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 .אזרחים ותיקים, יש משפחות שלא מקבלות, בעניין חלוקת מזון
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 6הודעות ראש העיר56

לבדיקות קורונה בחניון החפיר בעכו העתיקה המתחם יפעל " היבדק וסע"הבוקר נפתח מתחם  .1

הפעם . איש 077-ליומיים רצופים שהוא פעל בשבוע שעבר ונדגמו כ, זאת בנוסף. היום ומחר

 !!עכו בלבדהכניסה תותר לתושבי 

 
כמו . בשבוע שעבר מערכת החינוך המיוחד בעכו חזרה ללמידה בהתאם להנחיות משרד הבריאות .2

 .אנו ממשיכים בלמידה מרחוק וגייסנו תרומה של טאבלטים לילדי העיר שאין להם מחשב, כן

 
הענקנו במתנה טאבלטים לבתי אבות והוסטלים בעיר כדי לאפשר לקשישים לתקשר עם בני  .3

 .קרן בן נשר, הטאבלטים גוייסו על ידי מנהלת הפועל עכו. אמצעות האינטרנטמשפחה ב

 
חולקו מנות מזון מצוננות , כמו כן. נכים ומשפחות נזקקות, אלפי מנות מזון חולקו לקשישים .4

 .לקשישים בשיתוף משרד הרווחה

 
ניתן סיוע , ןכמו כ. עובדי עירייה בסיוע מתנדבים רבים חילקו ערכות יצירה והפגה לילדים בעיר .5

 .ברכישת תרופות למרותקי בית ושיחות הפגה עם קשישים בודדים

 
. קיימנו את טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה באולם מועצת העיר ללא קהל, בשל משבר הקורונה .6

באתר העירוני וביוטיוב וזכה לצפיות של , הטקס שודר בערב יום הזיכרון בפייסבוק של העירייה

 .איש 12,777-יותר מ

 
בפייסבוק  27:77-טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ישודר ביום שני ב .0

 .של העירייה

 
קיימנו במהלך השבועות  .נשדר שיח שקיימתי עם משפחות שכולות 11:75ביום הזיכרון בשעה  .8

עים היו גם אירו. שהסתובבה ברחבי העיר" המשאית המשמחת"האחרונים אירועי בדיור של 

 .מיוחדים למגזר הערבי

 
רדיו צפון ישדר בין , כמו כן. ביום העצמאות יופיעו אבי ומשה דיין במשאית שתסתובב ברחבי העיר .9

 (.ובשכונת בת שבע' בשכונת הכרם ג)משני מוקדים בעיר  18:77-16:77

 
 .של עפרה חזה" תפילה"לקראת יום העצמאות יופק קליפ של תושבי העיר עם השיר  .17

 
 .פרסים לתושבי העיר שהשתתפו בתחרות הגינה והמרפסת המטופחתחילקנו  .11

 
ים לקראת הרמדאן וביקשנו להסביר לציבור כמה שניתן בנושא הנחיות 'קיימנו מפגש עם השיח .12

 .משרד הבריאות
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 56ב נספח "מצ6 ש העירייה"יועמ -ד כנרת הדר "לבקשת עו    
 

 :ד כנרת הדר"עו
 .חל גם על הרשות, חוק הגמלאות

 .כי לא היה צורך, אף פעם לא בצענו מינוי
 ,בשנה האחרונה נוצר צורך ולכן אני מבקשת מחברי המועצה לאשר את המינוי של רותי נוטס

 .צריך למנות איש כספים שמטפל בשכר
 

 ראש העיר-שמעון לנקרי
 .רותי נוטס כממונה על תשלום הגמלאות' מינוי הגב מעלה להצבעה אישור

 

 :הצבעה
 .חברים  16   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 
 ,בשל משבר נגיף הקורונה 2525הנחות בארנונה בשנת  36

 6א2נספח + 2ב נספח "מצ6 גזבר העירייה –לבקשת ראובן ויצמן    
 

 :ראש העיר-שמעון לנקרי
 .2222שנת המס לכל  25%יקבלו הנחה של משרד הפנים הגדיר מי הם עסקים שנפגעו ו

 .כהנחהח שיינתן לעסקים "מלש 14 -כ ח מתוך"מלש 13 -כ שיפוי של הרשות תקבל
 

 :נחאס בולוס, ח"רו
 ?זה ניתן לעשות משהו עם , עסקים שהוחרגו

 
 :ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .עם אישור מהמדינה, נבחן לגביהם

 
 ראש העיר-שמעון לנקרי

 .בשל משבר נגיף הקורנה 2222הנחות בארנונה בשנת  מעלה להצבעה אישור
 

 :הצבעה
 .חברים  16   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
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 :א3מספח , סגירת תברים+  3נספח , פתיחת תברים26
 

 ראש העיר-שמעון לנקרי
 .פתיחה וסגירת תברים מעלה להצבעה אישור

 

 :הצבעה
 .חברים  16   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 
 

 :ראש העיר –שמעון לנקרי 
 

 6אני רוצה לאחל רמדאן כרים
 6לדרוזים שחוגגיםחג שמח גם 

 6אוהב אתכם, תודה רבה לכם, כל חברי מועצת העיר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ______ __________    ___                   _____________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי      ל העירייה             "מנכס -  קובי שמעוני           

 
 

  


