
1 

 

 

 
 (51)  9002929  'מס  שלא מן  המניין פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה

 לעכו עזר    חוק 
 , 50.99שעה ב,  51.2.2929, פ"בתמוז תש'  כד , רביעי   ביום

 עכו 51ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר 50.99בשעה  
 

 :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 חאתם פארס

 חבר מועצת העיר -סין אסדי וח ח"רו
 חבר מועצת העיר -בולוס ח נחאס "רו

 חבר מועצת העיר -מר נפתלי רזניקוביץ 
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

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

 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 
 

 ":זום"השתתפות דרך אפליקציית 
 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 

 חבר מועצת העיר -לוי מר שמיל 
 

 :ה "ה  הנעדר
 חולה - חברת מועצת העיר -עאישה מורסי ' גב

 

 : ה באולם המועצה"ה בנוכחות 
 ל העירייה"סמנכ –מר קובי שמעוני 

 יועצת המשפטית –ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה  –מר ראובן ויצמן 

 מבקר העירייה –מר יוסי כהן 
 דובר העירייה –מר שרון דהאן 

 ראשת אגף קשרי קהילה –ליזו אוחיון ' גב
 ל "מזכירת סמנכ –רוית נגר ' גב
 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב

 צלם  –מר אלברט לוי 
 עוזר לשכת ראש העיר –מר אמיר כורדי 

 טכנאי מחשבים –מר יוסי כהן 
 

 : ה בחדר וועדות לשכת ראש העיר"ה בנוכחות 
 קהילה מזכירה אגף קשרי –מיכל ברק ' גב
 מזכירה לשכת ראש העיר –ירדן בן יהודה ' גב

 נהג ראש העיר –מר אלמוג אקוקה 
 טכנאי מחשבים –מר עמיאל לוזון 
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     -: על   סדר   היום
 -:גזבר העירייה כדלקמן, י בקשתו של מר ראובן ויצמן"חוק עזר לעכו עפ

 .Aב כנספח "הרצ, 2929 –פ "התש, (תיקון)תיעול  -חוק עזר לעכו . 5
 .Bב כנספח "הרצ, 2929 –פ "התש, (תיקון)סלילת רחובות  -חוק עזר לעכו . 2
 .Cב כנספח "הרצ, 2929 –פ "התש, (תיקון)שטחים ציבורים  -חוק עזר לעכו . 5
 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,עיר עכוהשקעה בהכל למען , ח"מלש 66שנים כמעט  6 -יטלים של כההכנסות מ

 . מתושבים 4%ורק , יזמים, מעסקים מוסדות 66%
 .בדיוק כמו שיש ועדת הנחות בארנונה, אני מבקש להקים ועדת הנחות לתושבים בעניין חוקי העזר

 

 .A  ב כנספח"הרצ, 2929 –פ "התש, (תיקון)תיעול  -חוק עזר לעכו    . 5
 

 : 2929 פ"התש, (תיקון)תיעול  –חוק עזר לעכו  –ראש העיר מעלה להצבעה 
 

 51 –מאושר פה אחד 
 אין  –נגד 

 אין –נמנעים 
 

 

 .B  ב כנספח"הרצ, 2929 –פ "התש, (תיקון)סלילת רחובות  –חוק עזר לעכו    . 2
 

 : 2929פ "התש, (תיקון)סלילת רחובות  –חוק עזר לעכו  –ראש העיר מעלה להצבעה 
 

 51 –מאושר פה אחד 
 אין  –נגד 

 אין –נמנעים 
 

 .C  ב כנספח"הרצ, 2929 –פ "התש, (תיקון)שטחים ציבורים  –חוק עזר לעכו    . 5
 

 : 2929פ "התש, (תיקון) שטחים ציבורים –חוק עזר לעכו  –ראש העיר מעלה להצבעה 
 

 51 –מאושר פה אחד 
 אין  –נגד 

 אין –נמנעים 
 
 
 

       ___________________________                   ______________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                  ל העירייה"סמנכ -קובי שמעוני            
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