –הסמכה להגשת קובלנות משמעתיות 2  30
 312  ב כנספח"הרצ, /3.23121.3י בקשתו של שמעון לנקרי ראש העיר במכתבו מיום "עפ       

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .ל העירייה"מר קובי שמעוני סמנכ –מעלה להצבעה הסמכה להגשת קובלנות משמעתיות     
 

.חברים  16  -בעד         
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה
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 2 30 ב כנספח"הרצ,  חדשים  נוספים /1.3רים לשנת "אישור פתיחת תב2  3/
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 :חדשים נוספים 2910 רים לשנת "אישור פתיחת תבמעלה להצבעה    
 .גבעת תמרים –כיתות  3תכנון וביצוע מעון יום  – 3911' ר מס"תב   
 .פרוייקט מטרונית – 3292' ר מס"תב   
  

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 , י בקשתו של גזבר העירייה"שנה עפ 31 -ח ל"מיליון ש 1 -הלוואה לעירייה על סך כ2  .1

 2                                                /3ב כנספח "הרצ, (מוניציפל)ממליץ על בנק מרכנתיל        
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .2911משנת  הארנונה ל הקפיאו תקציבים בגלל חיובי"רפא

 
 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 

 י"שטחים שמחוייבים עפכל "להחלטת שר הפנים להכריז על שטחי רפאבהמשך 
 .ים-צו ארנונה של עיריית קרית

 
 :ההצעה של בנק מוניציפל מרכתיל

 שנה 11-ל( י משרד הפנים"הסכום הסופי יקבע ע)ח "מש 1ס "הלוואה ע
 . - 9.3%בריבית פריים 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 י בקשתו "שנה עפ 11 -ח ל"מיליון ש 1 -מעלה להצבעה הלוואה לעירייה על סך כ    
 (.מוניציפל)בנק מרכנתיל  ממליץ על, מר ראובן ויצמן של גזבר העירייה    
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 

 1.2 ב כנספח "הרצ, /1.3שינוי בתקציב רגיל 2  31
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .10ב כנספח "הרצ, 2910מעלה להצבעה שינוי בתקציב רגיל     
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -     נגד

 .  אין   -נמנע  
 

 .מאושר פה אחד: החלטה
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 ,/93191.3/מיום , /1.3אישור פרוטוקול ועדת תמיכות עמותות חברתיות 2  11
 2                                                                                               13 ב כנספח"הרצ       
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ח לעמותות"אלש  219בסביבות  כספים חילקנו 

 
 מוריסעאישה 

 .יש פער גדול בין המגזר היהודי למגזר הערבי
 ?יש פרסום 

 
 ל העירייה"מנכ –שגב  אוהד

 בקריטריונים  עמותות שבאמת רוצות תמיכה ועומדות, יש פרסום בכל השפות
 .ת תמיכהומקבל –
 

 הדרכנרת ד "עו
 .הגשת מסמכים ובדיקת הפעילות, הליך של פרסום יש

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .יש מפקחים ויש חברי ועדות
 

 ל העירייה"מנכ –שגב  אוהד
 .יש מי שמונה לבדיקה שיש פעילות לעמותה, התהליך לוקח זמן

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .091292910מיום , 2910 ות חברתיותמעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות עמות    
 

 .חברים  16  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 
 

 
 

   ___    __________   ______             _______________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                       יהיהעירל "מנכ -אוהד  שגב         
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