
  
   

  
 

  

  

  

  2019אפריל  07
  ' ניסן תשע"טב

  
  2019/40/30מיום  2019/2פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שמן המניין מס' 

  
  מן, -פנחס סירוקה, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר משה קונינסקי, טניה מזרסקי,   נכחו:

   חיים שוקרני, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, קורן נוימרק, 
  .רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו, רינה גרינברג, לימור מזור, אבי קוריאט רותם בז'רנו, 

  עו"ד נטלי ביטון.    נעדרו:
  חנה לנקסנר, -: דר' שולה מנחם, אלי שדה,  מנחם שיכל, עו"ד שלמה גבע, ענתמוזמנים

  ענת נחום. אייל רותם, יעקב סודרי, דוד קניאל, סבטה גברי, רדומיר קלאיץ',   
   

  :על סדר היום
  
  חלוקת אותות הוקרה: .1

  פרידריך, תדהר בראונשטיין ובארי עזרא. וליאנהבי"ס השחר, א
 

 .2019מרץ -ראש העיר ינואר – דיווח רבעוני .2
 

  תבר"ים: .3

   
 

 
 קביעת שכר מנכ"ל .4

מיום אישורה של דר' שולה מנחם כמנכ"ל העירייה בהתאם להמלצה למינוי בכירים 
 .01/03/2019, תוקף המינוי  14/02/2019

  
שכר מנכ"ל, בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  100%קביעת שכר לפי חוזה בכירים בשיעור 

  .01/03/2019והממונה על השכר מיום המינוי בפועל 
  
  
  
  
  

מס' 
  ת.ב.ר

 הפרוייקט
  

 סכום בש"ח   המשרד המממן פרטים

(משוריין במסגרת   2019עיר ללא אלימות   2095
  )2019הלוואת פיתוח 

  75%     -בטחון פנים 
  25%            -הרשות 

  סה"כ

1,035,667  
345,222  

1,380,889  

  80%              -רלב"ד   2019תוספת לתקציב   2019בטיחות בדרכים   2064
  20%             -הרשות 

  סה"כ

62,400  
15,600  
78,000  

  סה"כ
  

1,458,889  



  
   

  
 

  
  
  
  
  
 אישורי פרוטוקולים: .5

 05/03/2019פרוטוקול וועדת השקעות מיום  1.5
  17/03/2019פרוטוקול וועדת משנה לוועדת כספים מיום  5.2
  24/03/2019פרוטוקול וועדת כספים מיום  5.3
 19/03/2019פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים  5.4
  24/03/2019פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  5.5
  31/03/2019פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  5.6

  
 יעקב סודרי (במקום מרים דיקמן). -מינוי נציג עיריית כרמיאל  איגוד ערים גליל מזרחי וגולן .6

 
 מינוי צוות לבחירת אזרחי כבוד ויקיר העיר. .7
  
 בוועדות הבאות: דר' שולה מנחםמינוי  .8

  קליטה-
  מל"ח-
  החברה הכלכלית-
  דירקטוריון מנהלת בר לב-
  לביובדירקטוריון איגוד ערים -
  דירקטוריון פסטיבל המחולות-
  

 בוועדות הבאות: יעקב סודרימינוי  .9
  איכות הסביבה-
  מל"ח-
  איגוד ערים לביוב-
  

 בוועדות הבאות: יעל סמלוימינוי  . 10
  הנחות-
  קידום מעמד הילד-
  מל"ח-
  קליטה-
  מיגור אלימות-

  
  וועדת רכשאישור המועצה למינוי  . 11

  מטעמהאו מי  -דר' שולה מנחם מנכ"ל העירייה
  או מי מטעמה -גזברית העירייה ראש מינהל הכספים –ענת חנה לנקסנר 

 או מי מטעמו –עו"ד שלמה גבע יועץ משפטי  
  

  אישור המועצה למינוי וועדת תחבורה. . 12
  

 דונם למכללה האקדמית אורט בראודה. 11.7-אישור עקרוני להקצאה של כ . 13
 

לנציג הרשויות המקומיות שבמחוז  משה קונינסקיהמלצת העירייה לשר הפנים למנות את  . 14
 הצפון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה.

  
 אישור המועצה לאימוץ חטיבת גולני. . 15
  



  
   

  
 

  
  
 
  

  דיון:
  חלוקת אותות הוקרה:. 1

  כרמיאל ראש העיר משה קונינסקי פתח את הישיבה וציין את בית ספר השחר אשר ייצג את
 לטל בלחסןיק וזיכה אותנו בכבוד רב, בפרס בית הספר המצטיין בתחום החינוך המיוחד והענ

 מנהלת בית הספר אות הוקרת תודה בשם העירייה.
ר פמנהלת בית הספר טל בלחסן ציינה כי זוהי זכות להיות אשת חינוך, כל תלמידי בית הס

ליחידות קרביות, בית ספר השחר נותן יחידות בגרות, כל התלמידים מתגייסים  32-זוכים ל
  תקווה לתלמידים, האני מאמין של בית הספר הוא לא לוותר עליהם ולא לוותר להם.

 .ראש העיר משה קונינסקי ביקש לברך את אוליאנה פרידריך שזכתה בתואר נערת ישראל 

  את  שייצגו אוהד קורלנדראש העיר משה קונינסקי בירך את מועדון הספורט פגסוס בראשם
בארי עזרא ומיכאל  כרמיאליםנערים  2כרמיאל בכבוד רב, הביאו לפני שבועיים הישג מרשים 

 יוחננוב שזכו בתואר אלופי העולם.

  
  .2019מרץ -ראש העיר ינואר ע"י – דיווח רבעוני. 2
  ראש העיר פתח את הדיווח בנושאים הכספיים המשקפים את התקופה של ינואר, פברואר, מרץ    
  . מבקש להדגיש שבכל הקשור לנתוני ביצוע מדובר בהערכות בלבד. אלו אינם נתונים 2019  
  את וועדת כספים. ומבוקרים ולא עבר  
  

  כספים

  יש גירעון זמני ₪. מיליון  87וההוצאות בגובה ₪ מיליון  86ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על
כאמור זהו אומדן, דברים נמצאים בעבודה ורק עם סיום הדוח לקראת ₪. מיליון  1.4של 

 ישיבת וועדת כספים ניתן יהיה לתת נתונים מדויקים.
  מיליון  2,120,000מענק פיתוח של משרד הפנים, עמד על ראש העיר משה קונינסקי דיווח על

כאשר בשנים קודמות, בממוצע לקחו ₪ מיליון  9אושרה הלוואת פיתוח בסך  בנוסף₪ 
 נעשה מאמץ להפחית את ההתחייבויות לבנקים.₪ מיליון  12הלוואה בגובה 

  תסתיים באיזון תקציבי בעקבות תשלומי היטלים חד פעמיים  2018ראש העיר עדכן ששנת
 ששולמו ע"י הרכבת.

  תוכנית אזור תעסוקה במודל חדש:ראש העיר משה קונינסקי דיווח על 
עפ"י החלטת הממשלה וועדות התכנון המחוזיות מתכננות אזורי תעסוקה אזוריים משולבים. 

  דונם ממזרח העיר. 320-מדובר ב

  .ראש העיר דיווח על בניית מערך ותוכניות קולות קוראים ותב"רים רב שנתיים 
הפנים. כמו כן ביקש לדווח על צמצום התקבלו אישורים לכך ממפעל הפיס, הטוטו ומשרד 

 פערים כספיים בין מה שהעירייה הייתה אמורה לקבל לבין מה שהתקבל בפועל;
  יש צוות שממשיך לעבוד על צמצום הפערים.₪. מיליון  31-ל₪ מיליון  35-מ

  דיווח על מו"מ מוצלח עם מנהלי תיקי השקעות שהניב הישגים לא מבוטלים בהפחתת
 העמלות.

  כמו כן ראש העיר דיווח על מו"מ למחזור הלוואות ולקיחת הלוואות חדשות בתנאים
תתרום חיסכון של משופרים, בין היתר לנושא של התייעלות אנרגטית, מוערך כי התייעלות זו 

 .1.43%לתקציב השוטף. הפחתה לריבית של ₪ מיליון 
 וצאות:ראש העיר דיווח על המשך הפעלת התוכנית להתייעלות וצמצום ה 

  תוכניות הרכש הוקפאו עד להסדרת מחירונים וביצוע רכש מרוכז.
הגיעו להבנות בהסכמה להפחתה בשכר בכירים, ובתהליך לקראת הסכמה להפחתה בשכר 

  העובדים. ראש העיר משה קונינסקי מבקש להודות לעובדים על ההסכמה. 
  



  
   

  
 

  
  
  
  

 על את העבודה ותעבור למוד ראש העיר דיווח ועדכן על מעבר לתכנית רכש מרכזית, שתיי
דיגיטלי במקום הניירת שהייתה מקובלת. מוד זה ישפר את הבקרה ומיצוי תקציבים. בנוסף 

שמתכללת ועוקבת אחר קולות קוראים ותב"רים מהפרסום ועד  –שולבה תוכנית צונמי 
הדיווחים לקבלת הכספים מהמשרדים הממשלתיים. תוכנה זו תמקסם את השימוש והניצול 

 יביים. התקצ
  
  כללי

  זכתה בתואר העיר המצטיינת בתחום של קהילה ראש העיר דיווח בגאווה שהעיר כרמיאל
 מתנדבת, וביקש להודות למאות המתנדבים בעיר.

  אימוץ חטיבת גולני: ראש העיר משה קונינסקי דיווח על ביקור של מפקד חטיבת גולני
 ובקשתו שהעיר כרמיאל תאמץ את החטיבה.

  ראש העיר דיווח על הקמה מחדש של המשמר האזרחי. פורסם קול קורא בשיתוף המשטרה
 לגייס מתנדבים, וזאת במארה לקדם ולמקסם את תחושת הביטחון האישי.

  ראש העיר דיווח על ביקור ראש אכ"א, עימו סוכם על שת"פ וסיוע במיזם של מורשת קרב
 .2020את מיצג שנמצא בבית יד לבנים, ובינויו יושלם לקר

 אודי איזק וברכות והצלחה בתפקידו. -דיווח על בחירת ראש מנהל חינוך חדש 
 :לראשונה תתקיים קייטנה גם בגני  ראש העיר דיווח על קייטנות בית הספר של החגים

 415תלמידים ובגני הילדים  429הילדים בנוסף לבתי הספר. בבתי הספר נרשמו עד כה 
 תלמידים.

 פינות האכלה לחתולים שיוצבו בקרוב בעיר, לאחר אישורים  4מת ראש העיר דיווח על הק
 שהתקבלו ממשרד הבריאות.

  ראש העיר דיווח על מדיניות אכיפה חדשה בתחנת הרכבת: הושג הסדר עם תחנת הרכבת
שעות במתחם. ראש העיר מאמין שמהלך זה  48להצבת מצלמות למעקב ובקרה על חניה מעל 

 זמינים לתושבים ולנוסעים.יסייע בפינוי מקומות חנייה 
  .עוד דיווח ראש העיר על כניסת יועץ בכל הקשור למיפוי וקביעת מדיניות בנושא החניה בעיר

  זאת במטרה לאמץ מדיניות המותאמת למציאות ולדרכים היום.
  דיווח על התוכנית למצוינות ארגונית של משרד הפנים, וסיום השלב הראשון של מיפוי המבנה

הארגוני. חברת פוייסיס שנבחרה להוביל את התהליך, תופיע בפני מועצת העיר ותציג תוכנית 
 עבודה.

  ראש העיר דיווח על הכוונה לערוך שינוי במבנה והייעוד של החברה הכלכלית. מנכ"לית
דיעה על פרישה ותלווה את תהליך השינוי ובנייה מחדש של בעלי התפקידים. החברה הו

 הוספת חטיבות תפעוליות בתחום הבינוי ומתן שירותים באזור התעשייה. -השינוי המרכזי
 ם תעשיינים:  ראש העיר עדכן על כינוס ראשון של פורום התעשיינים על מנת לשמוע וכנס פור

ם אפקטיביים כמו כן הצגת הרפורמה החדשה על רישוי על הקשיים, אתגרים ויצירת מעני
 עסקים.

  ראש העיר עדכן על הכוונה לבצע רפורמה בתחום מבני ציבור, כאשר התכנית הינה לצאת
 וע "עד המפתח".פיקוח ביצ –ניהול  -למכרז לקבלת שירותים משלב התכנון

 יצור הזדמנויות עדכון על קיום כנס צפון הייטק בשיתוף עם הרשות לחדשנות, המטרה ל
 .לתעסוקה ע"י ארגונים מתקדמים בתחום ההייטק

    בימים וכן וועדות אד הוק שהוקמו בנושא תחבורה  100ראש העיר דיווח על השלמת דיוני
 וצמצום בירוקרטיה. ההמלצות יועברו לוועדות להמשך טיפול ומעקב.

 4דירות. מתוך  100מעל  ראש העיר דיווח על כנס דיור שהתקיים לפני כחודש ובמהלכו שווקו 
 בתהליכי בניה, אחד בשלב היתר והאחרון השלבים הראשוניים. 2פרויקטים 



  
   

  
 

  
  
  

 
 :ראש העיר משה קונינסקי דיווח על מספר ישיבות שהתקיימו עם משרדי ממשלה שונים 

  משרד השיכון: דיון בנושא רמיה, אזור התעשיה.
  ונופש.משרד נגב הגליל: בנושאי בינוי ומיזמי תיירות פני 

  משרד התיירות: קידום נושא המלון.
  מטה הדיור: קידום נושא התחדשות עירונית.   

  
 אישורי פרוטוקולים:.   5

  05/03/2019פרוטוקול וועדת השקעות מיום  1.5
    

 אושר פה אחד -הוחלט לאשר

  17/03/2019פרוטוקול וועדת משנה לוועדת כספים מיום  5.2
  

  אושר פה אחד -הוחלט לאשר

  24/03/2019פרוטוקול וועדת כספים מיום  5.3
  

  אושר פה אחד -הוחלט לאשר

  19/03/2019פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים  5.4
  

 אושר פה אחד -הוחלט לאשר

 24/03/2019פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  5.5
  31/03/2019פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  5.6

  
  התקיימה הצבעה:

    מן, -חברים: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר 16 בעד:
  חיים שוקרני, פנחס סירוקה, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין,     

  ,, רותם בז'רנו, לנה מרוסטקורן נוימרק
  , רינהקוריאט בימזור, א לימור רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו,:  הסתייגו החברים

  גרינברג.  
  (עם הסתייגות מסעיף עמותת תלמי אברהם ישיבת נהורא)              
    

   הוחלט לאשר
  

  
  סיעת "טב לכרמיאל" -נושאים לסדר יום לישיבת מועצת העיר

  לימודי הנהיגה בעיר (גיא דוד מרציאנו) -. הצעה לסדר יום1

  קייטנות גני ילדים (רותם ינאי) -. הצעה לסדר יום2

  (גיא דוד מרציאנו) פארקים בכרמיאל –. הצעה לסדר יום 3
  

  "מחלסיעת " -נושא לסדר יום לישיבת מועצת העיר
  
  טיפול באזור התעשייה (עו"ד קורן נוימרק) -הצעה לסדר יום 

  



  
   

  
 

  

  

  

  "רקסיעת " -נושא לסדר יום לישיבת מועצת העיר
  

  מן)-הכנת העיר למצב חירום (עו"ד אליסה דריקר -הצעה לסדר יום

  דיון:

  הצעות לאופוזיציה 2הצעות לסדר היום ומתוכן  4מכיוון שהחוק מתיר עד 

 לימודי הנהיגה בעיר (יוצג ע"י גיא דוד מרציאנו) –נושא לסדר יום . 1

  
   .ועדת תחבורהלהסירה מסדר היום ולהעבירה לדיון בראש העיר משה קונינסקי מבקש 

  
  התקיימה הצבעה:

    מן, -חברים: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר 11 בעד:
  חיים שוקרני, פנחס סירוקה, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין,     

  , רותם בז'רנו, לנה מרוסט.קורן נוימרק
  , רינה גרינברג. קוריאט בימזור, א לימור רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו,חברים:   5 :נגד

  
  (יוצג ע"י רותם ינאי) קייטנות גני ילדים -לסדר יום נושא. 2

  רותם ינאי מבקש להסירה מסדר היום
  

  ההצעה הוסרה  
  
  בכרמיאל (יוצג ע"י גיא דוד מרציאנו) פארקים –. הצעה לסדר יום 3

  ההצעה יורדת מסדר היום מכיוון שזו הצעה שלישית של האופוזיציה
  

  ההצעה הוסרה
  
  (יוצג ע"י עו"ד קורן נוימרק) טיפול באזור התעשייה -לסדר יום רביעית. הצעה 4

  .ת הנושא על סדר היוםאחברי המועצה מאשרים פה אחד את העל
  

האחריות המלאה על חת את קהחברה הכלכלית מתוכננת ל מציין כיראש העיר משה קונינסקי 
אזור התעשיה ולתת שירות טוב יותר לתעשיינים ולבעלי העסקים . אנו נבנה מנהלת תפעול של 

  שירותים, בינוי גינון וניקיון כל מה שמופרט בתוך המסגרת העירונית יעבור לחכ"ל.
  
  מן)-(תוצג ע"י עו"ד אליסה דריקר הכנת העיר למצב חירום -יום לסדר חמישיתהצעה . 5

  .ת הנושא על סדר היוםאחברי המועצה מאשרים פה אחד את העל
  

צעדים מתקדמים לקראת בניית מרכז ההפעלה, יש  –מנכ"ל העירייה דר' שולה מנחם מציגה 
יסתיים השיפוץ של רוב המקלטים, החמל הערוני שודרג  2019עד סוף  .השלמה של רוב התקציב

יש מערכת תקשורת, יש ציוד מיגון אישי לעובדי העירייה , מתחילים תהליך של בניית מחסני 
צעו הכנות לחיבורי גנרטורים, במהלך בו₪, מיליון  3חירום ארציים שיבנו בכרמיאל בעלות של 

  , ולבעלי התפקידים החדשים בעירייה.השנה נעשו הכשרות לכל המכלולים
ראש העיר משה קונינסקי מציין כי כל מי שמעוניין להצטרף לתפקידים בשעת חירום מוזמן לפנות 

  למנכ"ל העירייה דר' שולה מנחם. 
  
  



  
   

  
 

  
  
  
   

  (תוצג על ידי גיא מרציאנו)  שכונת רמיה -1שאילתה מס' 

בישיבת המועצה הקודמת העלנו את הנושא החשוב של פתרון לתושבי שכונת רמיה, פינוי השכונה 
  והמשך מתבקש של פיתוח העיר.

כאמור, ההיסטוריה של המקום מוכרת לכל, כך הערכאות בביהמ"ש, ההפגנות, המחאות והחלטת 
  ל נחישותה של עיריית כרמיאל להביא סוף לנושא.ביהמ"ש שכרוכה באכיפה של רשויות החוק וש

כל יום שעובר יקשה עוד יותר על פתרון עתידי לנושא שכן תושבי המקום ממשיכים בפיתוחו, 
בנטיעת עצים ואף בקבורה. יש לפעול באומץ, בנחישות וברגישות ולהביא לפתרון הנושא אחת 

  ולתמיד.

  לאחר הישיבה אבקש לדעת: בישיבה הוצהרו הצהרות מצד רה"ע ולכן, חודשים

 ?האם במהלך החודש התקיימה פגישה עם התושבים? אם כן, מה היה תוכנה 

 ?היכן הדברים עומדים היום 

 ?מה בכוונת העירייה לעשות בנדון 

 ?כיצד מתכוון רה"ע לטפל בנושא 

 ?מהו לוח הזמנים הצפוי לפתרון הנושא 

  
  שכונת רמיה -1תשובה לשאילתה מס' 

  

  מוזמנים לעיין בתשובה שניתנה אז. 23/12/2019נשאלה בתאריך שאילתה זו 

  פגישות עם מנהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון ושרת השיכון. 2מאז התקיימו 

  הכדור כרגע במנהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון. 

  נושא זה ראוי שיטופל ברגישות ומאחורי הקלעים.

  ם ככל שניתן.כולי תקווה כי נצליח לשים סוף לסוגיה זו מוקד

  

  תבר"ים:. 3

   
  

  אושר פה אחד -הוחלט לאשר

  

  

מס' 
  ת.ב.ר

 הפרוייקט
  

 סכום בש"ח   המשרד המממן פרטים

(משוריין במסגרת   2019עיר ללא אלימות   2095
  )2019הלוואת פיתוח 

  75%     -בטחון פנים 
  25%            -הרשות 

  סה"כ

1,035,667  
345,222  

1,380,889  
  80%              -רלב"ד   2019תוספת לתקציב   2019בטיחות בדרכים   2064

  20%             -הרשות 
  סה"כ

62,400  
15,600  
78,000  

  סה"כ
  

1,458,889  



  
   

  
 

  

  

  

  קביעת שכר מנכ"ל.  4
  מנכ"ל העירייה דר' שולה מנחם יוצאת מהחדר    
  

מנכ"לית העירייה, לפי חוזה חברי המועצה מתבקשים לאשר את קביעת שכר לשולה מנחם, 
שכר מנכ"ל, בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר מיום  100%בכירים בשיעור 

  .01/03/2019המינוי בפועל 
  

  אושר פה אחד -הוחלט לאשר

  

  יעקב סודרי (במקום מרים דיקמן). -מינוי נציג עיריית כרמיאל  איגוד ערים גליל מזרחי וגולן  .6
  

 אושר פה אחד -הוחלט לאשר

 
  .  מינוי צוות לבחירת אזרחי כבוד ויקיר העיר.7
  
 בוחנים את הנושא. -ראש העיר משה קונינסקי מבקש להוריד את הנושא מסדר היום   
  
 בוועדות הבאות: חםדר' שולה מנ.  מינוי 8

  קליטה-
  מל"ח-
  החברה הכלכליתדירקטוריון -
  דירקטוריון מנהלת בר לב-
  דירקטוריון איגוד ערים לביוב-
  דירקטוריון פסטיבל המחולות-
  

  אושר פה אחד -הוחלט לאשר

  

 בוועדות הבאות: יעקב סודרי.  מינוי 9
  איכות הסביבה-
  מל"ח-
  איגוד ערים לביוב-
  דירקטוריון החברה הכלכלית-
  

  אושר פה אחד -הוחלט לאשר

  
 בוועדות הבאות: יעל סמלוימינוי .  10

  הנחות-
  קידום מעמד הילד-
  מל"ח-
  קליטה-
  מיגור אלימות-
  

  אושר פה אחד -הוחלט לאשר



  
   

  
 

  

  

  
  ועדת רכשאישור המועצה למינוי .  11

  או מי מטעמה -דר' שולה מנחם מנכ"ל העירייה
  או מי מטעמה -גזברית העירייה ראש מינהל הכספים –ענת חנה לנקסנר 

  או מי מטעמו –עו"ד שלמה גבע יועץ משפטי       
  

  אושר פה אחד -הוחלט לאשר

  
  אישור המועצה למינוי וועדת תחבורה..  12

  בפני חברי מועצת העיר מוצג הסכם קואליציוני בין רשימת "רק" לרשימת "דף חדש"       
  במסגרת ההסכם תוקם ועדת תחבורה בראשות חבר המועצה רותם בז'רנו.       
  בנוסף סיעת "רק" מוותר על מקומה בועדת בטיחות בדרכים לטובת סיעת "דף חדש"        
  רותם בז'רנו יחליף את נדב בן אליהו.         

  
  להלן רשימת החברים:

  הרכב סיעתי  תפקיד  שם
  חדשדף   יו"ר  רותם בז'רנו

  רק כרמיאל  ראש העיר  משה קונינסקי
  התחדשות  חבר מועצה  אבי קוריאט

    עובדי עירייה  דר' טל מילמן
    נציג בטיחות בדרכים  

    עובדי עירייה  יפה רז
  רק כרמיאל  נציג ציבור  נדב בן אליהו

  יחד  נציג ציבור  נחום רבינוביץ

  טב  נציג ציבור  משה צדקיהו

  
  

  אחדאושר פה  -הוחלט לאשר

 
  דונם למכללה האקדמית אורט בראודה. 11.7-אישור עקרוני להקצאה של כ.  13

  נמצאים בדיאלוגים של מיזוג המכללה האקדמית עם    -ראש העיר משה קונינסקי הסביר       
  אוניברסיטת חיפה . מכיוון שיש אי הסכמות בין המכללה האקדמית לבין אורט המכללה       
  אוניברסיטת חיפה .של דונם לתורם  11.7-להנדסאים מבקשים לאפשר תוספת של כ       
  היועמ"ש שלמה גבע מוסיף, כי מדובר בהליך של הצהרת כוונות בלבד.       

    
 אושר פה אחד -הוחלט לאשר  

 
  לנציג הרשויות המקומיות שבמחוז משה קונינסקיהמלצת העירייה לשר הפנים למנות את .  14
  הצפון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה.       

    
  אושר פה אחד -הוחלט לאשר

  

  

  



  
   

  
 

  

  

 

  
שנה למדינה בכרמיאל ,  70חטיבת גולני חגגה לפני שנה  -אישור המועצה לאימוץ חטיבת גולני.  15

יצר שיתופי פעולה טובים בין החטיבה ומוסדות העירייה, ומפקד החטיבה בביקורו אצל הביקור 
  ראש העיר ביקש בכרמיאל תאמץ את החטיבה.

  
  

  אושר פה אחד -הוחלט לאשר  

  
 
  
 
  

  הישיבה ננעלה              

  

  

  

  דר' שולה מנחם                         משה קונינסקי

  מנכ"ל העירייה                         ראש העיר  

   


