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 ח"תשע/טבת/ז"י 

 40/4//14// 
 

 /0026' פרוטוקול ישיבת מועצה  מן המניין מס

 411461/466'   שהתקיימה ביום ד

  :נוכחים
 

 ראש העיר, מר רונן פלוט
 ראש העיר/ס, מר אלכס גופמן 

 מ ראש העיר"מ, מר אלכס גדלקין
 חבר, מר עודה חביב 
 חבר, מר יצחק פינטו 
 חברה, עירית שחר' גב 
 חברה, גלינה סליפקו' גב 

 סגן ראש העיר, ר שוכרי עוואדה"ד             
 חבר, ר גטאס ראיד"ד 

 חבר, מר איתי רק
 חבר, נתנאל טויטומר 

 חבר, מר ליקוורניק רון
 חברה, ברכה ברוב' גב

 חבר, מר אלון חלפון
 חבר, ברוןמר סמיון 

 חבר , מר ינוש פינקלסקו
 

 : חסרים
 

 חבר, מר מיקי כהן
 חבר, מר אורי ביו

 
 : משתתפים

 
  לית העירייה "מנכ, חוה בכר' הגב

 ש"יועמ, ד אולגה גורדון"עו
 גזבר העירייה, מר עדי מלכה
 מבקר העירייה, מר ינון ביטון

 ראש מינהל עירוני, לאה ספיר' גב 
 משאבי אנושמנהל אגף , מר שי לוי

 אגף הרווחה תמנהל, סלי ברקוביץ' הגב
 מהנדסת העיר, סבטלנה גרמן' גב

 דוברת העירייה, אורנה יוסף בוחבוט' הגב
 ראש מינהל חינוך וקהילה, אורנה פישר' הגב

 ת ציפורית.מנהל א, זלוטניק' מר סרג
 מנהל אגף נכסים וביטוח, ד אוהד אליעז"עו

 ותמנהל אגף ההכנס, מר רומן שמעוני
 מנהל אגף רישוי ופיקוח, מר גיא עמית לנדסמן
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 :סדר יום
 

נשלח אליכם בתאריך , 1.14/2/./1אישור החלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום   61
/016/1641 

נשלח אליכם בתאריך , 2/.1/.11אישור החלטות מפרוטוקול טלפוני ועדת כספים מיום  1/
/116/1641 

נשלח אליכם בתאריך , 2/.1/./3אישור החלטות מפרוטוקול טלפוני ועדת כספים מיום  .3
1616/1641 

 .2/.1/.4/מיום  1///' אישור החלטות מפרוטוקול ועדת הקצאות מס .0

 .אישור הקמת אשכול רשויות חדש באזור הגליל והעמקים .5

 .אישור הפסקת חברות עיריית נצרת עילית בעמותת מכללת נצרת עילית .1

 .'ור קביעת שמות רחובות בקריית בעלזא בשכונת הר יונה גאיש .2

 .ל"ש הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן ז"ע' אישור קביעת שם רחוב בשכונת הר יונה ג ./

 .י לצורך שיווק למגורים"אישור ויתור על בעלות העירייה במקרקעין לטובת רמ .9

 .עוזי דיין מר  ('מיל)ר מפעל הפיס האלוף "אישור הענקת אזרחות כבוד ליו .4/

 .אישור הענקת אזרחות כבוד לשר הבינוי והשיכון מר יואב גלנט .//

 .24אישור הארכת שרות לעובדים מעל גיל  .1/

 .'ו ג' אישור הצבת קישוריות דואר בהר יונה ב .3/

 .לידיעה –תלמידים  0ל ₪  44/על סך , 2/.1/.4/אישור וועדת הנחות בחינוך מיום  .0/

 .נחם אריאבש מ"אישור שינוי רחוב גלבוע תבור ע .5/

 .הודעות ראש העיר .1/
 

 :פרוטוקול
 

נשלח אליכם בתאריך , 1.14/2/./1אישור החלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום  61
/016/1641 

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
 616/1641/מפרוטוקול ועדת כספים מיום  מועצת העיר מאשר את ההחלטות

 
נשלח אליכם בתאריך , 2/.1/.11מיום אישור החלטות מפרוטוקול טלפוני ועדת כספים  1/

/116/1641 
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 116/1641/מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול טלפוני ועדת כספים מיום 
 

נשלח אליכם בתאריך , 2/.1/./3אישור החלטות מפרוטוקול טלפוני ועדת כספים מיום  .3
1616/1641 

 
 1נתנאל טויטו מתנגדיירד מסדר היום  -לאה ספיר

 
 ?כדאי לדחות  –רונן פלוט 
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 .אני אמרתי שלא הועבר אליי חומר – נתנאל טויטו
 

 .הודעת שיש להעביר את הנושא לישיבה הבאה – לאה ספיר
 

 .גם לא ראיתי הרשאה, נכון  - נתנאל טויטו
 

נבקש מעדי , ומר היה ותחשוב שזה לא בסדר נדחהנצביע ונעביר לך את הח - רונן פלוט
 ?אתה מסכים לעיין בזה ושנחזור לדון בזה בסוף . כעת את האישור להעביר 

 
 .איו בעיה – נתנאל טויטו

 
 .2/.1/.4/מיום  1///' אישור החלטות מפרוטוקול ועדת הקצאות מס .0

 
 ?פירוט לגבי הגופים  –נתנאל טויטו 

 
 .הכול רשום לך –חוה בכר 

 
 .מה שנדחה נדחה –אלכס גדלקין 

 
 .מה שנדחה אין צורך להסביר – רונן פלוט

 
 .חוה סוקרת את כל העמותות שנדונו

 
 :הצבעה

 בעד פה אחד
 

 :החלטה
 6416/164מיום  /626' מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת הקצאות מס

 
 .אישור הקמת אשכול רשויות חדש באזור הגליל והעמקים .5

 
 ?נבנתה תוכנית לאשכול  –נתנאל טויטו 

 
 .מים והם ידונו על הכלקודם מקי, עדיין לא –רונן פלוט 

 
 ?מה המדיניות של הרשות  –נתנאל טויטו 

 
 .מועצהכל פרויקט נביא אותו  לישיבת  – רונן פלוט

 
 .ע"נבחרה הנהלה עמק יזרעאל ואיכסאל ומי שינהל זה החברה לפיתוח נ –אלכס גדלקין 

 
 ?מה המשמעות התקציבית  –נתנאל טויטו 

 
 .אנחנו מצביעיים על הקמה, יודעים כרגע לא –רונן פלוט 

 
שהם קבוצות לחץ מול משרדי ממשלה יש פרויקטים  כידוע יש אשכולות –ר שוכרי "ד

 .בשלטון מקומי בוא נאשר' ב' יש דברים שהם אאני מדבר ש,  חופפים
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 
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 :החלטה

 1מועצת העיר מאשרת הקמת אשכול רשויות חדש באזור הגליל והעמקים
 

 .אישור הפסקת חברות עיריית נצרת עילית בעמותת מכללת נצרת עילית .1

 
 ?אנחנו יכולים לתמוך במכללה כלכלית  – נתנאל טויטו

 
 .יכולים לתמוךאנחנו  – חוה בכר

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 : החלטה
 1חברות עיריית נצרת עילית בעמותת מכללת נצרת עיליתמועצת העיר מאשרת הפסקת 

 

 .'אישור קביעת שמות רחובות בקריית בעלזא בשכונת הר יונה ג .2
 

ציביון  ,רחוב. ברמת הכלל יש שמות שכולנו מכירים והם מכובדים – נתנאל טויטו
, אני יתמוך בהחלט ,עם התושבים חשוב לקיים דיון לעומק. ומדיניות של השכונה עצמה

 .זה גרוע להכתיב להם
 

 .אתה צודק ושאלנו ויש לנו כאן נציג שלהם, אני מסכים איתך – רונן פלוט
 

 .לוקת בשמותמישהו שיגיד שאין מחשיהיה  – נתנאל טויטו
 

כ שאנחנו רוצים עושים "בדר. אתה לא חייב להסכים אתה יכול להתנגד – רונן פלוט
 .שמותמשאל יש לנו מכתב מהם עם 

 .והסבר מפורט לשמות הנבחרים, בפני מועצת העיר הונחה מפת הרחובות
 .והתקיים דיון

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 1'מועצת העיר מאשרת קביעת שמות רחובות בקריית בעלזא בשכונת הר יונה ג
 

 .ל"ש הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן ז"ע' אישור קביעת שם רחוב בשכונת הר יונה ג ./
ל "בפני חברי המועצה הונחה הסכמת המשפחה להנצחתו של הרב יהודה לייב שטיינמן זצ

 .בקריאת רחוב על שמו
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
ש הרב אהרון יהודה לייב "ע' מועצת העיר מאשרת קביעת שם רחוב בשכונת הר יונה ג

 1ל"שטיינמן ז
 

 .י לצורך שיווק למגורים"רמאישור ויתור על בעלות העירייה במקרקעין לטובת  .9
 

 .ש לפניכם"ד של היועמ"צורפה חוו – לאה ספיר
א זה שטחים "פרויקט שמשרד השיכון רוצים לשווק לפי התב – ד אוהד אליעז"עו

 .למגורים חייבים להחזיר בעלות לעירייה
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שלעירייה . על החלקות ועושה על זה עסקים תלטותבצפון יש קבוצה שמש – ר שוכרי"ד

 .שווק ולמיאיך י, עין על זהתהיה 
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

י לצורך שיווק "מועצת העיר מאשרת ויתור על בעלות העירייה במקרקעין לטובת רמ
 1למגורים

 

 .עוזי דיין מר ('מיל)ר מפעל הפיס האלוף "אישור הענקת אזרחות כבוד ליו .4/

 
הוא תורם , בעיר בהחלט ראויאני רוצה לברך הוא תורם לפרויקטים  –נתנאל טויטו 
 .ע"ומקדם את נ

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
עוזי מר ( 'מיל)ר מפעל הפיס האלוף "מועצת העיר מאשרת הענקת אזרחות כבוד ליו

 1דיין

 

 .אישור הענקת אזרחות כבוד לשר הבינוי והשיכון מר יואב גלנט .//

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
 .אזרחות כבוד לשר הבינוי והשיכון מר יואב גלנט מועצת העיר מאשרת הענקת

 

 .24אישור הארכת שרות לעובדים מעל גיל  .1/

 
 ,צריך לפנות לועדה לבקש את הארכה שירות בעירייה עובד מעל גיל השרות – לאה ספיר

 .אישור המועצהאת  ,24גיל  מעל 
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 441מעל גיל מועצת העיר מאשרת הארכת שרות לעובדים 

 

 .'ו ג' אישור הצבת קישוריות דואר בהר יונה ב .3/
 

ציגי הדואר פנו אלינו נ' ג' יה של הר יונה בבגלל גידול האוכלוס –גיא עמית לנדסמן 
תיבות חלוקה בהר  254 –שצריך לתת פתרון אנחנו מכשירים שטח לחלוקת מבנה דואר כ 

 .תיבות בשתי מקומות 25שמים ' ובג. 'יונה ב
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 
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 :החלטה

 .'ו ג' מועצת העיר מאשרת הצבת קישוריות דואר בהר יונה ב
 

 .לידיעה –תלמידים  0ל ₪  44/על סך , 2/.1/.4/אישור וועדת הנחות בחינוך מיום  .0/

 
 .לידיעה בלבד הונח בפניכם –לאה ספיר 

 
 .ש מנחם אריאב"אישור שינוי רחוב גלבוע תבור ע .5/

 
 :הצבעה

 אחדפה  –בעד 
 

 :החלטה
 1ש מנחם אריאב"מועצת העיר מאשרת שינוי רחוב גלבוע תבור ע

 
 .2/.1/./3אישור החלטות מפרוטוקול טלפוני ועדת כספים מיום  3חזרה לסעיף 

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
 1616/1641מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול טלפוני ועדת כספים מיום 

 
רוצה להודות לכל מי . רוצה להודות לכול המאחלים לנו שנה טובהאני  –ר גטאס "ד

שהשתתף בפסטיבל הקריסמיס היה מאוד מוצלח יש הערה לגבי שני דברים יריד 
והיה פתיחת מכרז . תעסוקה לא ראוי לארגן דבר כזה ביום חג של חלק מתושבי העיר

 .ביום חג מבקש לקחת בחשבון להבא, שבוטל
 

 .נרשמודברייך  –רונן פלוט 
 

 .הודעות ראש העיר .2/
 

 אני רוצה להודות לכל , ריחידות דיו 2,111מ "ו על הסכם כוללני עם רוהנחתמ
 .המכובדים שתומכים בעיר

 מדובר , גבייה בעיר 93%ע בעזרת הגזבר ומנהל אגף ההכנסות הגיעו ל "עיריית נ
 זה, לבדוק אפשרות לתת להם תמריץמבקש להודות לכל העובדים ומבקש , בשוטף

 .אנשים שעבדו ואני ישמח עם אפשר לציין את זה

 ללא תשלום, כולכם מוזמנים //./.2/ס ברקוביץ ב "במתנ עבית קולנו טקס פתיחת. 
 
 
 
 

 – 63:11הישיבה הסתיימה בשעה  -
 
 
 
 

____________     _______________ 
 לאה ספיר            רונן פלוט    
 ראש מינהל עירוני       ראש העיר 


