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 ד "בס
 

 (11)  /5081'  ן  מסמן המניילא פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה ש
 11.05בשעה ,  /15.1.151,  ח"תשע בניסן 'כה, שלישיהתקיימה ביום  

 עכו 00רחוב 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

 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
 חברת מועצת העיר -שרי גולדשטיין ' גב
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב
  חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו

 

 :ה"נעדרו   ה
 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 

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

 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 

 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד
 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו

 

 :ה"בנוכחות ה
 זבר העירייהג -מר ראובן ויצמן 

 ש העירייה "יועמ -כנרת הדר   ' גב
 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב

 ח"מנהל הנה8 ח "רו -מר מנחם נויפלד 
 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 
 דובר העירייה -מר שרון דהאן 

 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 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 
 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב

 לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
 מחשוב מחלקת מידע ותקשוב - יהאד בדראן'מר ג

 

 

 *** העיר פותח מועצה שלא מן המניין  ראש*** 
 

 :על סדר היום
 ,מ בעניין פינוי ומחזור פסולת"אישור הסכם עם אשכול גליל מערבי בע

 .1ח פב כנס"המצ
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 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 .נושא מאוד חשובמדובר ב, אני מבקש להתנצל על הזימון מעכשיו לעכשיו
 שאנחנו מצטרפים לאשכול גליל מערביעדכנתי אתכם , לפני כשנה וחצי שנתיים

 .ישובים 9עם עוד 
 .נכנסנו במקומםאנחנו , נהריה לא רצו להשתתף

 . משרד הפנים תומך באשכול, לות מתפתחיםכושאה
 ".לעיר אחת"זאת פריצה דרך לראשי ערים להסכים בעתיד 

 .משרד הפנים מאמץ אותם יחד עם המדינה, אשכולות 6-8כרגע יש במדינה 
 . הכסף מתחיל להיכנס לרשות, זהלו נשנכנס אני שמח

 . כרגע יש פרויקט ראשון בתחום האשפה
 

 יניב אשור 
 , באדמה ניםוטממששינוי תפיסתי בנושא פחים  הפרויקט הוא
 . בשכונות ותיקות וחדשות הם יהיו כרגע

 . עלויות גבוהות עם –מכני /ציוד הנדסימדובר ב
 .שינוי משמעותי לעיר, פחים טמוני קרקע, פחי אשפה, חדשות משאיותיש רכש של 

 . נעשה –להיכנס ולהטמין את הפחים באדמה  שיהיה אפשריאיפה 
 

 ש כנרת הדר "יועמ
 ,אני מודה לכם על ההתכנסות והגעה בזמן קצר

 . ונקיבלנו אישור של כל חברי המועצה לקיים את הישיבה ולכן התכנס
 

 .ליועברתי ע, נתתי חוות דעת שאומרת שההסכם ראוי
 . של העירייה השתתפות אחוז 01אני צריכה התייחסות של ראובן בעניין תקציב של 

 
 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 

 . 01% -מאשר קיומו של תקציב בתקציב למימון השתתפות העירייה ב
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .ח להחליף את פחי האשפה"מלש 01לפני כשנתיים אישרנו 

 . בשנה ח"אלש 011חסכנו 
 

 ד מעיין גולדנבלום"עו
 .זה בעצם מתווסף לקיים

 
 יניב אשור 

 .א ועוד"כ, הפרויקט גורם לחסכון של עבודות קבלן
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 ,אחוז 01 -בוהשתתפות של הרשות  ש לאשר את ההסכם"הבקשה של יועמלאור 

 .אני מבקש מחברי מועצת העיר לאשר את ההסכם
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 גולדנבלום ד מעיין "עו
 ?ש שלנו להסכם"מה היו ההערות של יועמ

 
 ש כנרת הדר"יועמ

 ,לדרישתי, שאלה לעירייההבאת הציוד האשכול מעביר . הציוד יירכש על שם האשכול
 ,מעלות הרכישה 01% -עיריית עכו משתתפת במכיוון ש
 .יחזרו אלינו בחזרה 01% -ה ,שבזמן המכירההתחייב  האשכול 

 . היא תהיה לצמיתות –תקופת ההשאלה  תהיה ת מהביקשתי לדע, בנוסף
 .הם יוותרו עליו ולא יחייבו אותנו, ביקשתי לדעת אם חלילה יישרף פח, דבר נוסף

מדובר בהשאלה לצמיתות ולא נהיה מחויבים בגין ציוד  -על כן, התעקשות שליהזאת הייתה 
 .קשיינז

  
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .מ בעניין פינוי ומחזור פסולת"בע אשכול גליל מערביאישור הסכם עם מעלה להצבעה 
 

 :הצבעה
 .חברים  15   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 

 

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