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 "א/טבת/תש"פי

 
 7.1.20מיום ג'  14/13פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 
 נוכחים:

 
  , ראש העיררונן פלוטמר 
 , סגן ראש העיראלכס גופמןמר 
 , מ"מ ראש העיר אלכס גדלקיןמר 

 , סגן ראש העיר ללא שכר ד"ר שוכרי עוואדה
 מיטל כהן, חברת מועצהגב' 
 אלכס גנטמן, חבר מועצהמר 
 , חברת מועצהברכה ברובגב' 
 , חברת מועצהגלינה סליפקוגב' 
 חבר מועצה, מנחם גנדלגב' 
 סמין ברון, חבר מועצהמר 
 , חברת מועצהאלה אידובגב' 
 נוריאל כהן, חבר מועצהמר 

 , חבר מועצהד"ר גטאס ראיד
 

 חסרים: 
 

 חביב עודה, חבר מועצהמר 
 , חברת מועצהעירית שחרגב' 
 , חבר מועצהרוני ליקוורניקמר 
 , חבר מועצה דוד שינאןמר 

 
 משתתפים:

 
 גב' חוה בכר, מנכ"לית העירייה

 נהל עירוניגב' לאה ספיר, ראש מ
 "ש העירייה מעו"ד אולגה גורדון, יוע

 העירייה מר עדי מלכה, גזבר
 מר ינון ביטון, מבקר העירייה

 מר דוד זילברמינץ, מנהל אגף הון אנושי
 מר סרגיי זלוטניק, מנהל א.ת. ציפורית

 גב' סבטלנה גרמן, מהנדסת העיר
 מר שי רוזנר, סגן ראש מינהל הנדסה 

 גב' פאולה לאם חיים, מנהלת אגף שילוב קהילתי
 ד"ר עינבל וינברג, מנהלת אגף החינוך
 גב' איריס בורמיל, מנהל אגף הרווחה

 גב' אורנה יוסף בוחבוט, דוברת
 גב' ורד מלר מנדלסון, מנהלת מחלקת ספורט

 לודמילה שקולניקוב, מנהלת מרכז צעירים גב'
 מר ארז אטיאס, מנהל אגף הביטחון 

 
 
 
 
 

mailto:leasap@nallit.org.il


 

 
ית נוף הגליל  Municipality  of עירי    Nof Hagalil 

 
 נהל עירוני מ

 

 

 04-6565766. פקס 04-6478938טל. 

 leasap@nallit.org.ilדוא"ל: 

 www.nazareth-illlit.muni.il אתר אינטרנט:

     נוף הגלילעיריית 
 נהל עירונימ

 17682 מיקוד:, 16 מנחם אריאברח' 

Municipality of Nof Hagalil 

Tel: 972-4-6475766,  Fax: 972-6568936 

Menachem Ariav St. 16, 17682 lsrael  

 סדר יום:
 

 ( לידיעה.29.12.19נישלח אליכם ביום ) , 29.12.19פרוטוקול טלפוני ועדת כספים מיום  .1
 .לידיעה 31.12.19מקדמות מפעל הפיס מיום   31.12.19ישיבת מועצת עיר מיום מפרוטוקול טלפוני  .2
 אחרי שימוע.עדכון  –חבר המועצה רוני ליקוורניק  .3
 .3.10.19מיום  2/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת רווחה מס'  .4
 . 5.9.19מיום  2/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תעשיה מס'  .5
 .7.5.19מיום  2/19שימור אתרים מס' לאישור החלטות מפרוטוקול ועדת  .6
 .2.6.19מיום  2/19ול ועדת ספורט מס' קאישור החלטות מפרוטו .7
 .1.1.20מיום  3/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת ספורט מס'  .8
 .9.12.19מיום  3/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת איכות הסביבה וחיסכון באנרגיה  .9

 .16.12.19מיום  3/19ר החלטות מפרוטוקול ועדת תחבורה מס' אישו .10
 .15.12.19מיום  4/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת קשרי חוץ מס'  .11
 .רהואישור מינוי מר יעקב דולב ומר אהרון כהן בוועדת תחב .12
 .15.12.19אישור החלטות מפרוטוקול הועדה לעבודה נוספת מיום  .13
 ירייה לתוכנית ערים בריאות.הצטרפות הע .14
 מבנק דיסקונט.₪  950,000ללקיחת אשראי ע"ס נוף הגליל בע"מ אישור לחברה לפיתוח  .15
 , הרחבת פרויקט שיפוץ בלוק רסקו גם לחזיתות מבני החנויות ברחוב עצמוןאישור  .16

 מעלות השיפוץ. 50% –השתתפות הבעלים ב 
 .1לבן בחניה ציבורית ברחוב השושנים  -אישור לסימון אבני שפה לסירוגין כחול .17
מימון משרד לשיוויון חברתי ₪  750,000, ₪  1,000,000אישור פתיחת תב"ר חדש "מיזמים דיגיטליים " על סך  .18

 .קרנות הרשות₪  250,000
 הודעות ראש העיר. .19

 
 פרוטוקול:

 
 העלאה מעל סדר היום:

 
  7.1.20אישור החלטות מפרוטוקול ועת תרומות מתאריך. 

 הצבעה:
 אחדפה  –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת העלאה מעל סדר היום.
 

 מימון מלא משרד השיכון., ₪ 3,507,148חדש " מוסדות ציבור " על סך  אישור פתיחת תב"ר 

  מימון קרן לרכישת נכסים. ₪ 77,800אישור פתיחת תב"ר חדש " רכישת טרקטורון מיול " על סך 
 

 הצבעה:
 אחדפה  –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת העלאה מעל סדר היום.
 

  100,000$קבלת תרומה ממשפחת גרין לטובת שדרוג איצטדיון בסך  

  30,903,515סה"כ תב"ר נכון להיום (  3,475)לפי שער ₪  347,500"שדרוג איצטדיון " בסך  1671הגדלת תב"ר ₪. 
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 הצבעה:
 אחדה פ –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת העלאה מעל סדר היום.
 

  5.1.20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום. 

 הצבעה:
 אחדה פ –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת העלאה מעל סדר היום.
 
  '7.1.20מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת בריאות מס. 

 
 הצבעה:

 אחדה פ –בעד 
 

 החלטה:
 מועצת העיר מאשרת העלאה מעל סדר היום.

 
 אחרי שימוע.עדכון  –חבר המועצה רוני ליקוורניק  .3

מר רונן פלוט ראש העיר, היית פנהייה מהרדיו שמר רוני ליקוורניק עבר דירה לציפורי, כאשר נשאלתי מהרדיו 
פניתי לרוני הוא הצטרך למכור את הבית בעיר ולהשכיר בציפורי, מבחינה חוקית הייתיצריך לעשות שימוע, הוא 

שתי שתוך שבוע תהיה חווד משפטית מעו"ד מאוד מעוניין לחזור לגור בעיר ורוצה להישאר חבר מועצה, אני ביק
 אולגה גורדון ועוד שני יועצים משפטים מרשות אחרת, ולפי זה תתקבל החלטה אם יכול להישאר או לא.

 רוני חבר מועצה לתפארצ אעו חע שטן נעחה רעה להגיד עליו.
 אני יצטער מאוד אם יצטרך לעזוב את המועצה.

 
 .3.10.19מיום  2/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת רווחה מס'  .4

 
 הצבעה:

 אחד.פה  –בעד 
 

 החלטה:
 .3.10.19מיום  2/19חלטות מפרוטוקול ועדת רווחה מס' ההמועצת העיר מאשרת את 

 
 . 5.9.19מיום  2/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תעשיה מס'  .5

 
 הצבעה:

 אחדפה  –בעד 
 

 החלטה:
 . 5.9.19מיום  2/19מפרוטוקול ועדת תעשיה מס'  מועצת העיר מאשרת את ההחלטות
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 .7.5.19מיום  2/19שימור אתרים מס' לאישור החלטות מפרוטוקול ועדת  .6

 הצבעה:
 אחדפה  –בעד 

 
 החלטה:

 .7.5.19מיום  2/19שימור אתרים מס' להחלטות מפרוטוקול ועדת מועצת העיר מאשרת את ה

 .2.6.19מיום  2/19ול ועדת ספורט מס' קאישור החלטות מפרוטו .7
 

 הצבעה:
 אחד פה  –בעד 

 
 החלטה:

 .2.6.19מיום  2/19ול ועדת ספורט מס' קמפרוטומועצת העיר מאשרת את ההחלטות 
 

 .1.1.20מיום  3/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת ספורט מס'  .8
 

 הצבעה:
 אחד פה  –בעד 

 
 החלטה:

 .1.1.20מיום  3/19מפרוטוקול ועדת ספורט מס'  מועצת העיר מאשרת את ההחלטות
 

 .9.12.19מיום  3/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת איכות הסביבה וחיסכון באנרגיה  .9
 

 הצבעה:
 אחד פה  –בעד 

 
 החלטה:

 .9.12.19מיום  3/19מפרוטוקול ועדת איכות הסביבה וחיסכון באנרגיה  מועצת העיר מאשרת את ההחלטות
 

 .16.12.19מיום  3/19ר החלטות מפרוטוקול ועדת תחבורה מס' אישו .10
 

 הצבעה:
 אחד פה  –בעד 

 
 החלטה:

 .16.12.19מיום  3/19מפרוטוקול ועדת תחבורה מס'  מועצת העיר מאשרת את ההחלטות
 

 .15.12.19מיום  4/19אישור החלטות מפרוטוקול ועדת קשרי חוץ מס'  .11
 

 הצבעה:
 אחד פה  –בעד 
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 החלטה:
 .15.12.19מיום  4/19מפרוטוקול ועדת קשרי חוץ מס'  מועצת העיר מאשרת את ההחלטות

 
 .רהואישור מינוי מר יעקב דולב ומר אהרון כהן בוועדת תחב .12

 
 הצבעה:

 אחד פה  –בעד 
 

 החלטה:
 .רהומינוי מר יעקב דולב ומר אהרון כהן בוועדת תחבמועצת העיר מאשרת 

 
 .15.12.19אישור החלטות מפרוטוקול הועדה לעבודה נוספת מיום  .13

 
 הצבעה:

 אחד פה  –בעד 
 

 החלטה:
 .15.12.19החלטות מפרוטוקול הועדה לעבודה נוספת מיום את  מועצת העיר מאשרת

 
 .7.1.20מיום  1/20ור החלטות מפרוטוקול ועדת בריאות מס' ירייה לתוכנית ערים בריאות, אישהצטרפות הע .14

 
שנה, פרויקט ארצי שנותן תשתית לקדם בריאות ופעילות גופנית,  30קיימת רשת שזאת  – ורד מלר דוידסוןגב' 

ישנה תוכנית של משרד הבריאות אפשרי בריא אשר רוב חברי רשת ערים בריאות נמצאים בה, ויש יתרון לרשת 
 נית עם תקציבים (.כדי להיכנס לתוכנית ) התכ

 הצבעה:
 אחד פה  –בעד 

 
 החלטה:

ירייה לתוכנית ערים בריאות, אישור החלטות מפרוטוקול ועדת בריאות הצטרפות הע מועצת העיר מאשרת
 .7.1.20מיום  1/20מס' 

 
 מבנק דיסקונט.₪  950,000ללקיחת אשראי ע"ס נוף הגליל בע"מ אישור לחברה לפיתוח  .15

 הצבעה:
 אחדפה  –בעד 

 
 החלטה:

 מבנק דיסקונט.₪  950,000ללקיחת אשראי ע"ס נוף הגליל בע"מ לחברה לפיתוח  מועצת העיר מאשרת 

 
 , הרחבת פרויקט שיפוץ בלוק רסקו גם לחזיתות מבני החנויות ברחוב עצמוןאישור  .16

 מעלות השיפוץ. 50% –השתתפות הבעלים ב 
 

 מיוחדים.וספסלים רוצה להפוך את הרחוב להולנדי, עם תאורה אני  – מר רונן פלוט ראש העיר
 

 .לניגוד עניינים מחששבהצבעה לא משתתף  – מר אלכס גדלקין
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 הצבעה:
 אחדפה  –בעד 

 
 החלטה:

 , הרחבת פרויקט שיפוץ בלוק רסקו גם לחזיתות מבני החנויות ברחוב עצמוןמועצת העיר מאשרת 
 מעלות השיפוץ. 50% –השתתפות הבעלים ב 

 

 .1לבן בחניה ציבורית ברחוב השושנים  -אישור לסימון אבני שפה לסירוגין כחול .17

 הצבעה:
 אחדפה  –עד ב

 
 החלטה:

 .1לבן בחניה ציבורית ברחוב השושנים  -סימון אבני שפה לסירוגין כחולמועצת העיר מאשרת 
 

מימון משרד לשיוויון חברתי ₪  750,000, ₪  1,000,000אישור פתיחת תב"ר חדש "מיזמים דיגיטליים " על סך  .18
 .קרנות הרשות₪  250,000

 הצבעה:
 אחדפה  –בעד 

 
 החלטה:

מימון משרד ₪  750,000, ₪  1,000,000פתיחת תב"ר חדש "מיזמים דיגיטליים " על סך מועצת העיר מאשרת 
 .קרנות הרשות₪  250,000לשיוויון חברתי 

 
 העלאה מעל סדר היום:

 
  7.1.20אישור החלטות מפרוטוקול ועת תרומות מתאריך. 

 צבעה:ה
 אחדפה  –בעד 

 
 החלטה:

 .7.1.20החלטות מפרוטוקול ועת תרומות מתאריך את ה ת העיר מאשרתמועצ
 

 מימון מלא משרד השיכון., ₪ 3,507,148חדש " מוסדות ציבור " על סך  אישור פתיחת תב"ר 

  מימון קרן לרכישת נכסים. ₪ 77,800אישור פתיחת תב"ר חדש " רכישת טרקטורון מיול " על סך 
 

 הצבעה:
 אחדפה  –בעד 

 
 החלטה:

 מימון מלא משרד השיכון., ₪ 3,507,148חדש " מוסדות ציבור " על סך  פתיחת תב"רמועצת העיר מאשרת 
 מימון קרן לרכישת נכסים. ₪ 77,800פתיחת תב"ר חדש " רכישת טרקטורון מיול " על סך ו
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ית נוף הגליל  Municipality  of עירי    Nof Hagalil 

 
 נהל עירוני מ

 

 

 04-6565766. פקס 04-6478938טל. 

 leasap@nallit.org.ilדוא"ל: 

 www.nazareth-illlit.muni.il אתר אינטרנט:

     נוף הגלילעיריית 
 נהל עירונימ

 17682 מיקוד:, 16 מנחם אריאברח' 

Municipality of Nof Hagalil 

Tel: 972-4-6475766,  Fax: 972-6568936 

Menachem Ariav St. 16, 17682 lsrael  

  100,000$קבלת תרומה ממשפחת גרין לטובת שדרוג איצטדיון בסך  
 .₪ 30,903,515סה"כ תב"ר נכון להיום (  3,475)לפי שער ₪  347,500"שדרוג איצטדיון " בסך  1671הגדלת תב"ר 

 
 הצבעה:

 אחדה פ –בעד 
 

 החלטה:
  100,000$קבלת תרומה ממשפחת גרין לטובת שדרוג איצטדיון בסך מועצת העיר מאשרת 

 .₪ 30,903,515סה"כ תב"ר נכון להיום (  3,475)לפי שער ₪  347,500"שדרוג איצטדיון " בסך  1671הגדלת תב"ר 
 
  5.1.20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום. 

 הצבעה:
 אחדה פ –עד ב

 
 החלטה:

 .5.1.20החלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום את המועצת העיר מאשרת 
 

  '7.1.20מיום  1/20אישור החלטות מפרוטוקול ועדת בריאות מס. 
 

 הצבעה:
 אחדה פ –בעד 

 
 החלטה:

 .7.1.20מיום  1/20החלטות מפרוטוקול ועדת בריאות מס' את מועצת העיר מאשרת 
 

 הודעות ראש העיר. .19
 

 .שני פרויקטים רצים במקביל פארק עירוני/איצטדיון 

 .משקיעים כסף רב בתחום הספורט 
 

 
 - 20:18הישיבה הסתיימה בשעה  -

 
 
 

 
_______________      ___________________ 

 לאה ספיר                    רונן פלוט       
 י ראש מנהל עירונ           ראש העיר     
 
 
 
 
 

  נרשם ע"י עדיה וקשטיין 
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