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 ט"תשע/טבת/'ד 

 21/21/102/ 
 

  36/2'פרוטוקול  ישיבת מועצה מן המניין מס
 6626222466שהתקיימה ביום שלישי 

 
 

 :נוכחים
 

 ראש העיר , מר רונן פלוט
 סגן ראש העיר, מר אלכס גופמן

 מ ראש העיר "מ, מר אלכס גדלקין
 סגן ראש העיר ללא שכר , ר שוכרי עוואדה"ד

 חבר מועצה , מר דוד שינאן
 חברת מועצה, מיטל כהן' גב
 חברת מועצה, עירית שחר' גב

 חבר מועצה, מר רוני ליקוורניק
 חברת מועצה, גלינה סליפקו' גב

 חבר מועצה, מר מנחם גנדל
 חבר מועצה, מר סמין ברון

 חברת מועצה, אלה אידוב' גב
 חבר מועצה, ר גטאס ראיד"ד

 חבר מועצה, מר חביב עודה
 

 :חסרים
 

 חבר מועצה, מר נוריאל כהן
 חברת מועצה, ברכה ברוב' גב

 חבר מועצה , מר אלכס גנטמן
 

 :משתתפים
 

 לית העירייה"מנכ, חוה בכר' גב
 ראש מינהל עירוני, לאה ספיר' גב
 ש העירייה "יוע, ד אולגה גורדון"עו

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

 מנהל אגף ההכנסות, מר רומן שמעוני
 ראש מינהל חינוך וקהילה, אורנה פישר' גב
 מנהל אגף הרווחה, סלי ברקוביץ' גב

 ציפורית. ת.מנהל א, מר סרגיי זלוטניק
 ירמהנדסת הע, סבטלנה גרמן' גב
 דוברת העירייה , אורנה יוסף בוחבוט' גב

 
 : סדר יום

 
 :בקשה להעלאת נושא מעל סדר היום

 מימון משרד הדתות₪  2/,,88ר  להרחבת בית הכנסת הגרוזיני בסך "פתיחת תב. 
 
 
 



 

 
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  40-1046646 : טל ,   7128671נצרת עילית , 61גלבוע ' רח
http://www.nazareth-illit.muni.il 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 ר להרחבת בית הכנסת "פתיחת תב -היום  רמועצת העיר מאשרת העלאה מעל סד
 2מימון משרד הדתות₪  66/,11הגרוזיני בסך 

 
 .אישור בקשת העירייה לשינוי גבולות מוניציפאליים .2

 
החלטת עם ישובי הסביבה  גבולות מוניציפאליים ביקשנו לשנות :רונן פלוט ראש העירמר 

 .נתקדםהמועצה מאוד חשובה בלי החלטת המועצה לא 
 ?יש למשהו הערה או אפשא להצביע 

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
 2מועצת העיר מאשרת את בקשת העירייה לשינוי גבולות מוניציפאליים

 
 .טעימה מהמופע של מועדון הקהילתי של מועדון אביב .1

 
 נשלח אליכם )  /18.22.2פרוטוקול ועדת כספים מיום החלטות מ אישור .,

 (. /18.22.2בתאריך 
 
 :הצבעה 
 פה אחד –בעד  
 
 :החלטה 
 212662662את ההחלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום  מועצת העיר מאשרת 
 

 ./01.21.102אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום  .4
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 412622662מיום  מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת שמות
 

 נכנסים לאולם המועצה  61:04שעה 
 ללא שכרסגן ראש העיר , ר שוכרי עוואדה"ד
 חבר מועצה , ר גטאס ראיד"ד

 חבר מועצה , מר חביב עודה
 

 ./102..21.0מיום  /1/2' אישור החלטות מפרוטוקול ועדת ביקורת מס .1
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 62242662מיום  2366' את ההחלטלות מפרוטוקול ועדת ביקורת מס תמועצת העיר מאשר
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 ./22.102./1מיום  /2/,' ביקורת מסאישור החלטות מפרוטוקול ועדת  .8
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 :החלטה
 262662662מיום  366/' מס מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת ביקורת

 
 .לבן ברחוב גנות וקטע רחוב ציפורי –אישור לסימון אבני שפה לסירוגין כחול  ..

 
 .ךאני חושב שזה מבור, עודה חבר מועצהמר חביב 

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
מועצת העיר מאשרת סימון אבני שפה לסירוגין כחול לבן ברחוב גנות וקטע רחוב 

 2ציפורי
 

 לידיעה -העלאה על פי הנחיות משרד הפנים  1022צו הארנונה לשנת  ./
 

 .1022אישור היתרי אשראי של הרשות לשנת  .2
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

: ח בכל בנק"מלש 2 2461היתרי אשראי של הרשות לשנת  מועצת העיר מאשרת
 2מזרחי טפחות, פועלים, דיסקונט

 
 ..102ח כספי מבוקר לשנת "אישור דו .20

 
 :הצבעה

 פה אחד  –בעד 
 

 :החלטה
 24642ח כספי מבוקר לשנת "מועצת העיר מאשרת דו

  
 יוצאים מאולם המועצה  61:14שעה 

 חבר מועצה, מר דוד שינאן
 חברת מועצה , יפקוגלינה סל' גב

 
 לידיעה - /102ח רבעון ראשון "דו .22

 
 ./102רבעון שני אישור   .21

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
 24662רבעון שני  ח"את דו מועצת העיר מאשרת
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  .102החברה לפיתוח לשנת  –ח כספי "דו .,2
 

 .נשמח לשמוע כמה משפטים, חבר מועצה ר ראיד גטאס"ד
 

, עובדים 210 עם גרעון קלטנו לקחנו את החברה  :העירמר אלכס גופמן סגן ראש 
העסק מנוהל טוב הכל בשקיפות והחברה מעבירה , איםתנ, בזמןמשולמות משכורות 

 .תשלומים לעירייה
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 24642ח הכספי של החברה לפיתוח לשנת "מועצת העיר מאשרת את הדו
 

 ע"הצגת תפיסת העבודה החדשה בשפ .24

 
 .אשכולותל מציג מצגת חלוקה  :ע"מר יניב הרוש מנהל אגף שפ

 
 .אני מברך על המהלך ועם יהיה אי טיפול נדע למי לפנות :מר עודה חביב חבר מועצה

 
חלחל התכנית היא פיילוט ועד שהיא ת: רי עוואדה סגן ראש העיר ללא שכרר שוכ"ד

צריך להבין שלא . את הסוויץיקח זמן עד שנעשה , לעובדים ולתושבים זה לפחות חצי שנה
 .נשפוט את העבודה בחודשים הראשונים

 
 0.אישור הארכת שירות לעובדים מעל גיל  .21

 
 :הצבעה

 פה אחד –בעד 
 

 :החלטה
 442עובדים מעל גיל שני מועצת העיר מאשרת הארכת שירות ל

 
, 0%.-80% סרגי זלוטניק, 0%.-80% אישור שכר בכירים לעובדים מירב אמויאל ששון .28

 .11%רומן שמעוני , 10% דוד זילברמינץ
 

 :הצבעה
 פה אחד –בעד 

 
 :החלטה

 ניקסרגי זלוט, 14% מועצת העיר מאשרת שכר בכירים לעובדים מירב אמויאל ששון
 2כמבוקש 11%רומן שמעוני , 14% דוד זילברמינץ, 44%-14%

 
 :הודעות ראש העיר

 שכתבה , שבוע עשתה השקת ספר ת הסרטן לפניעדי אבוקרט ילידת העיר הבריאה ממחל
י "שירכשו עספרים  200 –מדובר ב . בזמן המחלה מה שעזר לה להתמודד ולהלחם במחלה

 .הרכישה מתבצעת דרך הרכש, העירייה

  קיבלנו כסף נוסף ממשרד הפנים לרכישת פחים מוטמנים ואנחנו ממשיכים בשתי שכונות
 .ם שקיימים היוםשנים עד שנחליף את כל הצפרדעי' נוספות כך במשך מס

 מ "ר שנים אחורה ממעובייה עושה עבודה מאוד טובה הוא דאג לקבל כסף עגזבר העיר
 .ח"מלש 1.1 –ח וממשרד הבטחון כ "מלש /.2
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  -24:21הישיבה הסתיימה בשעה  -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_____________     _______________ 
 לאה ספיר                רונן פלוט     
 ראש מינהל עירוני       ראש העיר    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 רשמה עדיה וקשטיין *


