
 

 
י ת    י  י ר  י ת     נ צ ר ת       ע  י ל   ע 

Il li t    Israel-Municipality  of    Nazrath 
 ה מ י נ ה ל    ה ע י ר ו נ י

 

     ________________________________________________________                   
 Municipality   of     Nazareth Illit  Israelעיריית   נצרת   עילית        

  -272712204:פקס  40-1087746:  טל ,   7128671נצרת עילית , 61גלבוע ' רח
http://www.nazareth-illit.muni.il 

 ח"תשע/סיון/ז"ט 

 04/4//1467 

 07/61' פרוטוקול ישיבת מועצה  מן המניין מס

 24/2146704'   שהתקיימה ביום ד

  :נוכחים
 

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

 חבר, מר עודה חביב 
 חבר, פינטומר יצחק  
 חברה, גלינה סליפקו' גב 

 חבר, מר איתי רק             
 חברה, ברכה ברוב' גב

 חבר, מר סמיון ברון
 חבר , מר ינוש פינקלסקו 
 חברה, עירית שחר' גב 
 סגן ראש העיר, ר שוכרי עוואדה"ד 
 חבר, מר מיקי כהן 
 חבר, ר גטאס ראיד"ד 

 חבר, מר אלון חלפון
 

 : חסרים
 מ ראש העיר"מ, גדלקיןמר אלכס 

 חבר, מר אורי ביו
 חבר, מר נתנאל טויטו

 חבר, מר ליקוורניק רון
 
 

 : משתתפים
 

  לית העירייה "מנכ, חוה בכר' הגב
 ש"יועמ, ד אולגה גורדון"עו

 גזבר העירייה, מר עדי מלכה
 ראש מינהל עירוני, לאה ספיר' גב 

 מנהלת אגף הרווחה, סלי ברקוביץ' הגב
 מהנדסת העיר, גרמןסבטלנה ' גב

 ראש מינהל חינוך וקהילה, אורנה פישר' הגב
 ת ציפורית.מנהל א, י זלוטניק'מר סרג

 דוברת , אורנה בוחבוט' גב
 מנהל אגף ההכנסות, מר רומן שמעוני

 מנהל אגף רישוי ופיקוח, מר גיא עמית לנדסמן
 סגנית מנהלת אגף הנדסה, לינא נסייר' גב
 נכסים וביטוח מנהל אגף, ד אוהד אליעז"עו

 מנהלת אגף רישוי עסקים, תניא מקרוב' גב 
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 :סדר יום
 682/2672נשלח אליכם ביום , 61.5.61אישור החלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום  62

אישור יציאה למשלחת עירונית לפולין עבור סלי ברקוביץ ואלכס קוזק בתאריך  .2
65.61.61. 

 .למשלחות בקראטה וריקודים סלונייםליוצאים $ 611אישור להענקת מלגה על סך   .3

 .'ב. ת.מתכת א, לבן ברחובות עמל-אישור לסימון אבני שפה לסירוגין כחול .4

 .לבן ברחוב חמניות-ישור לסימון אבני שפה לסירוגין כחולא .5

 .אישור הצבת קישורית דואר למטרת נגישות ברחוב רימון .1

 .ס תלמוד תורה"אישור שינוי מורשה חתימה מזכירת ביה .7

 .שיפוץ בתים באמצעות האגודה לתרבות הדיור, אישור הקמת ועדת חריגים .1

גוש  24י לצורך שיווק מגורים ברחוב רימון חלקה "אישור ויתור במקרקעין לטובת רמ .9
67743. 

ת הר יונה .י לצורך שיווק לתעשייה ברחוב המעיין א"אישור ויתור במקרקעין לטובת רמ .61
 .67749גוש  616חלקה 

גוש  5י לצורך שיווק מגורים ברחוב הגומא חלקה "מקרקעין לטובת רמאישור ויתור ב .66
גוש  25צלף בחלקה ' הגומא לרח' שביל בין רח+ 67123גוש  61חלקה +67123
 .67123גוש  12צלץ חלקה ' גומא לרח' שביל בין רח+67123

גוש  613גלעד חלקה ' אישור רישום חכירה לטובת העירייה  בלשכת רישום המקרקעין רח .62
 .פ"למטרת שצ 67535גוש  43נטופה חלקה ' וברח 61151

 .מר נתנאל טויטו, י חבר מועצת העיר"עדכון הצהרת היעדר ניגוד עניינים קרן רש .63

 .לידיעה בלבד, 67.4.61וטוקול ועדת תרומות מיום פרהחלטות מאישור  602

 2לידיעה בלבד, 65.5.61וטוקול ועדת תרומות מיום פרהחלטות מאישור  6/2

 2לידיעה בלבד, 61.5.61וטוקול ועדת תעשייה  מיום פרות מהחלטאישור   612

 27.5.612מיום  3/61' אישור החלטות מפרוטוקול ועדת הקצאות מס 682

 .הצגת פרויקט פארק עירוני .61

 .הודעות ראש העיר .69
 
 

 :פרוטוקול
 

 682/2672נשלח אליכם ביום , 61.5.61אישור החלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום  62
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 .61.5.61מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום 
 

אישור יציאה למשלחת עירונית לפולין עבור סלי ברקוביץ ואלכס קוזק בתאריך  .2
65.61.61. 

 
 :הצבעה

 62 –בעד 
 אלון חלפון , 6 –נמנע 
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 :החלטה
עבור סלי ברקוביץ ואלכס קוזק מועצת העיר מאשרת יציאה למשלחת עירונית לפולין 

, ימי עבודה, לינה' למשך שבוע תשלום הוצ 65.61.61בין התאריכים , 65.61.61בתאריך 
 .י חוק"ל עפ"ואש

 
 .ליוצאים למשלחות בקראטה וריקודים סלוניים$ 611אישור להענקת מלגה על סך   .3

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

ליוצאים למשלחות בקראטה וריקודים $ 611 להענקת מלגה על סך מועצת העיר מאשרת 
 סלוניים

 
 .'ב. ת.מתכת א, לבן ברחובות עמל-אישור לסימון אבני שפה לסירוגין כחול .4

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
 .'ב. ת.מתכת א, לבן ברחובות עמל-מועצת העיר מאשרת סימון אבני שפה לסירוגין כחול

 

 .לבן ברחוב חמניות-כחולישור לסימון אבני שפה לסירוגין א .5
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 .לבן ברחוב חמניות-מועצת העיר מאשרת סימון אבני שפה לסירוגין כחול
 

 .אישור הצבת קישורית דואר למטרת נגישות ברחוב רימון .1
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 .מועצת העיר מאשרת הצבת קישורית דואר למטרת נגישות ברחוב רימון .7
 

 . עירית שחר יוצאת מהדיון בשל החשש לניגוד עניינים' הגב
 

 .שיפוץ בתים באמצעות האגודה לתרבות הדיור, אישור הקמת ועדת חריגים .1
 

 .עירית שחר עוזבת את אולם המועצה' הגב
 

 :הצבעה
 63 –בעד 
 עירית שחר לא משתתפת ' הגב

 
 .גלינה סליפקו מגיעה לישיבה' הגב
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 :החלטה
תים באמצעות האגודה לתרבות שיפוץ ב, מאשרת הקמת ועדת חריגיםמועצת העיר 

סלי ' גב, ד אולגה גורדון"עו, מר רומן שמעוני, הרכב הועדה מר עדי מלכה, הדיור
 .תניא מקרוב' גב, ברקוביץ

 
 .עירית שחר חוזרת לאולם המועצה' הגב

 
גוש  24חלקה י לצורך שיווק מגורים ברחוב רימון "אישור ויתור במקרקעין לטובת רמ .9

67743. 
 

 .בפניכם מונחתש "מעיודעת של ההחוות  – לאה ספיר' הגב
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

י לצורך שיווק מגורים ברחוב רימון "מועצת העיר מאשרת ויתור במקרקעין לטובת רמ
 .67743גוש  24חלקה 

 
ת הר יונה .המעיין אי לצורך שיווק לתעשייה ברחוב "אישור ויתור במקרקעין לטובת רמ .61

 .67749גוש  616חלקה 

 
 .ש מונחת בפניכם"מעיודעת של החוות ה – לאה ספיר' הגב

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
י לצורך שיווק לתעשייה ברחוב המעיין "מועצת העיר מאשרת ויתור במקרקעין לטובת רמ

 .67749גוש  616ת הר יונה חלקה .א

 

גוש  5י לצורך שיווק מגורים ברחוב הגומא חלקה "רמאישור ויתור במקרקעין לטובת  .66
גוש  25צלף בחלקה ' הגומא לרח' שביל בין רח+ 67123גוש  61חלקה +67123
 .67123גוש  12צלץ חלקה ' גומא לרח' שביל בין רח+67123

 
 .ש מונחת בפניכם"מעיודעת של החוות ה – לאה ספיר' הגב

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
י לצורך שיווק מגורים ברחוב הגומא "מאשרת ויתור במקרקעין לטובת רמ מועצת העיר

גוש  25צלף בחלקה ' הגומא לרח' שביל בין רח+ 67123גוש  61חלקה +67123גוש  5חלקה 
 .67123גוש  12צלץ חלקה ' גומא לרח' שביל בין רח+67123

 

גוש  613חלקה  גלעד' אישור רישום חכירה לטובת העירייה  בלשכת רישום המקרקעין רח .62
 .פ"למטרת שצ 67535גוש  43נטופה חלקה ' וברח 61151

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
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 :החלטה
גלעד ' מועצת העיר מאשרת רישום חכירה לטובת העירייה  בלשכת רישום המקרקעין רח

 .פ"למטרת שצ 67535גוש  43נטופה חלקה ' וברח 61151גוש  613חלקה 
 

 .מר נתנאל טויטו, י חבר מועצת העיר"ים קרן רשעדכון הצהרת היעדר ניגוד עניינ .63
 

 רה וביקש שנקרא כי לא יוכל להגיעמר נתנאל טויטו העביר הצה – לאה ספיר' הגב
 (.מקריאה את ההצהרה )  
 

 .מבקש שנשמע אותו בישיבת מועצה הבאה, ההצהרה צריכה להימסר ממנו – ר שוכרי"ד
 

 .לא רואה בעיותיות – ד אולגה גורדון"עו
 

 .הנושא יעבור לישיבת המועצה הבאה, מקובל – רונן פלוט מר
 

 2 הונח בפני חברי המועצה  לידיעה בלבד, 67.4.61וטוקול ועדת תרומות מיום פר 602

 

 2 הונח בפני חברי המועצה לידיעה בלבד , 65.5.61וטוקול ועדת תרומות מיום פר 6/2

 

 .61.5.61פרוטוקול ועדת תעשייה  מיום אישור החלטות מ  612
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 .61.5.61את ההחלטות מפרוטוקול ועדת תעשייה מיום מועצת העיר מאשרת 
 

 27.5.612מיום  3/61' אישור החלטות מפרוטוקול ועדת הקצאות מס 682
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 .27.5.61מיום  3/61' מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת הקצאות מס
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 .61.5.61מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת תעשייה מיום 
 

 ₪מיליון  32היום על  תהפארק עומד על  עלות אני רוצה לומר כמה מילים– מר רונן פלוט
פלניטריום , ולוגי בפינת ליטוףבגן אק מדובר, מקומות ישיבה באמפי 5111 –מדובר ב 
' מסעדה שכל המשפחה תוכל לבלות אני רוצה לברך את מח, קיוסק, מגודר הכל יהיה

לית כל מי שיש לו "ע מנכ"הנדסה על הפעילות שלהם אני רוצה להודות לגזבר ליועמ
 .אני מבקש מלאה  לארגן סיור לפארק, אני צופה שנה מהיום לפתיחת הפארק, נגיעה
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 :הודעות ראש העיר
 

 .שבאתםאני רוצה לברך את כולכם 
 
 
 

  -61:64הישיבה הסתיימה בשעה  -
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________     _________________ 
 לאה ספיר             רונן פלוט           
 ראש מינהל עירוני       ראש העיר        


