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 "ח/סיון/תש"ףי
10/06/2020 

 
 

 20206.10. ג'שהתקימה ביום  13/18פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 
 

 
 נוכחים:

 
 מר רונן פלוט, ראש העיר 

 מר אלכס גופמן, סגן ראש העיר
 מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר 

 מר אלכס גנטמן, חבר מועצה
 גב' ברכה ברוב, חברת מועצה

 גב' מנחם גנדל, חבר מועצה
 גב' אלה אידוב, חברת מועצה

 מר נוריאל כהן, חבר מועצה
 ד"ר גטאס ראיד, חבר מועצה
 גב' עירית שחר, חברת מועצה

 מר דוד שינאן, חבר מועצה 
 מועצהן ברון, חבר ומר סמי

 ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר
 מר רוני ליקוורניק, חבר מועצה

 מר חביב עודה, חבר מועצה
 

 חסרים: 
 גב' מיטל כהן, חברת מועצה

 גב' גלינה סליפקו, חברת מועצה
 

 משתתפים:
 

 גב' חוה בכר, מנכ"לית העירייה
 נהל עירוניגב' לאה ספיר, ראש מ

 מר עדי מלכה, גזבר העירייה
 , מבקר העירייהליאוןמר רן 

 מר סרגיי זלוטניק, מנהל א.ת. ציפורית
 גב' סבטלנה גרמן, מהנדסת העיר

 גב' לאדה איסקייב, מנהלת אגף שילוב קהילתי
 ד"ר עינבל וינברג, מנהלת אגף החינוך
 גב' איריס בורמיל, מנהל אגף הרווחה

 גב' אורנה יוסף בוחבוט, דוברת
 יטחוןמר ארז אטיאס, מנהל אגף הב

 גב' תניא מקרוב, מנהלת אגף קיימות וניהול פרויקטים 
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 על סדר היום:
 
 

 טקס הענקת אזרחות כבוד למר אלי בין, מנכ"ל מד"א. .1
 (.27.05.2020)נשלח אליכם ביום  21.5.2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום    .2
 ( .27.05.2020)נשלח אליכם ביום  2020 אישור תיקון חוק עזר נוף הגליל )שילוט( התש"ף .3
 (.27.05.2020)נשלח אליכם ביום  2020אישור תיקון חוק עזר נוף הגליל )העמדת רכב וחנייתו( התש"ף  .4
 לידיעה. – 12.05.2020פרוטוקול מועצה טלפוני מיום  .5
 לידיעה. 04.06.2020פרוטוקול מועצה טלפוני מיום  .6
 .26.04.2020יום אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שמות מ .7
 .03.06.2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום  .8
 אישור שכר בכירים למבקר הרשות וממונה פניות הציבור. .9

 אישור מינוי עו"ד מאיר נמימי כממונה על חוק חופש המידע. .10
 אישור הרכב ועדת תחבורה. .11
 ם ואנרגיה באזור הים התיכון.ברית ראשי רשויות לאקלי Clima – Medאישור הצטרפות ואמנת התוכנית  .12
 נציבות כבאות והצלה. 26.05.2020אישור הסכם פיתוח מיום  .13
 עם חברת ע.ז.י כסלו. 27.05.2020אישור הסכם פיתוח  .14
 אישור נספח להסכם עם קק"ל  לתוספת מימון לפארק אלון. .15
 קריית הממשלה. – 03.06.2020אישור הסכם פשרה מיום  .16

 
 פרוטוקול:

 
 (.27.05.2020)נשלח אליכם ביום  21.5.2020מפרוטוקול ועדת כספים מיום   אישור החלטות  .1

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .21.5.2020החלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום   מועצת העיר מאשרת את ה
 

 ( .27.05.2020)נשלח אליכם ביום  2020אישור תיקון חוק עזר נוף הגליל )שילוט( התש"ף  .2
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .2020אישור תיקון חוק עזר נוף הגליל )שילוט( התש"ף מועצת העיר מאשרת את 

 
 (.27.05.2020)נשלח אליכם ביום  2020אישור תיקון חוק עזר נוף הגליל )העמדת רכב וחנייתו( התש"ף  .3

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .2020)העמדת רכב וחנייתו( התש"ף  אישור תיקון חוק עזר נוף הגלילמועצת העיר מאשרת את 
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 לידיעה. – 12.05.2020פרוטוקול מועצה טלפוני מיום  .4
 

 לידיעה. - 04.06.2020פרוטוקול מועצה טלפוני מיום  .5
 

 .26.04.2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום  .6
 

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .26.04.2020שמות מיום חלטות מפרוטוקול ועדת ההמועצת העיר מאשרת את 
 

 .03.06.2020אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום  .7

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .03.06.2020חלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום הה מועצת העיר מאשרת את
 

 אישור שכר בכירים למבקר הרשות וממונה פניות הציבור. .8

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 שכר בכירים למבקר הרשות וממונה פניות הציבור.מועצת העיר מאשרת 

 
 אישור מינוי עו"ד מאיר נמימי כממונה על חוק חופש המידע. .9

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 מינוי עו"ד מאיר נמימי כממונה על חוק חופש המידע.מועצת העיר מאשרת 

 
 אישור הרכב ועדת תחבורה. .10

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 מועצת העיר מאשרת הרכב ועדת תחבורה.
 

 ברית ראשי רשויות לאקלים ואנרגיה באזור הים התיכון. Clima – Medאישור הצטרפות ואמנת התוכנית  .11

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 
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 החלטה: 
 ברית ראשי רשויות לאקלים ואנרגיה באזור הים התיכון. Clima – Medהצטרפות ואמנת התוכנית מועצת העיר 

 
 נציבות כבאות והצלה. 26.05.2020אישור הסכם פיתוח מיום  .12

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 .נציבות כבאות והצלה 26.05.2020הסכם פיתוח מיום מועצת העיר מאשרת 
 

 עם חברת ע.ז.י כסלו. 27.05.2020אישור הסכם פיתוח  .13

 הצבעה:
 פה אחד  –בעד 

 
 החלטה:

 .עם חברת ע.ז.י כסלו 27.05.2020הסכם פיתוח מועצת העיר מאשרת 
 

 אישור נספח להסכם עם קק"ל  לתוספת מימון לפארק אלון. .14

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 נספח להסכם עם קק"ל  לתוספת מימון לפארק אלון. מועצת העיר מאשרת

 
 קריית הממשלה. – 03.06.2020אישור הסכם פשרה מיום  .15

 הצבעה:
 פה אחד –בעד 

 
 החלטה:

 קריית הממשלה. – 03.06.2020הסכם פשרה מיום מועצת העיר מאשרת 

 
 

 
 – 21:00ישיבת המועצה הסתיימה בשעה  -

 
 
 
 
 

___________________     ______________________ 
 לאה ספיר                     רונן פלוט            

 ראש מנהל עירוני                 ראש העיר         
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