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 ד"בס
 

 (51)  //402/4' מן המניין מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה ש
 ,50:44 שעהב,  //424404/4 ,ב"תשפ בניסן ' ה  ,רביעי  וםבי

 עכו 51ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות  ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 מ וסגן ראש העיר "מ -מר זאב נוימן 
 סגן ראש העיר  -מל 'ד אדהם ג"עו
 סגנית ראש העיר  -שרי גולדשטיין ' גב
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב
 חברת מועצת העיר  -עאישה מורסי ' גב
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו

 חבר מועצת העיר -מר אושרי אליהו לנקרי 
 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 

 חבר מועצת העיר -סונינו ד איתמר "עו
 חבר מועצת העיר -מר אילן אליעזר פרומן 

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

 חבר מועצת העיר   -מר נתנאל אלפלס 
 חבר מועצת העיר  -מר שמיל לוי 

 
 :ה"נעדרו ה

 חבר מועצת העיר - ח חוסין אסדי"רו
 חבר מועצת העיר   - מר חאתם פארס 

 
 : ה "בנוכחות  ה

 צ מפקד תחנת משטרת עכו"סנ -מבר 'אורח ניר ג
 ל העירייה"מנכ -מר יניב אשור 

 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 
 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו

 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 
 ח"מנהל מחלקת הנה2 ח "רו  -מר מנחם נויפלד 
 מ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -מר מרדכי שמיר 

 מנהלת מנהל קשרי קהילה  -אוחיון  -ליזו פרץ ' גב
 מנהלת לשכת ראש העיר -אלפסי -אור סט' גב
 קלדנית2 עוזרת מנהלת אגף הכנסות ונכסים לשכת גזבר  -יהודית דיאמט ' גב
 ראשת מנהל הרווחה -עדי מקל ' גב
 ראשת מנהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 מנהלת מינהלת עסקים אסטרטגיה וחדשנות -יונית סמולש ' גב
 מנהלת אגף נכסים והכנסות -גוזי -שגית בן' גב

 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 
 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר שי אונגר 

 מנהל אגף רישוי עסקים ותברואה -יאיר -מר גבי בן
 מהנדסת העיר -רות רוטנשטרייך ' אדר

 עוזרת מהנדסת העיר -מנדלמילך נועה ' גב
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 : ה "בנוכחות  ההמשך  
 מזכירת אגף משאבי אנוש -מרגרית מתא ' גב
 מזכירת מנהל כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 מנהל יחידת השיטור העירוני -מר יוחאי אברהם 

 צלם -מר אלברט לוי 
 מידע מערכות -טכנאי מחשוב  -מר יוסי כהן 

 
 :על   סדר   היום

 .הודעות ראש העיר   .1
 : מצטרפים, אישור עדכון הרכב  חברי ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור   .2

 .1ב כנספח "הרצ, נקו ומר רפאל לוזון'אינה סטורוז' גב       
 י בקשתו של"עפ, פתיחת חשבון בנק משני לטובת ניהול השקעות של פיקדונות   .3

 .2ב כנספח "הרצ, 3.2.22..2מכתבו מיום , גזבר העירייה מר ראובן ויצמן       
 .3ב כנספח "הרצ, 3.2.22..22מיום   3-2.22.' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס   .4
 . 4ב כנספח "הרצ, 15.3.2.22מיום  4' פרוטוקול ועדת קליטה מס   .5
 . 5כנספח  ב"הרצ, 14.3.2.22מיום  8' פרוטוקול ועדת נגישות מס   .6
 י"עפ, י מעיין החינוך התורני"ילדים שע-אישור הקצאת מבנה לעמותת מרכז גני   .2

 . 6ב כנספח "הרצ, 12.3.2.22מכתבה מיום , ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"בקשתה של עו      
 ,יאיר-י בקשתו של מר גבריאל בן"עפ, אישור טיוטת מפרט אחיד לפי חוק רישוי עסקים   .8

 .2ב כנספח "הרצ, אגף רישוי עסקים ותברואהמנהל       
 , 6.3.2.22פרוטוקול ועדה תרומות מיום . מסירת הודעה אודות אישור תרומה.   9

 .8 ב כנספח"הרצ      
 י בקשתו של"עפ, מפעל הפיס –אישור פתיחת חשבון עזר לטובת רכישת אופני טנדם . .1

 .9ב כנספח "הרצ, 4.2.22..3. מכתבו מיום, גזבר העירייה, מר ראובן ויצמן      
 ,גזבר העירייה, י בקשתו של מר ראובן ויצמן"עפ, אישור מינוי מנהל ארנונה. 11

 ..1 ב כנספח"הרצ, 29.3.2.22מכתבו מיום       
 מעל סדר היום

 .11 ב כנספח"הרצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב.  12
 

 (  דפים 5)רים חדשים "ראש העיר מבקש להוסיף אישור פתיחת תב
 -:כדלקמןמעל סדר היום 

 

 :ראש העיר מעלה להצבעה 
 4חברים  51   -בעד    
 4אין   -נגד     
   4אין   -נמנע  

 
 :  התקבל אישור  טלפוני של  חברי המועצה שנעדרו

 4מאשר  -חבר מועצת העיר   -ח חוסין אסדי "רו 
 4מאשר  - חבר מועצת העיר  -מר חאתם פארס    
 

 (4טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -מאשרים פה אחד 2 )מאשרים פה אחד   -:החלטה     
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 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 :מברך את חבר המועצה וגזבר העירייה בברכת יום הולדת שמח
  4ראובן ויצמן2    נפתלי רזניקוביץ

 
 העיר  ראש  הודעות  .1
 

 מרכז חדשנות 54

 . TechPoint  מרכז חדשנות נבנה בימים אלה במתחם עזריאלי בעכו 
 למרפל תנועת אור רוני "מייסד ומנכ בהשתתפות חשיפת שלט והנחת אבן פינהנערך טקס 

 המרכז עתיד למשוך אל העיר יותר . יוסי תנורי TechPointר "איש העסקים ויוו
 . ולהאיץ יוזמות והשקעות, חברות חדשות בתחומי הטכנולוגיה .6 -מ
 חיבור מהיר לקרנות הון , נגישה ונוחה, מציע סביבת עבודה מתקדמת מרכזה

לצד הקלה במיסוי וגישה למענקי פיתוח הניתנים לעסקים , סיכון ומשקיעים פרטיים
 .הפועלים מעכו

 
טק וחברות מתחילות -רכשו שטחים להייא נקרא טק וניט נהיה טקס גדול בעזריאלי הו

 .מרכז למופת ותפארת. לזרום למתחם הוא נחנך לפני שבוע
 
   יום המעשים הטובים 4/

נערך בעכו בשיתוף כל גורמי העירייה וכלל מגוון פעילויות ביניהם צביעת בתים לניצולי 
המיוחדים לבעלי טיפוח גינות קהילתיות ואולימפיאדת , חלוקת סלי מזון, שואה וקשישים
 .צרכים מיוחדים

 .בני נוער התנדבו ועזרו לקשישים וחילקו מזון
 

 עולים חדשים 54
בשבוע הבא אנו מאחרים עשרות יתומים . עשרות משפחות מאוקראינה נקלטו בעיר עכו

 .מאוקראינה לביקור משמח בעיר ולפעילות בפארק האתגרי
 

. טיפול בעולים החדשים מאוקראינהע על ה"רהן מ וסג"כל הכבוד לצוות של זאב נוימן מ
 .משפחות נקלטו בעיר .8עד היום .  העירייה מקצה משאבים לעולים מאוקראינה

 
 ע"מ וסגרה"מ -זאב נוימן 

 .ד"עיריית עכו הזמינה אותם עם הרבנים מבית חב
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 . 18ילדים מגיל שנתיים עד גיל  .16, הגיעו המון ילדים יתומים

 . המפגש איתם היה ממש מרגש
 

 ע"רהן מ וסג"מ -זאב נוימן 
ייקחו אותם לארוחת . כל העירייה נרתמה מהלב ממש נרגש לראות הירתמות כזאת

 ע שעשתה סדר יום וטיפלה "כל הכבוד לאור מלשכת רה.  צהריים ומי שרוצה מוזמן
 .בזה ביד רמה

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

כעיר רוצים אותם ומבקשים ממך זאב לעשות עבורם כמה אנחנו , העולים חשובים לנו
 .שיותר



4 

 

 ע"מ וסגרה"מ -זאב נוימן 
  .ראש העיר התחייב להעלות הנושא בוועדת הכספים לעניין המשך שהותם בעיר

 
 ויקטור אלון

 .לחודש אני יוצא למרוקו עם דוד ביתן וחוזר עם עולים ממרוקואפריל  25 -ב
 

 נתוני הגיוס לצבא בעכו גבוה 04
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 אחוז  81א  ואנחנו עומדים על "הגיע ראש אכ, נתוני הגיוס לצבא בעכו גבוהים מאוד
 . זה הרבה יותר מהממוצע הארצי כולל ללוחמה וקצונה, מתגייסים בעיר

 
ל הגבוה ביותר בין הערים "היישובים עם שיעור הגיוס לצה .1העיר עכו מדורגת בין 

כך עולה מפרסום נתוני הגיוס . 81.2%הגיוס בקרב בני הנוער עומד על שיעור . הקטנות
, מניתוח הנתונים עולה כי .ל"של אגף כוח אדם בצה 2.22והשירות בערי ישראל לשנת 

ומיצוי  43.4%כאשר מיצוי הלחימה הינו  81.2%שיעור הגיוס בקרב בני הנוער הוא 
שיעור (. הנוער בערים הקטנותדירוג במקום החמישי בקרב בני ) 8.2%לקצונה הוא 

 .דירוג במקום הרביעי בערים הקטנות, 2.4%הקצונה בקרב הנשים בעכו עומד על 
 
  : התחלנו בהסדר תנועה חדש בעכו העתיקה 14

 כניסת רכבים לתחומי עכו העתיקה בימי שישי ושבת  אסורה
עה זאת במטרה להפחית את עומסי התנו. ..:18בבוקר ועד השעה  ..:.1בין השעות 

 הכניסה תותר רק . במקום ולאפשר כניסת מבקרים ותיירים בצורה בטוחה יותר
 .התחלנו בהפעלת שאטלים, כמו כן .לתושבי עכו העתיקה בעלי תו חניה בתוקף

 

 ל העירייה"מנכ -יניב אשור 
 עשינו כמה מעגלים ושיתפנו את . עשינו סדר וארגון  בהסדרי תנועה בעיר העתיקה

אגף הביטחון מנהל את השמירה על הסדר בעיר העתיקה ביד רמה ביחד . בעלי העסקים
 . אני מתרשם שהתושבים מאוד מרוצים. אנחנו עושים הפקות לקחים. עם המשטרה

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 עשינו מסה גדולה של חניות כדי לתת מענה לאלו שבאים מבחוץ שלא יהיה מחנק 
 .הויהיה סדר בעיר העתיק

 
 ל העירייה"מנכ -יניב אשור 

 כרגע יש קהל רב שמגיע . חילקנו תווים לבעלי עסקים שיוכלו להיכנס לעסק שלהם
 . וזה נותן מענה, ויש סדר

 
 סגן ראש העיר  -מל 'ד אדהם ג"עו            

המשטרה והפיקוח תדרכו . בהתחלה הייתה התנגדות אך לאחר מכן הבינו שזה טוב להם
 . דיברנו עם החברה הכלכלית שיהיה קו אחד שיגיע לצימרים. וכולם מרוצים, את כולם

 
 ל העירייה"מנכ -יניב אשור 

. תהיה אפשרות ללכת ברגל יותר קל להתנייד, בשגרה גם אי אפשר להיכנס עמוס מאוד
 .הכלכלית עושה מכרז שייתן מענה משמעותיהחברה 

 
 ל החברה הכלכלית לעכו "מנכ -מרדכי שמיר             

 כרגע זה לא עובד הרבה כי צריך לפרסם זאת עד שיכנס , ישנו שאטל בשישי שבת
 . לתודעה של כולם
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    מפקד אוכלוסין 24
מפקד האוכלוסין הוא   .השבוע החל מפקד האוכלוסין והעיר עכו נבחרה להיכלל במדגם

פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל המתבצע בממוצע אחת לעשור המשקף תמונת 
 .חברתיים וכלכליים, מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 אחת הבעיות של עכו שישנו פער . עכו נכנסת לאחד מהפיילוטים של מפקד האוכלוסין
 .  הפערים גדולים, הפנים שרדמנתוני ס ל"בין נתוני הלמ

 
 ל העירייה"מנכ -יניב אשור 

 .זה יוצר לנו הפסד כספי גדול בקולות קוראים
 
 תזמורת פילהרמונית 74

 דים מבתי הספר היסודיים תלמי נגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית נפגשו עם
במסגרת תכנית ייחודית לחינוך מוזיקלי בהובלת התזמורת , מנארה בעכו-ואל ר"שז

התכנית הוקמה בין השאר במטרה להביא את המוזיקה הקלאסית . הפילהרמונית
 .לציבורים ולקהילות שאינם נחשפים אליה

 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 . ש בין יהודים וערבים זה אירוע גדול מאודהיה מפג, התזמורת הייתה אצלנו

 .הם התפזרו בבתי הספר ועשו פעילויות
 

 יריד תיירות בינלאומי 04
עובדי אגף התיירות בחברה הכלכלית דני ארמה ורוני מיארה ייצגו את העיר עכו עם דוכן 

 .א"שנערך בת IMTMיפה ביריד התיירות הבינלאומי 
 .יריד מוצלח מאוד

 
 עמדות לביעור חמץ 94

במסגרת המאמץ לשמירה על איכות הסביבה תציב עיריית עכו בערב חג הפסח , כמדי שנה
ע "העמדות הוכנו על ידי אגף שפ. עמדות לביעור חמץ במוקדים מרכזיים ברחבי העיר

 (.שיפור פני העיר)
 

 .העמדות מפוזרות ברחבי העיר ומונגשות לתושבים
 

 ל העירייה"מנכ -יניב אשור 
 .ל"היוזמה הזאת זה מאיר תורגמן זמי שהתחיל את 

 

 ל משרד הפנים"סיור עם מנכ 544
פנים תומר לוטן והוצגו בפניו הצרכים  חוןטלביל המשרד "אתמול נפגשנו עם מנכ

הובטחה לנו חבילת סיוע של מערך מצלמות ותוספת כח אדם . של העיר הביטחוניים
 .למשטרה

 .הצגנו את הפערים הקיימים בעיר
 .דברים בעיר ועדיין יש עוד מה להשלים ישנם פעריםהמשטרה עושה המון 
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 תרומה להקמת בית כנסת  554
 על הסכם עם נציגי  השבוע חתמתי: בשורה משמחת לתושבי שכונת הכרם החדשה 
   . משפחת תורם מחו״ל שתרם מיליון ש״ח לטובת הקמת בית כנסת בשכונת צפון הכרם 
  יגויסוכאשר שני מיליון שקלים , עלות הקמת בית הכנסת היא כשלושה מיליון ש״ח 
   משפחת התורם אף התחייבה לבנות לאחר הקמת השלד מקווה בצמוד . ידי העירייה-על 

 .לבית הכנסת
ונבנה בית , בינם גם עכו, ישובים 6-הנכד של הרבה לופז הביא משפחה מברזיל שתרמה ל

 . כנסת בשכונת הכרם החדשה
 

 מ צ ו ד ה  5/4
 .מיטב האמנים יופיעו במצודה. היום חשפנו את אירועי הקיץ של המצודה

 כל המופעים מלאים כל האומנים , המיזם של ליזו הוא  אחד המיזמים המצטיינים            
 העירייה ממנת אותו . זה הפרויקט הכי מוצלח, טובים ביותר היו אצלנוה            
 .ח כדי לקיים אותו"כחצי מיליון ש            

 
 פתיחת עונת הרחצה עכו  554

ה והחופים הלא מוכרזים של העיר יבמדד חוף נקי של המשרד להגנת הסב םהיום התפרס
 .מופיעים ברשימת החופים הנקיים ביותר

 . והרקדה גם. בקרוב 8.4.2.22יום שישי צה תיפתח בהרח            
 

 ל העירייה"מנכ -יניב אשור 
 . היום עובדים על המשטח של ההרקדה

 

 לחגים היערכות 504
המשטרה תגברה את כוחותיה בעיר עכו לקראת הרמדאן וחג הפסח בעשרות שוטרים 

חברי מועצה , המנהיגות החינוכית, את המנהיגות הדתית בעיר השבוע כינסתי . נוספים
יום הזכרון והעצמאות , והמשטרה לדיון מיוחד בנושא היערכות סמיכות חג הפסח

. עם  תלמידים יהודים וערבים' נערכו מפגשי שיח של הרב והשיח .לרמדאן שהחל השבוע
 .וסדות החינוך בבקריםתוגברה האבטחה סביב מ. מרכז הגישור קיים פעילויות בשכונות

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי       
 .לוי שמילמר קיבלנו הצעה לסדר של     

       
 חבר המועצה -לוי  שמיל

 בראשית דבריי אני רוצה לומר שהייתה לי הזכות להשתתף במערכת של פעילות       
 . אני חושב שזאת הדרך. בין יהודים וערבים ועל כך גאוותי היום      
 צריך להגדיר מחדש את מערכת היחסים . ר אחרת אני חושב שהגיע העת לדב      
 . בין יהודים וערבים      
 . צריך לבנות ממקום של לתת בטחון לתושבים ולהבין מה אנחנו עושים פה      
. ערער את הכל, מותומה שקרה פה לפני כשנה במהו, אני גר פה וחי פה ואוהב את העיר      

 צריכה לקחת אחריות אישית ולבצע שיחות והסברים המנהיגות הדתית 
 . כדי למנוע את הפעם הבאה בתקווה שלא תהיה      

 
 מ וסגן ראש העיר"מ -נוימן  זאב      
רק משטרת ישראל תפתור . אני חושב שאין שום שיח בין המנהיגים לצעירים המתפרעים      

 .את הבעיה
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 ראש העיר -לנקרי  שמעון
 , אבל רק זה לא יכול להספיק. ממקום של ניסיון איש חינוך וזה החשוב ביותר אב , שמיל

 . ה פעלה כמו שצריךהיה אירוע השבוע והמשטר. צריך מסרים וחינוך נכונים
 ש חלמי שאפעי"ס אורט ע"מנהל ביהוג 'חגד ומחמ, והתריעההמנהיגות יצאה 

 . המקום היה שקט ,דיבר בפניהם ולמחרת
 כשכולם פועלים ביחד אז יש סנכרון . הוציאו הודעות להורים ולילדים המתפרעים

 . זאת אחריות שלנו כהורים. עובד והכול
 . אנחנו נקים צוות עם חברי מועצה ונציג של המשטרה עם המסמך ששמיל הכין ונמשיך לפעול

 . איכות חיים טובה לתושביםצריך לתת . פה בעכו בנינו עיר יפה וצריך לשמור עליה
 .אנשים ונתחיל עם המסרים דרך החינוך רווחה וכו 6נבחר  -אנשי הצוות 

 
 חברת המועצה -שרי גולדשטיין       
 .עתיקה חיפשתי את המצלמות ששברו האם תיקנו וראיתי שלא תיקנועכו אתמול הייתי ב      

 

 ראש העיר -לנקרי שמעון       
 . תוקנו .6כמעט . תיקנו כבר את המצלמות      

 

 : מצטרפים, חברי ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור אישור עדכון הרכב .   2
 .                                               1ב כנספח "הרצ, נקו ומר רפאל לוזון'אינה סטורוז' גב       

 

 ראש העיר -שמעון לנקרי       
     , חברי ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור אישור עדכון הרכב מעלה להצבעה      
 ".ברוכים הבאים",  נקו ומר רפאל לוזון'אינה סטורוז' גב : מצטרפים      
 

 :עההצב
 4חברים  51   -בעד    
 4אין   -נגד     
  4אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 

 י בקשתו של"עפ, פתיחת חשבון בנק משני לטובת ניהול השקעות של פיקדונות  .  3
 .        2ב כנספח "הרצ, 3.2.22..2מכתבו מיום , גזבר העירייה מר ראובן ויצמן       
       

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .לטובת ניהול השקעות של פיקדונות פתיחת חשבון בנק משני מעלה להצבעה       
 

 :עההצב
 4חברים  51   -בעד    
 4אין   -נגד     
  4אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 .3ב כנספח "הרצ, 3.2.22..22מיום   3.-2.22' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס  . 4
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .חות מאוזנים"שנים של דו 2לכולם על ישר כח   
 . 2.21לשנת  4ני ח רבעו"אישור דו  
 
 ראש העיר –שמעון לנקרי  

 .3.2.22..22מיום   3-2.22.' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס  מעלה להצבעה        
 

 :עההצב
 4חברים  51   -בעד    
 4אין   -נגד     
  4אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 . 4ב כנספח "הרצ, 15.3.2.22מיום  4' פרוטוקול ועדת קליטה מס.  5
 

 ר ועדת קליטה"יו -נוימן זאב 
 .הקמנו ועדת חריגים של אנשי המקצוע

 
 ראש העיר –מעון לנקרי ש

 . 15.3.2.22מיום  4' פרוטוקול ועדת קליטה מס מעלה להצבעה     
 

 :עההצב
 4חברים  51   -בעד    
 4אין   -נגד     
  4אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 . 5ב כנספח "הרצ, 14.3.2.22מיום  8' פרוטוקול ועדת נגישות מס.   6
 

 ר ועדת נגישות"יו -גולדשטיין  שרי 
 גם בנושא של אינטרקום . אנחנו עוקבים שאכן דברים נעשים בנושא נגישות

 .אלי הזה אמר שזה בתהליך
 

 עוזרת מהנדסת העיר -נועה מנדלמילך 
 .מות להנגישומק 121כ עוד "חוק ההסדרים אפשר לרשויות הארכה למבני ציבור ולהנגיש סה

 
 ראש העיר –מעון לנקרי ש

 . 5ב כנספח "הרצ, 14.3.2.22מיום  8' מעלה להצבעה  פרוטוקול ועדת נגישות מס     
  

 :עההצב
 4חברים  51   -בעד         
 4אין   -נגד          
  4אין   -נמנע       
 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 י"עפ, י מעיין החינוך התורני"ילדים שע-אישור הקצאת מבנה לעמותת מרכז גני  .   2
 . 6ב כנספח "הרצ, 12.3.2.22מכתבה מיום , ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"בקשתה של עו        

 
 ראש העיר –מעון לנקרי ש

 4י מעיין החינוך התורני"ילדים שע-הקצאת מבנה לעמותת מרכז גנימעלה להצבעה  אישור 
  

 :עההצב
 4חברים  51   -בעד         
 4אין   -נגד          
  4אין   -נמנע       
 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 ,יאיר-י בקשתו של מר גבריאל בן"עפ, אישור טיוטת מפרט אחיד לפי חוק רישוי עסקים  .   8
 .                                                           2ב כנספח "הרצ, מנהל אגף רישוי עסקים ותברואה         

 
 יאיר -גבריאל בן   

 .מה אסור , מה מותרכלים  שייתןמפרט    
 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
  .אישור טיוטת מפרט אחיד לפי חוק רישוי עסקים מעלה להצבעה

 
 :עההצב

 4חברים  51   -בעד         
 4אין   -נגד          
  4אין   -נמנע       
 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 
 , 6.3.2.22פרוטוקול ועדה תרומות מיום . מסירת הודעה אודות אישור תרומה.   9

 .                                                                                                   8ב כנספח "הרצ      
 

 היועצת המשפטית - ד כנרת הדר"עו
 .הודעה בלבד

 

 י בקשתו של"עפ, מפעל הפיס –אישור פתיחת חשבון עזר לטובת רכישת אופני טנדם . .1
 .                                                        9ב כנספח "הרצ, גזבר העירייה, ויצמןמר ראובן       
 
 ראש העיר –מעון לנקרי ש

 4מפעל הפיס –מעלה להצבעה אישור פתיחת חשבון עזר לטובת רכישת אופני טנדם      
 

 :עההצב
 4חברים  51   -בעד         
 4אין   -נגד          
  4אין   -נמנע       

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 ,גזבר העירייה, י בקשתו של מר ראובן ויצמן"עפ, אישור מינוי מנהל ארנונה. 11
 .                                                                                             .1 ב כנספח"הרצ      

 
 ראש העיר –מעון לנקרי ש

  24..3562. ז.גוזי ת-שגית בן' מעלה להצבעה אישור מינוי מנהל ארנונה לגב     
 .מונה הכנסות ונכסים למנהלת הארנונהמ     
 .22.69269. ז.במקום גזבר העירייה מר ראובן ויצמן ת     
 .פ נוהל משרד הפנים"ע     

 
 :עההצב

 4חברים  51   -בעד         
 4אין   -נגד          
  4אין   -נמנע       

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 

 מעל סדר היום
 

 11ב כנספח "הרצ, רים חדשים"חת תבאישור פתי.  12
 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 . ככל שיש יותר זה מעיד על העוצמה של העיר

 .'ספר מוסדות חינוך תשתיות וכו-בתירים זה יותר ל"תב
 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 (.דפים 3),  רים חדשים"מעלה להצבעה אישור פתיחת תב     

 
 :עההצב

 4חברים  51   -בעד         
 4אין   -נגד          
  4אין   -נמנע       

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 

 

____ ____   __ ____ ____                         ____  ______________ 
 קובי   שמעוני                                                   שמעון   לנקרי  

 ראש  העיר                   ל   העירייה"סמנכ                 
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