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 ד "בס
 

 (11)  /7081'  מס פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין 
 77./1בשעה  , /87.2.571, ח"בסיון  תשע' טז , רביעיהתקיימה ביום  

 עכו 82רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו
 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 -' אג'פולה חדג' גב

 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 
 חבר מועצת העיר  -מר חאתם פארס 

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

 :ה"נעדרו   ה
 לארץ-נמצא בחוץ - מ וסגן ראש העיר "מ -מר זאב נוימן 

 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד ' גב
 מאושפז  - חבר מועצת העיר -מר אברהים טאהא 

 רמדאן - חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב
 חברת מועצת העיר  -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"וע
 חבר מועצת העיר -ר בוריס מקגון "ד

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

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

 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב
 פרוייקטים ויזמות עסקית -שלוש -מר עמיחי בן

 ראש מינהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 ח"מנהל הנה8 ח "רו -מר מנחם נויפלד 

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

 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"לעכו בעל החברה הכלכלית "מנכ -שלוש -מר אלברט בן

 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 מנהל מערכות מידע -מר מיקי אילוז 
 מחלקת מידע ותקשוב -טכנאי מחשוב  -מר יוסף כהן 

 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב
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 :על סדר היום
 .הודעות ראש העיר .1

 .1ב כנספח "המצ, 2112רים לשנת "אישור פתיחת תב .2

 .2ב כנספח "המצ, 13.2.2112מיום  10812' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס .3

 .3ב כנספח "המצ, 11.0.2112אישור פרוטוקול ועדת מסחר מיום  .0

 .0ב כנספח "המצ  ,23.0.2112אישור פרוטוקול ועדת חינוך מיום  .2

 י בקשתם"עפים "שצפלעזר של חוק ה הגביתוקף בקשה להארכת  .6
 ,8.2.2112במכתבכם מיום , ע וראובן ויצמן גזבר העירייה"של שמעון לנקרי רה

 . 2ב כנספח "המצ
 ,ד ראמי חזאן"עו –ר ועדת ערר לארנונה "מינוי לתקופת כהונה נוספת כיו .7

 , 8.2.2112במכתבה מיום , ממונה הכנסות ונכסים, גוזי-שגית בן' לפי בקשתה של גב
 .6כנספח ב "המצ

 
 :  להלן   נושאים   נוספים   מעל  לסדר   היום

 .7ב כנספח "המצ, 2826-ו 2822, 2820, 2823, 2822, 2821' רים חדשים מס"ת תבנוספ    .2
 ,ו של  גזבר העירייהבקשתלפי , 2117ח מקבלי הנחות בוועדת הנחות גבייה בשנת "דו  .  8

 ,(פעמיים) 26.8.2117-ו 28.2.2117מימים פרוטוקולים ישיבות ועדת הנחות         
 .'ד2-ו', ג2', ב2', א2ים ב כנספח"המצ        
 מיכאל אילוזר הנהלת הקונסרבטוריון העירוני מר "ואישור מועצה מינוי לי.  11

 .8ב כנספח "המצ, 22.2.2112במכתבו מיום , ל העירייה"ו של מנכלפי בקשת        
 (.רמסע)והתקנה של מתקני מגבהה נוע בקשת פטור ממכרז לאספקה .  11

 ,31.2.12במכתבה מיום , ד כנרת הדר"ש העירייה עו"לפי בקשתה של יועמ      
 .11ב כנספח "המצ      

 
 

 הודעות ראש העיר.  1

 : 31.2.2112עד  27.2.2112ל "דיווח על נסיעה לחו .1
  ,נמצא כרגע בשליחות באוקראינה בעיר קייבע "מ וסגן רה"זאב מנוימן 

 .עולים חדשים לעכו. לגייס משפחות מחבר העמיםבמטרה 
      

 
 :  2.6.2112עד    31.2.2112  ל"דיווח על נסיעה לחו .2

 טראקי בליטא להשתתף בפסטיבל אליו  –אצא לעיר התאומה שמעון לנקרי ראש העיר מחר        
 . ערים תאומותהוזמנו        

 .שנה לעצמאות ישראל 71ישראל בוילנא לציון אשתתף בטקס חגיגי אצל שגריר , כמו כן
 
 .ייערך במעמד שר התיירות טקס חנוכת הטיילת הדרומית 12:31מחר בשעה .    3

 
  והשתתפה לעכו שעבר בשבוע הגיעה שבגרמניה ברקלינגהאוזן התאומה מהעיר משלחת.    0

 .לרקלינגהאוזן עכו בין הערים לברית שנה 01 לציון רשמי בטקס       
 
 הפנינג חג שבועות.   2

 .עשייה מוכיחה את עצמה והקהל הרחב צמא לאירועים אלו, ליזו אוחיון מובילה את התחום      
 . בעכו הזיכרון בגן ישראל למדינת שנה 71 בסימן שנערך ענק שבועות בהפנינג השתתפו אלפים      
 החברה, העירונית הספורט רשות בשיתוף עכו בעיריית קהילה קשרי אגף  של יוזמה פרי הוא ההפנינג      

 הכלכלית החברה, העירונית הנוער יחידת, צעירים מרכז, והספורט התרבות משרד, קהילתיים למרכזים
  הקטנה מיכל של מופעים כלל ההפנינג. כללית בריאות ושירותי עכו של

 .קירל ומגוון פעילויות נוספות נועה והנוער הילדים כוכבת ושל      
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 "ערבסק" פסטיבל.   6

 המצודה  בחצר לראשונה נערך ואנדלוסית קלאסית ערבית למוסיקה בינלאומי פסטיבל      
 , סלימן   כמאל, דיקלה, קדרי נסרין של ובהשתתפותם כהן תום של בניצוחו בעכו העתיקה      
 .  נוספים ורבים מוגרבי מוחמד קיסר עדי, צברי שי, יחזקאל זיו      
 .נגנים 31 בהשתתפות" סימפוניאט" תזמורת לאירוע במיוחד הגיעה ממרוקו       
 .מושקע, פסטיבל מוצלח      

 
 שלוש-אלברט בן

 .סביב פיוטים אנדלוסים, הפסטיבל גלש לסוף השבוע בבתי הכנסת
 .והאוכלוסיות הקהילותפסטיבל הוכיח כיצד מוסיקה קלאסית אנדלוסים  הצליחה לחבר את כל ה

 
      העירונית הספורט רשות ידי על שנערכה המסורתית עכו בצעדת השתתפו ספר בתי תלמידי מאות.    7

 .ישראל למדינת שנה 71 בסימן האחרון שישי ביום
 .היה מוצלח, רעות סלומון ארגנה את הצעדה' גב       

 

    קנדי בעכו זכו בשבוע שעבר במקום השני  ת"הספר אמי-בבית" קדם עתידים"תלמידי התכנית  .2
' ז תלמידים מכיתה קבוצתואילו  ".המכונה המופלאה"בעולם בתחרות פיזיקה בינלאומית הנקראת 

  זכו מעצים חשמלית אנרגיה הפקת בנושא מדעית חקר עבודת שביצעו קנדי אמי״ת הספר בבית
 .בינלאומית בתחרות הראשון במקום

 
 אורית אסייג 
 .לימודי פיסיקה ומדעים - בינלאומית תחרות 
 .נגשו אלפי תלמידי מכל העולם 
 .זכו במקום השני בעולםעכו ת קנדי "ס אמי"תלמידי ביה 

 

      בעכו נוער לקידום ליחידה הצטיינות תעודת באשקלון שנערך חגיגי בטקס העניק החינוך משרד .8
 .ומגוונים רבים בתחומים דרך ופורצת חדשנית יחידה היותה על חמאם אבו יוסף של בניהולו

 
 שמעון לנקרי 

 .היחידה לקידום נוער בעיר עכו זכתה בפרס ארצי מטעם משרד החינוך
 .לטקס נסענו אני ואורית, הטקס התקיים באשקלון

 .מנהל בהצלחה רבה וביד רמה, יוסף אבו חמאם מנהל היחידה
 

 כנס פוד טק.  11
 המשלחת את אירחנו בסין ננג׳ינג שבמחוז ציינחואי לעיר עכו עיריית בין תאומות ערים ברית במסגרת      

 ימים שלושה למשך בעכו שהתה המשלחת. בישראל ינג'ננג ממחוז המזון תעשיית בכירי של הראשונה
 במטרה הישראלית החדשנות בתעשיית מובילים וגופים יזמים, הזנק חברות נציג עם נפגשה ובהם
 .ומסחר ידידות קשרי לפתח

 
 אוהד שגב           
 .תעשיה ועסקים מהעיר התאומה בסין ראשי             
 .ומסין להיפגש ולשתף פעולה עסקים מהארץ  מדובר בכנס ראשון בסוגו שנותן הזדמנות לאנשי             
     .החדש לתחום זה ההתעשיייזור ולחבר את א לשים את עכו על המפה, המטרה שלנו             
 .המזון  בארץ תבחרנה למקם את מפעליהם בעיר עכושתעשיות              
              
 שמעון לנקרי             
 .סגנית ראש העיר התאומה הגיעה בעצמה כדי לוודא שהמפגש עולה על הדרך הנכונה             

 
 

 ( דתי הממלכתי החינוך) ד"החמ בצעדת השבוע השתתפו בעכו העיר מילדי מאות.   11
 .ירושלים יום לציון החגיגית
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  בישראל השלטון לאיכות עכו כנס את ברציפות החמישית השנה זו תקיים עכו ירייתע.   12
 התנועה ר"יו במעמד ייערך הכנס. מערבי גליל האקדמית במכללה 8:11 בשעה ביוני 2, שלישי ביום
 דרור בן-שטראוס רעיה' גב, שרגא אליעד ד"עו, השלטון לאיכות והמכון בישראל השלטון איכות למען

 .דביר דב' פרופ, המכללה ונשיא
 

   . עתיקה עכו ס"מתנ ידי על שנערכה" רמדאן לילות" בתהלוכת השבוע השתתפו רבים תושבים.  13
   שהוקמה המרכזית בבמה וסיימו רמדאן שירי שרו, עתיקה עכו בסמטאות צעדו המשתתפים       
  ס"המתנ מנהל ניצח האירוע ארגון על. לילדים הפעלות  נערכו שם, זאר'אלג מסגד מול ברחבה       
 .פארס לואימר        
 

 ןמתגלה כמנהל מוביל ויוזם דברים משמעותיים למע, ס עכו העתיקה"מנהל מתנפארס לואי מר 
 .החובליםבחוף  בין היתר לואי הקים יחד עם מכללת אוהלו את מועדון הדולפינס, הקהילה

 
 

   ארצית בתחרות לראשונה השבוע השתתף עתיקה עכו ס"מתנ של" דולפינס עכו" השייט מועדון.   10
      הראשונים במקומות זכה המועדון: ביותר יפים הישגים וקצר בירקון שנערכה דראגון לסירות        
 .מעורב ובמקצה בנות במקצה        

 
 ארוחת איפטאר.   12
 ראש העיר –שמעון לנקרי          

 , סביב שולחנות ערך אתמול סעודת איפטאר מפוארת, התיכון הטכנולוגי ס"איאד מנהל ביה 
     , אירוע מכונן שליכד יחד את כולם, מנהלי בתי ספר ,הורים, תלמידים, אנשי דת, ישבו יחד רבנים 
 .בשעה חשובה של סוף הצום 
 .קידום הסובלנות וחיים משותפים בעיר עכוסמיר עאסי על מעורבותו ל שאפו לשייח 
  

 .אשר עבר ניתוח, האאאברהים טמר רפואה שלמה לחבר מועצת העיר 
 

 הפועל עכו. 16
 ראש העיר –שמעון לנקרי         

 .עשינו הכל כדי למנוע ניסיון רע לגנוב לנו את קבוצת הפועל עכו
 .עירלרב  ףעולה כס, קבוצת הפועל עכו שייכת לעיר עכו

 .הכל למען התושבים
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

 :היום כדלקמן-מעלה להצבעה נושאים נוספים  לסדר

 :להלן   נושאים   נוספים   מעל  לסדר   היום

 .7ב כנספח "המצ, 2826-ו 2822, 2820, 2823, 2822, 2821' רים חדשים מס"נוספת תב.  א

 ,לפי בקשתו של  גזבר העירייה, 2117ח מקבלי הנחות בוועדת הנחות גבייה בשנת "דו   .ב

 ,(פעמיים) 26.8.2117-ו 28.2.2117פרוטוקולים ישיבות ועדת הנחות מימים        

 .'ד2-ו', ג2', ב2', א2ב כנספחים "המצ       
 

 מיכאל אילוזר הנהלת הקונסרבטוריון העירוני מר "ואישור מועצה מינוי לי   .ג

 .8ב כנספח "המצ, 22.2.2112במכתבו מיום , העירייהל "ו של מנכלפי בקשת       

 (.רמסע)בקשת פטור ממכרז לאספקה והתקנה של מתקני מגבהה נוע .   ד

 ,31.2.12במכתבה מיום , ד כנרת הדר"ש העירייה עו"לפי בקשתה של יועמ      

 .11ב כנספח "המצ      
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 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חברי המועצה שנעדרו
 מאשר -מ וסגן ראש העיר "מ -מר זאב נוימן 

 מאשרת – סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד ' גב
 מאשרת - חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב
 מאשרת -חברת מועצת העיר  -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"וע

  מאשר -חבר מועצת העיר  -מר אברהים טאהא 
 מאשר - חבר מועצת העיר -ר בוריס מקגון "ד

 

 :הצבעה
 .חברים  10   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאשרים פה אחד  -:החלטה

 (.טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -מאשרים פה אחד )           
 

 1ב כנספח "המצ, 2112רים לשנת "תבאישור פתיחת .  2
 

 ראש העיר –מר שמעון לנקרי 
 : 'רים מס"מציג את רשימת פתיחת התב

 . 2270-ו 2273, 2272, 2271, 2283, 2821, 2808, 2802, 2807 ,2806, 2802
  .2112רים לשנת "מעלה להצבעה אישור פתיחת התב

 
 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 

 2ב כנספח "המצ, 13.2.2112מיום  28110' ועדת כספים מסאישור פרוטוקול .  3
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .13.2.2112מיום  10812' מספרוטוקול ועדת כספים  מעלה להצבעה אישור

 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
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 3ב כנספח "המצ, 11.0.2112ר מיום אישור פרוטוקול ועדת מסח.  0
 

 ר ועדת מסחר"יו –פרומן  אילן

 .פר  פעמיםועדה התכנסה מסוה

 ,(סוחרים בעיר 160-כ), לעזור לסוחרי העיר ברחוב בן עמיהתייעצנו יחד במטרה 

 .נעשו מס פעולות משמעותיות ברחוב

 .ויש שביעות רצון של הסוחרים ברחובטוב בן עמי נראה כרגע הרבה יותר 

 .מרכז מסחרי בורלא שדורש שיפוץ החזות –הפרויקט הבא 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .נותר נושא הקירוי, תאורה, נעשה שיפוץ

 

 אוחיון ליזו

 ,זומנתי לוועדת המסחר

 ,ח"אלש 321סייעו לנו לגייס שגב ואוהד לנקרי שמעון , רחוב בן עמי

 אנחנו עושים פעולות תוכן במקום בשיתוף , מעבר לכך, עבור תאורת רחוב חדשה

 בשנה הבאה יחד עם מינהל החינוך נעבה את פעילות עץ המוצצים , עם הקהילה

 .עם גני הילדים ומעונות היום

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .ליזו' גבתודה רבה ל

 ת העיר החלטות נכונות במועצ תכשרשות מקומית מקבל

 .ון להצלחהכזה המתכון הנ –ומנהלת דיאלוג עם התושבים 

 !יש תוצאות לכך 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .11.0.2112ר מיום ועדת מסח פרוטוקול ועדת מעלה להצבעה אישור

 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
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 0ב כנספח "המצ,  23.0.2112אישור פרוטוקול ועדת חינוך מיום .  2
 

 סונינו איתמרד "עו
 ,בנות' כיתה ארישום לובעיה עם אחזקה בעיית ה, הרצוג עםונהספר -יתישנה בעיה עם ב

 
 אסייג אורית

 ,נתנו מענה מיידי, הייתה הצפה בבית הספר
 .ס"הפיזית של ביהתשופר התדמית , רד החינוךשיש הרשאה תקציבית של מ

 .שח"אל 761
 .ס"מזגנים שיותקנו בספריית ביה, ח"אלש 311 -נעשות עבודות חשמל כ, בימים אלו

 .בקיץ יתבצע השיפוץ המסיבי
 .לא תמיד ניתן לפצל, כיתות 3מותר היום לפתוח  –בעניין הרישום 

 ,ס"מנהלת ביה, ר ההורים"מחר אני נמצאת שם עם יו
 .אותם לכיתות לימוד ריננסה למצוא חללים להכש

 .משרד החינוך יצטרך לתת שעות תקן
 .נדאג לבניית כיתות, לאחר שנקבל את כל האישורים ממשרד החינוך

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,ס והיום יש יותר רישום"פיצלו את ביה

 .אנחנו מתארגנים לכך
 ,יש תושבים חדשים, אנחנו פותחים גנים נוספים, ל בגני ילדים"כנ

 .התברכנו
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . 23.0.2112ועדת חינוך מיום פרוטוקול  מעלה להצבעה אישור

 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 
 י בקשתם"עפים "שצפלשל חוק העזר  הגביתוקף בקשה להארכת .   6

 ,8.2.2112במכתבכם מיום , וראובן ויצמן גזבר העירייהע "של שמעון לנקרי רה
 .                                                                                                  2 ב כנספח "המצ      

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .הארכת תוקף עד סוף השנה
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ים"שצפלשל חוק העזר  הגביתוקף בקשה להארכת מעלה להצבעה 

 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
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 ,ד ראמי חזאן"עו –ר ועדת ערר לארנונה "מינוי לתקופת כהונה נוספת כיו.    7
 , 8.2.2112במכתבה מיום , ממונה הכנסות ונכסים, גוזי-שגית בן' לפי בקשתה של גב

 .                                                                                                          6ב כנספח "המצ      
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .שנים 0-הארכה ב

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .ד ראמי חזאן"עו –ר ועדת ערר לארנונה "מינוי לתקופת כהונה נוספת כיומעלה להצבעה 
 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

 :להלן   נושאים   נוספים   מעל  לסדר   היום כדלקמן 

 
 7ב כנספח "המצ, 2826-ו 2822, 2820, 2823, 2822, 2821' רים חדשים מס"נוספת תב.  2
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 : 2112לשנת  רים "מציג את רשימת פתיחת התב

 2826-ו 2822, 2820, 2823, 2822, 2821' מס
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
  .2112לשנת  חדשים רים"מעלה להצבעה אישור פתיחת התב

 
 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
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 ,לפי בקשתו של  גזבר העירייה, 2117ח מקבלי הנחות בוועדת הנחות גבייה בשנת "דו   .8
 ,(פעמיים) 26.8.2117-ו 28.2.2117פרוטוקולים ישיבות ועדת הנחות מימים        
 .                                                                             'ד2-ו', ג2', ב2', א2ב כנספחים "המצ      

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 ,מחלקת גביה עושה עבודה טובה
 .ח"מלש 21של  עיריית עכו נותנת הנחות בהיקף

 .חוקי "עפ, ח"מלש 22נתנו הנחות בהיקף של , 2117בשנת 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .2117ח מקבלי הנחות בוועדת הנחות גבייה בשנת "ודמעלה להצבעה 

 
 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 
 
 

 
 מיכאל אילוזר הנהלת הקונסרבטוריון העירוני מר "ואישור מועצה מינוי לי.   11

 8ב כנספח "המצ, 22.2.2112ו מיום במכתב, ל העירייה"לפי בקשתו של מנכ         
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .המינוי הוא בהתנדבות

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ר הנהלת הקונסרבטוריון העירוני "ואישור מועצה מינוי לימעלה להצבעה 

 .1.6.2112 -החל מ, מיכאל אילוזמר 
 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 (.רמסע)בקשת פטור ממכרז לאספקה והתקנה של מתקני מגבהה נוע  .11
 ,31.2.12במכתבה מיום , ד כנרת הדר"ש העירייה עו"לפי בקשתה של יועמ      

 .                                                                                        11ב כנספח "המצ      
 

 ד כנרת הדר"עו
  ,משאיות אשפה 2העירייה רכשה 

 .צריך להתקין עליהם מתקן הרמה שהתקנתו מותנית במכרז אחר
 .א ניתן היה להמשיך את ההליךל, המציעים שנגשו למכרז זה

 פנה  בבקשה פתור ממכרז בשל העובדה  , רכב8מנהל אגף אשפה אלקריףשלומי מר 
 .לא עברו ועדת מכרזים ים היחידים שנגשוקכי שני הספ

 .המחלקה המשפטיתי מבקש אישור לצאת להתמחרות מול ומלשמר 
 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 (.רמסע)בקשת פטור ממכרז לאספקה והתקנה של מתקני מגבהה נוע מעלה להצבעה 

 
 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 .וכן את צלחת האליפות מציג לחברי המועצה את גביע האליפות המדינה בכדור עף
 
 
 
 
 
 
 

 

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