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 ד "בס
 

 (01)  /1080'  מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין  
 0/211בשעה  , /8202.10,  ח"בטבת תשע' טז, רביעיהתקיימה ביום  

 עכו 83רחוב 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

 חבר מועצת העיר  –מר אברהים טאהא 
 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 
 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד

 חברת מועצת העיר -שרי גולדשטיין ' גב
 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 

 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 
 :ה"נעדרו   ה

 2אירוע משפחתי לרגל הולדת ביתה8   חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו
 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 

 חבר מועצת העיר  -מר חאתם פארס 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 
 :ה"בנוכחות ה

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

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

 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב
 ח"מנהל הנה8 ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 
 נהל התפעול והאכיפהראש מי -מר יניב אשור 
 דובר העירייה -מר שרון דהאן 

 ראש מינהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 ראש מינהל הרווחה -עדי מקל ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 מהנדסת העיר   -מיכל סופר' דר' אדר
 מ וראש מינהל תרבות"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן

 סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים -מר איגור מאיורסקי 
 מנהלת אגף נכסים והכנסות  -גוזי -שגית בן' גב

 מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום -מר איתן שליו 
 אחראי מקלטים משותפים  -מר שי אליעד 

 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -ה עבודי דלי' גב
 מזכירה משאבי אנוש -ט מתא מרגר' גב
 וטרינר עירוני -ר איתן קליגלר "ד

 לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
 מחשוב מחלקת מידע ותקשוב - יהאד בדראן'מר ג
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 :על סדר היום
 .הודעות ראש העיר .1
 .וטרינר עירוני עיריית עכו -ר איתן קליגר "היכרות ד .2

 08%-ל 57%-מ, ראש מינהל החינוך, אורית אסייג' אישור לעדכון שכר בכירים של גב .3
 .2810ינואר -החל מ, כפוף לאישור משרד הפנים, שכר בכירים

 .1ב כנספח "המצ, 2815רשות חודש נובמבר שנת /אישור רשימת וועדות חובה .4
  מל אדהם כחבר ועדת תחבורה  וועדת יקיר עכו ואבראהים טאהא'מינוי ג

 .ל ביתר הוועדות"מחליף את הישאם שאמי ז, חבר המועצה החדש
 .ר ועדת איכות הסביבה"מר רפאל לוזון יו -היעדרות החברים מהישיבות  .7
 . 2ב  כנספח "המצ,  15.12.2815מיום  12/15' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס .6

 ,מעשהמרכז לצורך הקצאת לעמותת  –אישור שינוי נקודתי לפרוגרמה עירונית  .5
 .3ב כנספח "המצ, 12.12.2815מיכל סופר במכתבה ' דר' י בקשתה של אדר"עפ 

 ,ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"אישור הסכם חכירה עם עמותת מרכז מעשה עפ  .0
 .4ב כנספח "המצ, 12.12.2815במכתבה מיום 

 , 14.11.15סיגלית נחמיאס במכתבה מיום ' עבודתה הנוספת של העובדת הגב .9
  22.11.2815אורית אסייג ראש מינהל החינוך במכתבה מיום ' גבי בקשתה "עפ

 .'ב7-ו' א7ב כנספחים  "המצ, ש"יועמ, ד כנרת הדר"וחוות דעת של עו
מיכל סופר ' דר' י בקשתה אדר"עפ, בקשה לצירוף מתחמים לתחום השיפוט של עיריית עכו .18

 ש "רכז תחבורה ותחמצירוף שטח מ,  דיון חוזר, 19.12.2815במכתבה מיום , מהנדסת העיר
 ( 14) 14/15' פרוטוקול מועצה מס), 1842/על פי תכנית תמל –לתחום שיפוט עכו 

 שער נעמן לעיר עכו   –סיפוח מפעלים מטה אשר : ' נא ראה בסעיף א 22.11.2815מיום 
 נייר עמדה -עכו, 22.18.2815ל משרד הפנים ירושלים מיום "י מכתבו של ראש העיר למנכ"עפ

 .6ב כנספח "המצ, ( A2-ו A1לוועדה גיאוגרפית גליל מערבי 

 :להלן   נושאים   נוספים   לסדר   היום
 , י בקשת ראובן ויצמן גזבר"עפ, עסקת נכיון שטרות לבנק דקסיה –הפועל עכו .  11

 .'ב5ו' א5, 5ב כנספחים "המצ, 24.12.2815במכתבו מיום        
 ,ח"ל תשע"הילדים בעכו לשנה-שבונות הבנק של גניאישור שינוי מורשי חתימה בח.  12

 , איה קשת' י בקשתה של גב"עפ,  אור והכרם, פשוש, רקפת, עוז, התמרים       
 .0ב כנספח "המצ, לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח       

 .שולמית פרץ פורשת' ס אשכול שגב"אישור החלפת מזכירה בחשבונות הבנק בביה.  13
 ס אשכול ומר אלירן אלון חשב מינהל   "אהובה לביא מנהלת ביה' י בקשתכם של גב"עפ       
 .'ב9-ו'  א9ב כנספחים "המצ,  31.12.2815-ו 25.12.2815במכתבכם מימים  , החינוך       

 . 18ב כנספח "המצ, 24.12.2815מיום  11' אישור פרוטוקול ועדת שמות מס.  14
 

 עיר ראש ה -שמעון לנקרי 
 :היום כדלקמן-סדרמעל  פיםנוס יםמעלה להצבעה נושא

 :מבקש להוסיף מעל סדר היום
 002ב כנספח "המצ, ביצוע ההלוואה8 איזון  תאישור הלווא 2א
 0.2 ב כנספח"המצ, /10.שנת  רים"ישור פתיחת תבא 2ב
 082 ב כנספח"המצ,  שינוי בתקציב רגיל 2ג

 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חברי המועצה שנעדרו
 2מאושרת  -חברת מועצת העיר    -ד מעיין גולדנבלום צפריר  "עו 02
 2מאושר  -חבר מועצת העיר      -מר נתנאל אלפלס                     2.
 2 מאושר   -חבר מועצת העיר      -מר חאתם פארס                      82
 2מאושר   -חבר מועצת העיר      -                              פריד חזבון 12

 :הצבעה
 2חברים  01   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 (.טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -מאשרים פה אחד )/ מאשרים פה אחד   -:החלטה
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 העיר  ראש הודעות  2 0

 בימים אלה הפצנו בדיוור ישיר לבתי האב חוברת  -" עכו בעשור הבא" .1
 .פרויקטים המתוכננים לקום בעיר בשנים הבאות בתחומים שונים

 
   בסימן מאות אנשים השתתפו בוועידת עכו השנייה לעירוניות שעמדה השנה .2

  ובחירום בשגרה ישראל ערי בהיערכות הנחיצות - בישראל" העירוני חוסןה"
 .ובריאות סביבה וכן ותרבות חברה, וטכנולוגיה תשתיות, כלכלה של בהיבטים

 
 תואר הרשות הבולטת במחוז צפון בתחרות המקלט והמיגון במרחב האזרחי  .3

, ר המועצה לישראל יפה"תמיר ידעי  ויו, י אלוף פיקוד העורף"בישראל יפה הוענק לנו ע
לישית ברציפות תעודת חמישה כוכבי זו השנה הש, הוענקה לנו, כמו כן. אברהם כץ עוז

 .יופי על שיח מקוון בעורף
 
עובדי עיריית עכו השתתפו בתרגול חירום בסימולאטור בבסיס פיקוד העורף  128-כ .4

 .בתרגיל שהוכתר בהצלחה צפה גם שר הפנים הרב אריה דרעי .ברמלה
 
 , והופיעה באירוע מרגש בחסות עיריית עכ" ן חיפה"הורה איל"להקת הריקודים  .7

 .השוויון לבעלי מוגבלויות בעכוחתם את אירועי חודש המופע . באשכול פיס בעכו
 
 ; הפנינג בבן עמי; פסטיבל אגן הים התיכון: אירועי חנוכה רבים נערכו בעכו .6

 .חג החגים ועוד; חברת החשמלשליחים של  מרוץ
 
במרכז צעירים בעכו נפתח מרכז להורות צעירה שילווה את ההורים הצעירים בכל שלבי  .5

המרכז נותן מענה לקשת רחבה של נושאים כגון אתגרים . הקמת המשפחה וצמיחתה
גיל , תקשורת חיובית בבית, ילדים-יחסי הורים, חינוכיים בבית ובמסגרות השונות

 .  פינות יצירה וקריאה, זרימבורי מאוב'וכל זה לצד ג, ההתבגרות ועוד
 
 צרכים לבעלי( ש"מע) שיקומי עבודה מרכז של בנייתו את לאחרונה השלימה עכו עיריית .0

 הקרן, שלם קרן בסיוע הוקם ₪ מיליון 5-בכ נאמדת הקמתו שעלות המרכז. מיוחדים
 הנגב לפיתוח והמשרד הרווחה משרד, לאומי לביטוח במוסד מיוחדים שירותים לפיתוח
 .והגליל

 
. בעכו שיוקם חדש יזמות מרכז לטובת הכלכלה משרד ידי על יוקצו שקלים ממיליון יותר .9

 של מקצועי ליווי: המרכז יכלול. כהן אלי והתעשייה הכלכלה שר בפגישה עם סוכם כך
 לשימוש עבודה חללי, אישיים מפגשים, מקצועיים סמינרים, ומשקיעים מנוסים יזמים
 .ועוד מרוכזים תוכן ימי, אישי

 
 .ש בקניון עזריאלי"ל תיערך במוצ"תחרות סיף ארצית לזכרו של יוסי פיטוסי ז .18

 
 .העם-ס בית"במנ 18.1.10-ב לגמלאיםאירוע  –אומנים ותיקים למען אזרחים ותיקים   .11

 
 ר כרמלה סרנגה ואבי ששון "של ד" דלתות נפתחות קירות מספרים"השקת הספר  .12

 .הנכם מוזמנים. 15:38בשעה  14.1.10-תיערך בלובי העירייה ב
 

 .21.1.10-ל תיערך באולמי טופז ב"הילולת הבבא סאלי והרב יצחק כדורי זצ .13
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 עכו עיריית  עירוני  וטרינר   -  קליגר  איתן  ר"ד היכרות 2  .

 ר איתן קליגר"ד
 .הרשות וטרינר, מציג את עצמו

 .מאתגרהתפקיד , ע"רוח המפקד של רה, עם הצוות, זכות גדולה עבורי לעבוד בעכו
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ר איתן קליגר בהצלחה"מאחל לד

 
 1%/-ל 13%-מ, ראש מינהל החינוך, אורית אסייג' אישור לעדכון שכר בכירים של גב2    8

 2                                       /10.ינואר -החל מ, כפוף לאישור משרד הפנים, שכר בכירים      
 

 ***אסייג ראש מינהל החינוך עזבה את אולם המליאה אורית ' גב***  

 
 ראש העיר- שמעון לנקרי

 .האישור ניתן בכפוף למשרד הפנים
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 , ראש מינהל החינוך, אורית אסייג' אישור לעדכון שכר בכירים של גבמעלה להצבעה 

                                       2 /10.ינואר -החל מ, ור משרד הפניםכפוף לאיש, שכר בכירים 1%/-ל 13%-מ
 

 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 ***אורית אסייג חזרה אל אולם המליאה ' גב***           
 

 02ב כנספח "המצ, 101.נובמבר שנת רשות חודש 8אישור רשימת וועדות חובה2    1
 מל אדהם כחבר ועדת תחבורה  וועדת יקיר עכו ואבראהים טאהא 'מינוי ג       
 2ל ביתר הוועדות                            "מחליף את הישאם שאמי ז, חבר המועצה החדש              

 
 ע"וסגרה  מ"מ  - נוימןזאב 

 ?מ מקום ועדת תחבורה"יכול לכהן כמע "מאל סגרה'אדהם גד "עו       
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .באההכנרת תבדוק ותביא לאישור המועצה ד "עו

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
  .2815רשות חודש נובמבר שנת /חובה אישור רשימת וועדותמעלה להצבעה 

 אדהם כחבר ועדת תחבורה  וועדת יקיר עכו ואבראהים טאהא  מל'מינוי ג
 .ל ביתר הוועדות"מחליף את הישאם שאמי ז, חבר המועצה החדש      
 

 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 2ועדת איכות הסביבהר "מר רפאל לוזון יו -היעדרות החברים מהישיבות 2  3

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . אבקש לכנס, אם יש ועדות שלא כנסתם, השנה אנחנו נמצאים בשנת בחירות

 .בהתאם לכמות הנדרש
 

 .לעדכן אותי, אם הועדה מתכנסת וחברי הועדה לא מגיעים
 .אני מבקש לכנס את ועדת איכות הסביבה

 
 

 
 .ב  כנספח "המצ,  0120.2.101ום מי .8010' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס2   6

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .2815שנת  3רבעון : לתקופה 2815 דוח רבעוני לשנתהבאנו אישור       
 .ח"מש  1.9  שנגמר ביתרה של       

 .ה נסיים ביתרה תקציבית קטנה"בע
 .ומאשרים תקציב ועומדים ב, מועצת העיר ועובדי הרשות הממונים על כך

 ,די להיות ערוכים טוב יותר לסוף שנהכ, עדכוני תקציב עושים
 חייבים לבצע עדכון, אם זזנו מתקציב לפרויקט מסוים

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי  
 0120.2.1012מיום  0.801' אישור פרוטוקול ועדת כספים מסמעלה להצבעה        

 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 

 ,מרכז מעשהלצורך הקצאת לעמותת  –אישור שינוי נקודתי לפרוגרמה עירונית 2 1
 82ב כנספח "המצ, 0.20.2.101מיכל סופר במכתבה ' דר' י בקשתה של אדר"עפ     

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 , פעל בתוך בתי הספר, יתמכינה קדם צבא, מרכז מעשה
 .גם במגזר יהודי וגם במגזר ערבי/ סים "במתנ
 .מיליון דולר 28 -ו תרומה של כנגייס

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 2מרכז מעשהלצורך הקצאת לעמותת  –אישור שינוי נקודתי לפרוגרמה עירונית  מעלה להצבעה

 0.20.2.1012מיכל סופר במכתבה ' דר' י בקשתה של אדר"עפ
 

 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 ,ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"אישור הסכם חכירה עם עמותת מרכז מעשה עפ2   /

 2                                                        1ב כנספח "המצ, 0.20.2.101במכתבה מיום       
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 י בקשתה של "הסכם חכירה עם עמותת מרכז מעשה עפ אישור מעלה להצבעה

 0.20.2.1012במכתבה מיום , ד כנרת הדר"עו
 

 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 , 01200201סיגלית נחמיאס במכתבה מיום ' עבודתה הנוספת של העובדת הגב2  9

  2002.101..אורית אסייג ראש מינהל החינוך במכתבה מיום ' י בקשתה גב"עפ     
  2                 'ב3-ו' א3ב כנספחים  "המצ, ש"יועמ, ד כנרת הדר"וחוות דעת של עו     

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 2 סיגלית נחמיאס' עבודתה הנוספת של העובדת הגב להצבעה מעלה

 

 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

    מיכל סופר ' דר' י בקשתה אדר"עפ, בקשה לצירוף מתחמים לתחום השיפוט של עיריית עכו2  01
 ש "צירוף שטח מרכז תחבורה ותחמ,  דיון חוזר, 0920.2.101במכתבה מיום , מהנדסת העיר

 ( 01) 01801' פרוטוקול מועצה מס), .8011על פי תכנית תמל –לתחום שיפוט עכו 
 שער נעמן לעיר עכו   –סיפוח מפעלים מטה אשר : ' נא ראה בסעיף א 2002.101..מיום 

 נייר עמדה -עכו, 2012.101..ל משרד הפנים ירושלים מיום "י מכתבו של ראש העיר למנכ"עפ
 2                                                         6ב כנספח "המצ, ( .A-ו A0לוועדה גיאוגרפית גליל מערבי       

 

 מהנדסת העיר –סופר  מיכל' דר' אדר
 :בגלל שני נושאים  דיון חוזר

   2ברובע המזרחיהוספת שטח מרכז תחבורה 

  2שינוי בשטח הדרומי להשתתפות בהכנסות 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 י בקשתה "עפ, בקשה לצירוף מתחמים לתחום השיפוט של עיריית עכו מעלה להצבעה

 צירוף שטח ,  דיון חוזר, 0920.2.101במכתבה מיום , מיכל סופר מהנדסת העיר' דר' אדר
 , .8011על פי תכנית תמל –לתחום שיפוט עכו  ש"מרכז תחבורה ותחמ

 : ' נא ראה בסעיף א 2002.101..מיום ( 01) 01801' פרוטוקול מועצה מס)
    ל משרד הפנים "י מכתבו של ראש העיר למנכ"שער נעמן לעיר עכו  עפ –סיפוח מפעלים מטה אשר 

 (A. 2-ו A0מערבי נייר עמדה לוועדה גיאוגרפית גליל -עכו, 2012.101..ירושלים מיום 
 

 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

      

 .מאושר פה אחד  -:חלטהה     
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 :להלן   נושאים   נוספים   לסדר   היום
 
 

 , י בקשת ראובן ויצמן גזבר"עפ, עסקת נכיון שטרות לבנק דקסיה –הפועל עכו 2  00
 2                                    'ב1ו' א1, 1ב כנספחים "המצ, 120.2.101.במכתבו מיום        

 
 

 ראובן ויצמן
 .ריכה להיות ערבה להפועל עכוצכאשר העירייה הייתה , בזמנו אשרתם הלוואה

 .תיקונים בתנאי ההלוואהעכו ועמותת הפועל י בנק דקסיה "נדרשו ע
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 , עסקת נכיון שטרות לבנק דקסיה –הפועל עכו  מעלה להצבעה

 120.2.1012.במכתבו מיום , י בקשת ראובן ויצמן גזבר"עפ
 

 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 
 

 ,ח"ל תשע"הילדים בעכו לשנה-גניאישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של 2  .0
 , איה קשת' י בקשתה של גב"עפ,  אור והכרם, פשוש, רקפת, עוז, התמרים       
 2                                                            /ב כנספח "המצ, לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח       

 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,ח"ל תשע"הילדים בעכו לשנה-אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני מעלה להצבעה

 , איה קשת' י בקשתה של גב"עפ,  אור והכרם, פשוש, רקפת, עוז, התמרים
 2/ב כנספח "המצ, לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח

 
 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 2שולמית פרץ פורשת' ס אשכול שגב"אישור החלפת מזכירה בחשבונות הבנק בביה2  08

 ס אשכול ומר אלירן אלון חשב מינהל   "אהובה לביא מנהלת ביה' י בקשתכם של גב"עפ       
 'ב9-ו'  א9ב כנספחים "המצ,  .10128020.-ו 120.2.101.במכתבכם מימים  , החינוך       

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 , חפציבה ישראל נכנסת' גבחדשה אישור החלפת מזכירה  מעלה להצבעה
 0202.10/2 -יציאה לגמלאות החל משולמית פרץ ' שגבס אשכול "בונות הבנק בביהבחש

 ס אשכול ומר אלירן אלון חשב מינהל   "אהובה לביא מנהלת ביה' י בקשתכם של גב"עפ
 2'ב9-ו'  א9ב כנספחים "המצ,  8020.2.101-ו 120.2.101.במכתבכם מימים  , החינוך
 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 01ב כנספח "המצ, 120.2.101.יום מ 00' אישור פרוטוקול ועדת שמות מס2  01
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 2חשוב לשתף את התושבים בבחירת שמות הרחובות בהם הם גרים

 120.2.1012.מיום  00' אישור פרוטוקול ועדת שמות מס מעלה להצבעה
 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 :כדלקמןהיום -ראש העיר מבקש להוסיף נושאים נוספים מעל סדר
 002ב כנספח  "המצ, ביצוע ההלוואה8 איזון  תור הלוואאיש  2א
 0.2ב כנספח "המצ, /10.רים שנת "אישור פתיחת תב  2ב
 082 ב כנספח"המצ, שינוי בתקציב רגיל   2ג
 

 00  ב כנספח"המצ - איזון תאישור הלווא 2 0'א
 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 

 בהליך בוועדה הגיאוגרפית שמונע מרפאלנמצא הסכם רפאל מול משרד הפנים מאחר ו
 .ח לעירייה"מש 5.7להעביר 

 .ח"מש 7.7ס "ע ח וכן הלוואת איזון"מלש 2-שר הפנים הבטיח לתת מענק כ
 .הלוואת האיזוןביצוע ל, להחלטת המועצהמחכים רק , המיליון כבר התקבלו 2
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 2אישור הלוואה איזון מעלה להצבעה

 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 ביצוע ההלוואה2  .'א

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 2שנה 03-ל  12113%מבנק המזרחי לפי פריים   ביצוע ההלוואה מעלה להצבעה

 
 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 

 .0  ב כנספח"המצ, /10.רים שנת "אישור פתיחת תב2  ב
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 10/2.רים שנת "אישור פתיחת תב מעלה להצבעה

 
 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 08  ב כנספח"המצ, בתקציב רגיל שינוי 2 ג

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 2שינוי בתקציב רגיל מעלה להצבעה

 
 :הצבעה
 2חברים  08   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

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

 
 

    ________________    ___                _______________________ 
 ראש העיר -ל העירייה                      שמעון  לנקרי "מנכ -אוהד שגב         
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