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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )11( 3061/
התקיימה ביום רביעי ,ח' באדר א' תשע"ו 1.717131/ ,בשעה 10733
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רחוב ויצמן  03עכו
בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד  -סגנית וחברת מועצת העיר
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -חברת מועצת העיר
מר אילן פרומן  -חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר הישאם שאמי  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ה:
ד"ר בוריס מקגון  -חבר מועצת העיר – נמצא בחוץ-לארץ
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר  -חברת מועצת העיר
גב' פולה חדג'אג'  -חברת מועצת העיר
מר פריד חזבון – חבר מועצת העיר
גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
מר קובי שמעוני – סמנכ"ל העירייה
מר ראובן ויצמן – גזבר העירייה
עו"ד כנרת הדר – הלשכה המשפטית
גב' ליזו לוי – מנהלת אגף קשרי קהילה
מר יוסי כהן – מבקר העירייה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  /מנהל הנה"ח
אדר' דר' מיכל סופר – מהנדסת העיר
מר איגור מאיורסקי – סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע
מר אלברט בן-שלוש – מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ
מר יניב אשור – ראש מינהל התפעול והאכיפה
גב' הילה בן-אבו – ממונה אגף הכנסות ונכסים
מר שרון דהאן – דובר העירייה
גב' אורית אסייג – ראש מינהל החינוך
גב' יהודית דיאמנט – מזכירה אגף תשתיות ולביצוע (קלדנית)
מר משה סעדה  -מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
מר דוד פרג'ון – מנהל מוקד העירוני ובית העירייה
מר ג'יהאד בדראן – טכנאי מחשוב – מחלקת מידע ותקשוב
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר נועם שגב – לשכת ראש העיר
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על סדר היום:
 .1הודעות ראש העיר.
 .2אישור מינוי גב' ולאא עלי כחברה בדירקטוריון החכ"ל ,במקומו של מר פארס חתאם.
 .3אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  11/1/מיום  ,21.1.211/מצ"ב כנספח .1
 .4אישור חוזה חברת עכו הגדולה בע"מ מכרז :המסעדה בחוף ארגמן  -הסכם שכירות,
מיום  , 21.1.211/עפ"י בקשתו של אלברט בן-שלוש ,מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו,
חוזה הסכם שכירות ועפ"י חוות דעתה של עו"ד כנרת הדר ,מצ"ב כנספחים 1א' ו1-ב'.
 .5אישור חידוש חכירה בגוש  11114חלקה  151בית הכנסת הספרדי המרכזי,
רח' משה שרת  4עכו ,עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר ,מכתבה מיום ,21.1.211/
מצ"ב כנספח .0
 ./אישור חידוש חכירה בגוש  11121חלקה  18בשלמות גן-ילדים – מעון ויצ"ו ,
רח' ששת הימים  5עכו – הסכם החכירה ,עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר,
מכתבה מיום  ,3.2.211/מצ"ב כנספח .1
 .1אישור חידוש חכירה בגוש  11111חלקות  1ו( /2-בחלק) בית תרבות -בית-דדו,
רח' ויצמן  5עכו ,עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר ,מכתבה מיום ,3.2.211/
מצ"ב כנספח .3
 .1החלטת חוזרת בדבר מכירת מבנה עירוני בדמי מפתח – מחסן בעכו העתיקה
עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר ,מכתבה מיום  ,3.2.211/מצ"ב כנספח ./
 .8לאשר את המלצת וועדת התמיכות לתת מקדמה לעמותות הספורט בגובה 25%
מגובה התמיכה שניתנה להם בשנת  .2115ע"פ חוזר מנכ"ל  – 4/211/סעיף .13.8
עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן ,גזבר העירייה.
מצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  ,1.2.211/מצ"ב כנספח ..
 .1הודעות ראש העיר
 פרס החינוך הארצי של רשת אורט ישראל לשנת  211/יוענק לקרית החינוך אורט עכו.
 השר להגנת הסביבה אבי גבאי ביקר אתמול בעכו והתרשם מהתהליכים לשיפור איכות
הסביבה שביצענו בשנים האחרונות.
 היום חנכנו מגרש כדורגל על שם יוהאן קרויף ,השחקן האגדי של נבחרת הולנד .המגרש
הוקם בתרומת קרן היסוד הולנד ועיריית עכו.
 אנו נערכים לחנוכת המרכז הקהילתי ליוצאי קווקז – הראשון מסוגו בישראל.
 בבית הספר אורט דרסקי נחנך חדר לחינוך חברתי ע"ש אליאור פרייס ז"ל.
 בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הערעור שהוצא נגד צו ההריסה למבנה העגול
בכניסה לעיר .עד ה 18-במאי הוא ייהרס.
 ראש אכ"א וקצח"ר ביקרו בעיר ועמדו מקרוב על פעילות מרכז ההכנה לצה"ל.
 ערכות בר מצווה הכוללות טלית ,תפילין וסידור – תרומת גרמן זכרייב הוענקו לבני מצווה
מעכו .מיזם של רכזת עוצמה נשית במתנ"ס דיאנה ביטון וחנה סולומונוב ממינהל החינוך.
 היום ייערך משחק גמר גביע המדינה בכדורעף בין הפועל מטה אשר/עכו לכפר סבא.
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שמעון לנקרי – ראש העיר
מבקש להכניס ולהוסיף לסדר-היום את הנושאים על סדר היום נוספים כדלקמן:
א .אישור פתיחת תב"רים חדשים ,רצ"ב כנספח .A
ב .אישור סגירת תב"רים בתאריך  ,31.12.2115רצ"ב כנספח .B
ג .אישור סגירת תב"רים בתאריך  ,31.3.211/רצ"ב כנספח .C
ראש העיר מעלה להצבעה להוסיף לסדר היום:
בעד  11 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .2אישור מינוי גב' ולאא עלי כחברה בדירקטוריון החכ"ל ,במקומו של מר פארס חתאם
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מינוי גב' ולאא עלי כחברה בדירקטוריון החכ"ל,
במקומו של מר פארס חתאם.
הצבעה:
בעד  11 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .3אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  11/1/מיום  ,21.1.211/מצ"ב כנספח .1
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  11/1/מיום  ,21.1.211/מצ"ב כנספח .1
הצבעה:
בעד  11 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .4אישור חוזה חברת עכו הגדולה בע"מ מכרז :המסעדה בחוף ארגמן  -הסכם שכירות,
מיום  , 21.1.211/עפ"י בקשתו של אלברט בן-שלוש ,מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו,
חוזה הסכם שכירות ועפ"י חוות דעתה של עו"ד כנרת הדר ,מצ"ב כנספחים 2א' ו2-ב'.
אלברט בן-שלוש
אנו מבקשים לאשר את הסכם השכירות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חוזה חברת עכו הגדולה בע"מ מכרז המסעדה בחוף ארגמן
הסכם שכירות.
הצבעה:
בעד  11 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 .5אישור חידוש חכירה בגוש  11114חלקה  151בית הכנסת הספרדי המרכזי,
רח' משה שרת  4עכו ,עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר ,מכתבה מיום ,21.1.211/
.
מצ"ב כנספח 3
עו"ד כנרת הדר
חידוש הסכם מול מינהל מקרקעי ישראל.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חידוש חכירה בגוש  11114חלקה  151בית הכנסת הספרדי המרכזי,
רח' משה שרת  4עכו.
הצבעה:
בעד  11 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאושר פה אחד.

 ./אישור חידוש חכירה בגוש  11121חלקה  18בשלמות גן-ילדים – מעון ויצ"ו ,
רח' ששת הימים  5עכו – הסכם החכירה ,עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר,
.
מכתבה מיום  ,3.2.211/מצ"ב כנספח 4
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חידוש חכירה בגוש  11121חלקה  18בשלמות גן-ילדים – מעון ויצ"ו,
רח' ששת הימים  5עכו – הסכם החכירה.
הצבעה:
בעד  11 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .1אישור חידוש חכירה בגוש  11111חלקות  1ו( /2-בחלק) בית תרבות -בית-דדו,
רח' ויצמן  5עכו ,עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר ,מכתבה מיום ,3.2.211/
.
מצ"ב כנספח 5
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חידוש חכירה בגוש  11111חלקות  1ו( /2-בחלק)
בית תרבות -בית-דדו ,רח' ויצמן  5עכו.
הצבעה:
בעד  11 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאושר פה אחד.

5

 .1החלטת חוזרת בדבר מכירת מבנה עירוני בדמי מפתח – מחסן בעכו העתיקה
עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר ,מכתבה מיום  ,3.2.211/מצ"ב כנספח ./
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור החלטת חוזרת בדבר מכירת מבנה עירוני בדמי מפתח – מחסן
בעכו העתיקה.
הצבעה:
בעד  11 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .8לאשר את המלצת וועדת התמיכות לתת מקדמה לעמותות הספורט בגובה 25%
מגובה התמיכה שניתנה להם בשנת  .2115ע"פ חוזר מנכ"ל  – 4/211/סעיף .13.8
עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן ,גזבר העירייה.
.
מצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  ,1.2.211/מצ"ב כנספח 1
מר אילן פורמן ומר אדהם ג'מל חברי המועצה עזבו את אולם המליאה.

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה לאשר את המלצת וועדת התמיכות לתת מקדמה לעמותות הספורט
בגובה  25%מגובה התמיכה שניתנה להם בשנת  .2115ע"פ חוזר מנכ"ל  – 4/211/סעיף .13.8
הצבעה:
בעד  13 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאושר פה אחד.

אילן פורמן ואדהם ג'מל חזרו אל אולם המליאה.

נושאים מעל סדר-היום נוספים כדלקמן:

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה
א .אישור פתיחת תב"רים חדשים ,רצ"ב כנספח .A
ב .אישור סגירת תב"רים בתאריך  ,31.12.2115רצ"ב כנספח .B
ג .אישור סגירת תב"רים בתאריך  ,31.3.211/רצ"ב כנספח .C
הצבעה:
בעד  11 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאושר פה אחד.

___ __________ ______
קובי שמעוני – סמנכ"ל העירייה
\X:\2014פרוטוקולים מועצה  13-1/\211/מיום docx.11.2.211/

_______________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר

