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פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )11( 1191/
שהתקיימה ביום רביעי ,ב' דר"ח חשון  9א' בתשרי,
 9.01.01.1/בשעה  100..באולם מועצת העיר ,רח' ויצמן  91עכו

בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ה :
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
רו"ח חסין אסדי  -חבר מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
סנ"צ יניב רונן  -מפקד תחנת משטרת עכו
מר אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית

מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  9מנהל הנה"ח
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ ופסטיבל עכו
מר יוסי כהן  -מבקר העירייה  9ממונה על תלונות הציבור
גב' יונית סמולש  -מנהלת אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות
גב' ליזו אוחיון  -מנהלת אגף קשרי קהילה
מר יניב אשור  -ראש מינהל התפעול והאכיפה
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' רות טל  -מנהלת לשכת מנכ"ל
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
גב' אורית אסייג  -ראש מינהל החינוך
גב' עדי מקל  -ראש מינהל הרווחה
גב' אור סט-אלפלס  -מנהלת לשכת ראש העיר
מר אליהו כהן  -מנהל אגף הנכסים
גב' מרגרט מתא  -מזכירה משאבי אנוש
מר מרדכי שמיר  -מנהלן אגף תשתיות וביצוע
מר קלוד לוי  -פרויקטור לעליה קהילתית צרפתית
מר אמיר כורדי  -עוזר לשכת ראש העיר
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
גב' גלית לילו  -מתורגמנית לשפת הסימנים

מר יוסי כהן  -טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
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סדר היום:
הודעות ראש העיר0
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  .091/מיום  ,901.01.1/הרצ"ב כנספח 01
אישור עו"ד לירז אלהרר כהן לתפקיד דירקטורית בתאגיד המים והביוב
"מי עכו" ,במקומה של עו"ד מיטל רץ רויטקוף אשר מסיימת את תפקידה0
עפ"י בקשתה של גב' אורית אסייג יו"ר תאגיד המים והביוב,
הרצ"ב כנספח  - 1קורות-חיים ותעודות על השכלה של עו"ד לירז אלהרר כהן0
אישור מועמדות לדירקטוריון החכ"ל הגב' יונית סמולש ,עפ"י בקשתו של
מר אלברט בן-שלוש ,מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ ,במכתבו מיום ,110/01.1/
הרצ"ב כנספחים 9א'9 ,ב' ו9-ג'  -מצורפים חוו"ד של יועמ"ש העירייה ושאלון מועמדת0
אישור חילופי גברי ,מינוי נפתלי רזניקוביץ ליו"ר ועדת שכונות במקומו של
מר ויקטור אלון חבר מועצת עיריית עכו ,הרצ"ב כנספח 04
אישור מועצת העיר להפעלת מיזם חינוכי משותף עם הקרן הקיימת לישראל
בית קק"ל למצוינות ,עפ"י בקשתה של גב' אורית אסייג ראשת מינהל החינוך,
במכתבה מיום  ,1901.,1.1/הרצ"ב כנספח 01

להלן נושאים נוספים לסדר היום:
 09אישור המשך הפעלת חשבון מס'  4/.1..שבבנק הפועלים עכו  -סניף 919
ולצרף את תחום הפעילות לאינטרנט עסקים ,עפ"י בקשתו של גזבר העירייה,
הרצ"ב כנספח 01
 00הקצאת המקרקעין הידועים כגוש  11111חלקות  /ו 1.-לעמותת אנוש,
עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ,עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר,
במכתבה מיום  ,110/01.1/הרצ"ב כנספח 09
 0/הקצאת מקרקעין לעמותת מרכז סיור ולימוד גליל ,עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן
מנהל אגף הנכסים ,עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר ,במכתבה מיום ,1901.01.1/
הרצ"ב כנספח 00
 01.הקצאת מקלט ברחוב דרך עציון  1.לתנועת בית"ר הנוער הלאומי,
עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ,עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר,
במכתבה מיום  ,1901.01.1/הרצ"ב כנספח ( 0/מצ"ב מצורפת פרוטוקול וועדת הקצאות
מיום  100.901.1/מסומן כנספח א' ומצ"ב הסכם לשימוש ארעי במקלט מסומן כנספח ב')0
 011הקצאת מקלט בדרך הארבעה  41עכו לעמותת מכינת "אבנר"
עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ,עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר,
במכתבה מיום  ,1901.01.1/הרצ"ב כנספח ( 01.מצ"ב מצורפת פרוטוקול וועדת הקצאות
מיום  100.901.1/מסומן כנספח א' ומצ"ב הסכם לשימוש ארעי במקלט מסומן כנספח ב')0
 011הקצאת מקלטים ברחוב קיבוץ גלויות ( 4מקלט  )11ומקלט  91לעמותת "אריאל"
עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ,עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר,
במכתבה מיום  ,1901.01.1/הרצ"ב כנספח ( 011מצ"ב מצורפת פרוטוקול וועדת הקצאות
מיום  100.901.1/מסומן כנספח א' ומצ"ב הסכם לשימוש ארעי במקלט מסומן כנספח ב')0

ראש העיר:
מעניק זר פרחים לגב' עאישה מורסי לכבוד יום ההולדת  -מזל טוב 0
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 01הודעות ראש העיר
 .1אמש נפגשנו עם השר לביטחון פנים ,ח״כ גלעד ארדן ועם קציני משטרה בכירים לדיון מיוחד לאור מקרי
הרצח האחרונים שאירעו בעיר .הובהר לשר הפגיעה בתחושת הביטחון האישי של התושבים והנזק התדמיתי
לעיר .ביקשנו מהמשטרה לפעול למיגור הפשיעה ולסייע לעיר בכוחות מיוחדים .השר ציין כי לאור מורכבות
האירועים האחרונים הוקצה לעיר כוח משימה של משמר הגבול המונה  081לוחמים .לדבריו ,יינתן לעיר טיפול
משמעותי ויסודי של המשטרה.

שמעון לנקרי  -ראש העיר
ביקור השר ארדן ,בנושא האלימות בעיר ,שיתופי פעולה בין המשטרה לבין הסיור העירוני.
וכן הצעה לסדר היום של עו"ד איתמר סונינו ,נא ראה מכתבו מיום  ,11.01.1102הרצ"ב כנספח 0A
הזמנתי את סנ"צ יניב רונן – מפקד תחנת משטרה עכו.
סנ"צ יניב רונן – מפקד תחנת משטרת עכו
ערב טוב,
ללא ספק מדובר בבעיה קרדינאלית ,
לא סתם הוזמנו גורמים בכירים .עכו עיר מעורבת שצריך לשמר את שגרת החיים
והאיכות בעיר.
תוגברנו ב 01-שוטרי מג"ב ,לאחר האירוע האחרון התווספו עוד  011שוטרי מג"ב.
תחום אחד :הטיפול בפשיעה בעיר ,אוספים ראיות נגד אותם עבריינים.
תחום שני:

מחסומים שהקמנו לצורך בדיקת כל רכב שמסתובב בעיר.
הרגע ניתקתי מכשיר קשר מרכב של עבריינים.
לאכוף ולא לוותר לילה כיום.
רכבים של עבריינים עם חלונות שחורים תחושה של בריונות,
אנחנו מורידים אותם.

תחום נוסף  :הפשיעה בתוך עכו עתיקה.
אנחנו מבצעים סריקות בממוצע ביום  01בתים של עבריינים מבוקשים,
אנחנו נקשה על ההתנהלות שלהם.
יש ירידה גדולה של פשיעה בעיר עכו.
יש עליה ברמת הסכסוכים בין העבריינים בעיר.
אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי להקטין את אותם אירועים.
אנחנו נתמקם בכל המוקדים המרכזיים בעיר.
עו"ד איתמר סונינו
כולנו מחזקים את ידיכם ,מקווים שהפרקליטות תסייע לכם בעונשים.
בפסטיבל עכו פרסמו מקרה של שמירה על חניות בתשלום פרטי.
 איך מטפלים בזה ?
 נושא של רכבים שנוסעים בלילות עם מוסיקה גבוהה.
סנ"צ יניב רונן
איכות חיים ,רעשים ,ניידות מגיעות במיידי למקומות אלו.
שלב ראשון מזהירים ,פעם שנייה מקבלים דו"חות.
כל מה שקשור לחפלות ברחובות ,זה כבר כמעט ולא קיים.
 מכירות הסמים ,יש מוקדים שאנחנו יכולים לסגור את המקומות שלהם.
 כל נושא הקבצנים ,מטפלים.
יחד עם הכוחות הגדולים שנכנסו לעיר ,נטפל בהכל.
ננצל את העזרה הזאת.
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שמעון לנקרי  -ראש העיר
אני מבקש להודות לכם על המאמץ.
היום הציבור דורש ומפגין לטיפול בנושאים אלו.
סנ"צ יניב רונן
לגבי המריבה בנושא החנייה בימי הפסטיבל,
ספציפית אותם תושבי עכו עתיקה אינם עבריינים.
הייתה מריבה בין שני הגורמים.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אני מאחל לכם בהצלחה ,כל מועצת העיר תומכת במשטרת עכו,
בע"ה תעשו ותצליחו.
** סנ"צ יניב רונן יוצא מאולם המועצה **
 .2המופע האחרון של המצודה נערך עם האומן אביב גפן .ב 01.00-ייפתח ליין החורף של מופעי המצודה
באולמות האבירים עם הזמר לירן דנינו.
 .3מועדון הדולפינס זכה באליפות אירופה בתחרות חתירה על סירות דרגון.
 .4כ 001-אלף איש ביקרו בפסטיבל עכו ה .11-בפסטיבל הופיעו מאות שחקנים ופרפורמרים מהארץ ומהעולם,
שהעלו עשרות הצגות ומופעים חדשים וותיקים ,מתוכן  8בכורות שלקחו חלק בתחרות הפסטיבל .בפסטיבל
עלו  11הצגות מקור ישראליות 3 ,הצגות בינלאומיות ,עשרות מופעי רחוב
מהארץ ומהעולם ועוד.
אלברט בן-שלוש – מנכ"ל פסטיבל עכו
הפסטיבל השנה היה כאחד המופעים המוצלחים ביותר.
העיר הייתה מלאה ,הכל היה מוצלח.
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
עבד יפה מאוד.
 .5השבוע אירחנו את מועצת מטה בנימין לסיור לימודי בעיר.
 .6מפקד גל"צ שמעון אלקבץ ואנשי גל"צ התארחו אף הם בעכו וצפו מקרוב בהתפתחותה של העיר ובמיזמים
התיירותיים.
 .7מרוץ האופניים הגדול בישראל' ,מגדל אפיק ישראל' ,המכונה 'הטור דה פראנס' הישראלי',
התקיים בגליל ועבר בעכו .מדובר במירוץ שנטלו בו חלק  011רוכבים מהארץ ומהעולם.
 .8טקס כתיבת אותיות בספר התורה של עם ישראל .נערך באולם מועצת העיר .מדובר במיזם ייחודי של הרב
דוד אברהם העוסק בכתיבת ספר תורה למען אחדות ישראל .האותיות בספר התורה נכתבו על ידי אלפי
יהודים מהארץ ומהעולם וביניהם ,רבנים ,שרים וחברי כנסת ,ראשי ערים ,חיילי צה"ל ועוד .הספר יוכנס
לכותל המערבי.
 .9פסטיבל "בתים מספרים" ייערך בעכו ב 1-8-בנובמבר ,במהלכו יציגו תושבי העיר יהודים וערבים את
אוצרותיה של העיר עכו .המבקרים ייחשפו למרקם הרב תרבותי הייחודי בעיר .כמו כן ,ייערכו סיורים
מודרכים באתרים שונים ,בבתי אמנים ,בתי תפילה ,אתרי תיירות ,גני רידואן ,חאן אל עומדאן,
הסראיה ועוד .הכניסה ללא תשלום.
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
בהובלת צוות היגוי המתנסים בעיר מגזר יהודי ומגזר ערבי.
סיורים בתוך בתי אומנים ,בתי תפילה.
זו שנה ראשונה.
אוהד שגב
כרגע נרשמו ליומיים האלה 0111 ,איש.
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 .11ערב סליחות לזכרו של רס"ן צפריר בר-אור ז"ל ,סמג"ד גדס"ר גולני שנהרג במבצע צוק איתן נערך,
זו השנה החמישית במתנ"ס בית היימן בהשתתפות חברי קהילה ,בני משפחה ומוקירי זכרו.
אוהד שגב
מאז שלצערנו נהרג רס"ן צפריר בר-אור ז"ל ,הבן של שרונה בר אור,
אנחנו מקיימים ערב סליחות לזכרו במתנ"ס בית-היימן.
מן הראוי ,אני חושב ,שתהיה נוכחות של חברי מועצת העיר בערב זה.
מעבר לשרות המשמעותי שלו בצה"ל,
הוא היה מגיע לביה"ס תיכון דרסקי להרצות בפני הנוער.
 .11מינהל קשרי קהילה בעיריית עכו קיים בערב ראש השנה ,פעילות לכל המשפחה בין בגן הזיכרון
ברחוב בן עמי בעכו.
 .12במרכז צעירים נערך שיח פתוח עם ראש העיר עכו ועם ראשי המינהל בעירייה בשיתוף הרשות לפיתוח
הגליל והמשרד לפיתוח הפריפרייה ,הנגב והגליל .המפגש יצא לפועל מתוך צורך של התושבים הצעירים
לקבל מענה ישיר מראש העיר ואנשי המקצוע לשאלות בתחומים השונים.
 .13במהלך חול המועד סוכות הוכנס לבית הכנסת ״ישמח משה״ בעכו ספר תורה שנכתב לזכרו של תושב
העיר ,מאור הרוש ז״ל שנרצח בפיגוע בבורגס בשנת .1101
 .14ביום שני 1.00 ,בשעה  00:11נקיים הנחת אבן פינה לבית הכנסת "אבני החושן" שליד שכונת אנשי הקבע.
כולם מוזמנים.
 .15דיווח יציאה לחו"ל – ב 10.01.02-אצא למוסקבה עם נחמיה מיכאלי לפגישה עם נשיא קרן סטמגי הנדיב
גרמן זכרייב שהבטיח לנו תרומה של  111אלף  ₪עבור בניית הקומה השנייה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אנחנו יוצאים עם משלחת של הקווקזים ,יחד עם נחמיה מיכאלי.
מה 10 -לדצמבר  1102עד  1ינואר  = 1111סה"כ  1ימים.
כרטיס הטיסה ישולם ע"י העירייה והוצאות האירוח ע"י המארחים שלנו.
גרמן זכרייב תורם לעדה הרבה מאוד כספים ,השנה הוא תורם לנו  111אלש"ח.
אנחנו נוסעים לכבד את ההזמנה ,במוסקבה.
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
יש כנס של ערים תואמות בדצמבר.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
קיבלנו הזמנה של עיר התאומה בפולין,
הם התארחו גם אצלנו.
חברי מועצה שירצו לנסוע ,מוזמנים.
זאב נוימן  -מ"מ וסגרה"ע
מבקש לדווח.
הייתי בנסיעה באזרבז'אן עם אנשי הקהילה.
כל ההוצאות על חשבונם למעט הכרטיס.
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 01אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  .091/מיום  ,901.01.1/הרצ"ב כנספח 01
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
אישור דו"ח רבעוני לשנת  1102לתקופה :רבעון  ,1שנת .1102
סיימנו את תקציב מחצית  1102בגרעון זמני של  8מש"ח:
 0מש"ח מסעיפי הכנסה.
 1מש"ח מסעיפי הוצאה.
 מדובר בהכנסות מאגרות בניה והיטלים שלא שולמו עד יוני ,1102
 1מש"ח מתוכם שולמו ביולי .1102
 בסעיפי הוצאה – יש כאמור גרעון של  1מש"ח בסעיפי חינוך.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אני מבקש מהגזבר בשם כל חברי המועצה לשים לב.
שהשנה הנוכחית תסתיים באיזון תקציבי.
לא כולם יכולים לעמוד בזה .רשויות לוקחים חשב מלווה.
אנחנו מצליחים לסיים באיזון תקציבי .כבר  1שנים רצוף ,אך השנה לצערנו
אלו ימים שאין לנו ממשלה יציבה .אנחנו לא מקבלים מימון ,עומדים בהכל.
אנחנו רוצים שלא יהיו הפתעות בסוף השנה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  18902מיום .1.01.1102
הצבעה:
בעד  01 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 09אישור עו"ד לירז אלהרר כהן לתפקיד דירקטורית בתאגיד המים והביוב
"מי עכו" ,במקומה של עו"ד מיטל רץ רויטקוף אשר מסיימת את תפקידה0
עפ"י בקשתה של גב' אורית אסייג יו"ר תאגיד המים והביוב,
הרצ"ב כנספח  - 1קורות-חיים ותעודות על השכלה של עו"ד לירז אלהרר כהן0
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור עו"ד לירז אלהרר כהן לתפקיד דירקטורית בתאגיד המים והביוב
"מי עכו" ,במקומה של עו"ד מיטל רץ רויטקוף אשר מסיימת את תפקידה.
הצבעה:
בעד  01 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
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 04אישור מועמדות לדירקטוריון החכ"ל הגב' יונית סמולש ,עפ"י בקשתו של
מר אלברט בן-שלוש ,מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ ,במכתבו מיום ,110/01.1/
הרצ"ב כנספחים 9א'9 ,ב' ו9-ג'  -מצורפים חוו"ד של יועמ"ש העירייה ושאלון מועמדת0
* * גב' יונית סמולש יוצאת מאולם המועצה

* *

אוהד שגב
הוספנו משרה חדשה לשורות ההנהלה ברשות  -מינוי מנהלת אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות.
הגב' יונית סמולש.
היא ניהלה את מפעם השרון ,עבדה גם בג'וינט ישראל.
היא תטפל גם בכל נושא קידום החדשנות ברשות.
בכל הרשויות קיים אגף לתכנון אסטרטגי.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מועמדות לדירקטוריון החכ"ל הגב' יונית סמולש החל מ.0.00.1102 -
הצבעה:
בעד  01 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
* *

גב' יונית סמולש חוזרת לאולם המועצה

* *

 01אישור חילופי גברי ,מינוי נפתלי רזניקוביץ ליו"ר ועדת שכונות במקומו של
0
מר ויקטור אלון חבר מועצת עיריית עכו ,הרצ"ב כנספח 4
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חילופי גברי ,מינוי נפתלי רזניקוביץ ליו"ר ועדת שכונות
במקומו של מר ויקטור אלון חבר מועצת עיריית עכו.
הצבעה:
בעד  01 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
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 01אישור מועצת העיר להפעלת מיזם חינוכי משותף עם הקרן הקיימת לישראל
בית קק"ל למצוינות ,עפ"י בקשתה של גב' אורית אסייג ראשת מינהל החינוך,
0
במכתבה מיום  ,1901.,1.1/הרצ"ב כנספח 1
* * מר זאב נוימן מ"מ וסגרה"ע יוצא מאולם המועצה * *
שמעון לנקרי – ראש העיר
פרויקט חדשני ,עצום ,כ 11 -מלש"ח.
אורית אסייג
מרכז קק"ל למצוינות הוא אחת התכניות המשמעותיות שזכינו בהן .הגשנו קול לקורא לבינוי
מרכז חדש ולא לשיפוץ מבנה קיים.
המבנה החדש יהיה בנוי ברוח תפיסות פדגוגיות חדשניות ,במרכז יהיה צוות גדול המורכב
ממנהל ,מנטורים ומדריכים ,כולם יוצאי יחידות מובחרות בצה"ל.
המרכז ייתן מענה לפיתוח מצוינות בראיה יישובית ,חשיבה יצירתית ,חקר ,למידה חווייתית
ומשמעותית וכן חיזוק תלמידים לקראת בגרויות ברמה של  0יח"ל במגוון מקצועות:
מתמטיקה ,מדעים ,אנגלית ,פיסיקה כימיה ועוד .התלמידים במרכז יפגשו עם מרצים וחוקרים,
אנשי הייטק ומיטב המוחות ,אשר יחשפו אותם לכל מה שנדרש כדי להכינם כבוגרים מיטביים.
סיירתי בעצמי במודל הקיים במבנה ששופץ בנוף הגליל ואכן התרשמתי מהתכנית המרתקת.
זכינו להיכלל בעשרת הישובים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מועצת העיר להפעלת מיזם חינוכי משותף עם הקרן הקיימת לישראל
בית קק"ל למצוינות.
הצבעה:
בעד  03 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
( זאב נוימן מ"מ וסגרה"ע לא משתתף בהצבעה ).
החלטה :מאושר פה אחד.

* * מר זאב נוימן מ"מ וסגרה"ע חוזר לאולם המועצה * *
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אישור המשך הפעלת חשבון מס'  4/.1..שבבנק הפועלים עכו  -סניף 919
ולצרף את תחום הפעילות לאינטרנט עסקים ,עפ"י בקשתו של גזבר העירייה,
0
הרצ"ב כנספח 1

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור המשך הפעלת חשבון מס'  121011שבבנק הפועלים עכו  -סניף 103
ולצרף את תחום הפעילות לאינטרנט עסקים.
הצבעה:
בעד  01 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

00

הקצאת המקרקעין הידועים כגוש  11111חלקות  /ו 1.-לעמותת אנוש,
עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ,עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר,
0
במכתבה מיום  ,110/01.1/הרצ"ב כנספח 9

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה הקצאת המקרקעין הידועים כגוש  10000חלקות  2ו 01-לעמותת אנוש.
הצבעה:
בעד  01 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

0/

הקצאת מקרקעין לעמותת מרכז סיור ולימוד גליל ,עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן
מנהל אגף הנכסים ,עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר ,במכתבה מיום ,1901.01.1/
הרצ"ב כנספח 0

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה הקצאת מקרקעין לעמותת מרכז סיור ולימוד גליל.
הצבעה:
בעד  01 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

0
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 01.הקצאת מקלט ברחוב דרך עציון  1.לתנועת בית"ר הנוער הלאומי,
עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ,עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר,
במכתבה מיום  ,1901.01.1/הרצ"ב כנספח ( 0/מצ"ב מצורפת פרוטוקול וועדת הקצאות
מיום  100.901.1/מסומן כנספח א' ומצ"ב הסכם לשימוש ארעי במקלט מסומן כנספח ב')0
עו"ד כנרת הדר
בכל האישורים בהקצאות אלו,
אתם צריכים לאשר את תנאי ההתקשרות עם העמותות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אנחנו מקצים מבנים שמורים ומסודרים לצורך פעילויות של העמותות.
אנחנו משתדלים להפעיל את כל המקלטים הציבוריים.
הפעלות אלו שומרות על המקלטים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה הקצאת מקלט ברחוב דרך עציון  01לתנועת בית"ר הנוער הלאומי.
הצבעה:
בעד  01 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 011הקצאת מקלט בדרך הארבעה  41עכו לעמותת מכינת "אבנר"
עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ,עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר,
במכתבה מיום  ,1901.01.1/הרצ"ב כנספח ( 01.מצ"ב מצורפת פרוטוקול וועדת הקצאות
מיום  100.901.1/מסומן כנספח א' ומצ"ב הסכם לשימוש ארעי במקלט מסומן כנספח ב')0
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה הקצאת מקלט בדרך הארבעה  10עכו לעמותת מכינת "אבנר" .
הצבעה:
בעד  01 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
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 011הקצאת מקלטים ברחוב קיבוץ גלויות ( 4מקלט  )11ומקלט  91לעמותת "אריאל"
עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ,עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר,
במכתבה מיום  ,1901.01.1/הרצ"ב כנספח ( 011מצ"ב מצורפת פרוטוקול וועדת הקצאות
מיום  100.901.1/מסומן כנספח א' ומצ"ב הסכם לשימוש ארעי במקלט מסומן כנספח ב')0
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה הקצאת מקלטים ברחוב קיבוץ גלויות ( 1מקלט  )10ומקלט 30
לעמותת "אריאל".
הצבעה:
בעד  01 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

* *

ראש העיר סוגר את ישיבת מועצת העיר שמן המניין * *

___ __________ ______
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה

_______________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר
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