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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )10( 4071/
התקיימה ביום שלישי ,טז' באדר תשע"ז ,10.2.341/ ,בשעה 11.44
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רחוב ויצמן  23עכו

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
מר אילן פרומן  -חבר מועצת העיר
גב' פולה חדג'אג'  -חברת מועצת העיר
גב' שרי גולדשטיין  -חברת מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
ד"ר בוריס מקגון  -חבר מועצת העיר
מר פריד חזבון  -חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ה:
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר  -חברת מועצת העיר
גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר
מר הישאם שאמי  -חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
מר אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  /מנהל הנה"ח
מר יוסי כהן  -מבקר העירייה
מר יניב אשור  -ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר איתן שליו  -מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום
גב' הילה בן-אבו  -ממונה אגף הכנסות ונכסים
גב' אורית אסייג – ראש מינהל החינוך
גב' עדי מקל  -ראש מינהל הרווחה
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
עו"ד יפעת ווקנין-מניס – ממונה תחום נכסים הלשכה המשפטית
עו"ד מיטל רץ רויטקוף – מנהלת תחום נזיקין ותביעה עירונית הלשכה המשפטית
מר משה סעדה  -מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר מיקי אילוז – מנהל מערכות מידע
ג'יהאד בדראן – טכנאי מחשוב
אורחים קבוצת כדורגל הפועל עכו
אורחים סוחרים השוק העירוני עכו

2

על סדר היום:
 .1הודעות ראש העיר.
 .2טיסה קייב אוקראינה – מ"מ וסגן ראש העיר ופרוייקטור קליטה.
 .3אישור פתיחת חשבון בנק לשנה"ל תשע"ז לגנ"י ציפורים עפ"י בקשתה
גב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,מכתבה מיום .11.2.2.11
רצ"ב כנספח א'.
 .4אישור מתן זיכיון לחברת גז להתקנת צוברי גז בחוף ארגמן ,עפ"י בקשתה של
גב' הילה בן-אבו ,ממונה נכסים והכנסות ,במכתבה מיום  ,21.2.2.11רצ"ב כנספח ב'.
 .5אישור מתווה פיצוי – פינוי שוק הבגדים ,עפ"י בקשתה של גב' הילה בן-אבו,
ממונה נכסים והכנסות ,במכתבה מיום  ,21.2.2.11רצ"ב כנספח ג'.
 .6אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  ,6.3.2.11רצ"ב כנספח ד'.
 .1אישור הפעלת מערך השמירה בהתאם לחוק העזר החדש ,חוק העזר לעכו
(שירותי שמירה) ,התשע"ו  ,2.16 -עפ"י בקשתו של מר יניב אשור ראש מינהל התפעול,
רצ"ב כנספח ה'.
 .8בקשת מרכז אזורי לקשיש להארכת התקשרות( .נא ראה סעיף אחרון).
חוו"ד יועמ"ש ופרוטוקול ועדת ההקצאות מיום  ,22.1.11רצ"ב כנספחים ו' 1ו-ו'.2
 .1סוגיות הקשורות לביה"ס נועם הרצוג עפ"י בקשתו של עו"ד איתמר סונינו
חבר המועצה מכתבו מיום  ,21.2.2.11רצ"ב כנספחים ז' 1ו-ז'.2
 .1.אישור בקשה הגדלת היקף ההתקשרות עם חברת מטרופולינט בקשתו של
מר מיכאל (מיקי) אילוז מנהל מערכות מידע .מייל מיום  ,8.3.2.11מצ"ב כנספח ח'.
 .11דוח מקבלי הנחות בועדת הנחות בשנת גביה  ,2.16מצ"ב כנספח ט'.
 .12הלוואה מבנק דקסייה  -שיפוצי בטיחות בבתי-הספר  -סך  6.2מליון.
 .13פרוטוקול ועדת כספים מס'  .3/11מיום  ,14.3.2.11מצ"ב כנספח י'.
 .1הודעות ראש העיר
 .1היום אנו מציינים את יום העובד הסוציאלי הבינלאומי – זה המקום להודות לעובדים
הסוציאליים על עבודה מסורה ומאומצת לרווחת התושבים.
 .2פרס החינוך הארצי יוענק לעיר עכו .הפרס מוענק מדי שנה ליישובים שבלטו בהשקעה יתרה
בחינוך וביצעו תוכניות ותהליכים ייחודיים וחדשניים בתחום החינוך ביישובם .במסגרת
הזכייה ,יוענק לעיר עכו פרס כספי בסך  1..אלף  ₪אשר יושקעו בפרויקט חינוכי.
 .3פרס שר הפנים לאחריות חברתית הוענק לנו בירושלים .שישה קריטריונים שנבחנו :נגישות,
אמנת שירות ומענה לפניות הציבור ,שיתוף ציבור בעשייה המוניציפאלית ושקיפות ,עידוד
התנדבות בקהילה ובניית קהילות ,הערכות לחירום ואחריות חברתית במיקוד פנים רשותי.
 .4חופי עכו הלא מוכרזים נמצאו בבדיקות שערך המשרד להגנת הסביבה במהלך החודשים
ינואר ופברואר השנה ברמה של נקיים עד נקיים מאוד.
 .5נערך "מרוץ רונן" לזכרו של יליד העיר עכו ,רס"ן רונן פרץ.
 .6עובדי מינהל התפעול והאכיפה ביצעו בימים אלה עבודות נרחבות לחידוש פארקים ,צביעת
מעברי חצייה ועמודים ועוד .בין השאר ,הוחלפו משטחי דשא סינטטי בגנים והוצבו מתקני
משחקים חדשים לרווחת הילדים.
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 .1ב 11.3.11-נקיים בפארק האתגרי פעילות ייחודית לבעלי צרכים מיוחדים במסגרת יום
המעשים הטובים.
 .8עיריית עכו בשיתוף מפעל הפיס ואקו"ם קיימו אתמול אירוע הצדעה לגמלאי העיר עכו,
יהודים וערבים במתנ"ס בית העם עם איתן מסורי ואביבה אבידן.
 .1ביוזמת אגף קשרי קהילה בעיריית עכו ובשיתוף מרכז צעירים עכו וגרעין אומץ נערך בתחילת
השבוע הפנינג פורים במדרחוב בן עמי.
 .1.טקס חנוכת גלעד על שמו של מבקר העירייה לשעבר ,יוסי דיעי ז"ל ייערך ביום שישי ,כ"א
באדר תשע"ז 24.3.11 ,בשעה  ,11:..בטיילת הצפונית ,פינת רח' חטיבת גולני.
 .11ארגון יד לבנים בשיתוף עיריית עכו יקיימו ביום ראשון כ"ח באדר תשע"ז26.3.11 ,
במתנ"ס בית העם טקס הכנסת ספר תורה לזכר חללי העיר עכו שנפלו על משמרתם בהגנה
על העם והמולדת .הטקס יחל בשעה  16:3.בדברי ברכה וסיום כתיבת אותיות ספר התורה.
ספר התורה יוכנס לבית הכנסת ימין מקרבת .הציבור מוזמן.
*****************************************************************************************
כדורגל
דוד רוזנפלד – מנהל כדורגל הפועל עכו
אני מבקש להודות בשם הקבוצה וההנהלה להנהלת העיר.
ראש העיר ,מנכ"ל העירייה  ,ראובן ויצמן הגזבר ומנחם על התמיכה הכספית
והליווי המקצועי.
לא היינו מצליחים ללא עזרתכם.
כרגע אנחנו במקום הראשון.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אנחנו הרשות היחידה שנותנת תמיכה כוללת לקבוצת הכדורגל בעיר .תחזוקה ,מגרשים.
וכמובן תקציב.
*****************************************************************************************
פרס חינוך
שמעון לנקרי – ראש העיר
אנחנו מתקצבים כל תלמיד בלמעלה מ 1.,... -ש"ח.
נותנים לילדים את כל האמצעים ,הכלים – כדי שיצליחו.
כך עושים היום וכך נמשיך.
כל ילד יממש את יכולותיו בעיר עכו.
קיבלנו בפרס סך  1..,....-ש"ח שיחולק בהתאם לרצון התלמידים בעיר.
*****************************************************************************************
פורים
שמעון לנקרי – ראש העיר
בכל שנה אנחנו נותנים תקציב לכל ביה"ס לצורך פעילות בביה"ס.
השנה ,בנוסף גב' ליזו אוחיון מנהלת אגף קשרי קהילה והצוות,
ערכו פעילות ברחוב בן-עמי בעיר ,היה מוצלח ,תושבים נהנו וזה יהפוך למסורת.
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 .3טיסה קייב אוקראינה  7מ"מ וסגן ראש העיר ופרוייקטור קליטה
זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מחר ראוף אגלרוב פרוייקטור קליטה ואני טסים ליומיים  15.3.2.11עד 11.3.2.11
לקייב אוקראינה למפגש עם  6..עולים ועם שרת הקליטה.
החלטה -:מאושר פה אחד.

שמעון לנקרי – ראש העיר

מעלה להצבעה נושאים נוספים לסדר-היום כדלקמן:
מבקש להוסיף מעל סדר היום:
 .1ועדת הנחות .2.16
 .2הלוואה מבנק דקסייה  -שיפוצי בטיחות בבתי-הספר  -סך  6.2מליון.
 .3אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  .3/11מיום  - 14.3.2.11מחלקים לכם ברגע זה.
התקבל אישור טלפוני של חברי המועצה שנעדרו:
 .1מר הישאם שאמי – חבר מועצת העיר  -מאשר.
 .3עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר  -חברת מועצת העיר  -מאשרת.
 .2חאתם פארס  -חבר מועצת העיר  -מאשר.
 .0גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר  -מאשרת.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .2אישור פתיחת חשבון בנק לשנה"ל תשע"ז לגנ"י ציפורים עפ"י בקשתה
גב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,מכתבה מיום  ,11.3.341/רצ"ב כנספח א'
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת חשבון בנק לשנה"ל תשע"ז לגנ"י ציפורים עפ"י בקשתה
גב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,מכתבה מיום .11.2.2.11
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 .0אישור מתן זיכיון לחברת גז להתקנת צוברי גז בחוף ארגמן ,עפ"י בקשתה של
גב' הילה בן-אבו ,ממונה נכסים והכנסות ,במכתבה מיום  ,3/.3.341/רצ"ב כנספח ב'
הילה בן-אבו
במסגרת עבודות פיתוח הנעשות בטיילת .עלה צורך בהתקנת צוברי גז ליד מבנה חוף ארגמן.
זה בטיחותי יותר ואסתטי וגם זול יותר לצרכנים.
עו"ד כנרת הדר
מתן זיכיון מחייב אישור מועצה ולכן הנושא מגיע לשולחן המועצה ,למתן אישור עקרוני.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מתן זיכיון לחברת גז להתקנת צוברי גז בחוף ארגמן.
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .3אישור מתווה פיצוי – פינוי שוק הבגדים ,עפ"י בקשתה של גב' הילה בן-אבו,
.
ממונה נכסים והכנסות ,במכתבה מיום  ,3/.3.341/רצ"ב כנספח ג'
ראובן ויצמן
בנינו את הדוכנים החדשים לטובת הסוחרים ,לחדש את הפעילות.
המבנים עמדו לרשותם לתקופה מוגבלת.
חברת נצבא ,מבקשת לקבל את השטח עד סוף שנת .2.11
נתבקשנו להכין מתווה מסודר שעל פיו ננהל משא ומתן עם הסוחרים.
המתווה הונח בפניכם.
נציג מסוחרי השוק
אנחנו מקווים שתפצו אותנו כמו שצריך ,שלא תזרקו אותנו.
אנחנו מבקשים שתתחשבו בנו ,כל חברי המועצה.
אין לנו מקצוע ,לא יודעים לאן ללכת.
מבקשים שתפעילו רגש.
שמעון לנקרי – ראש העיר
קיבלנו מכתב לבצע פינוי ,זו לא החלטה שלנו ,אנחנו מחויבים לעמוד בדרישה שלהם.
עדיף לכולנו להגיע להסכמה לפני הפינוי.
אני מציע ,לאשר את המתווה ,נזמין את הסוחרים ,נפרט להם ,נסביר להם.
ראובן ,אוהד ועו"ד כנרת ,תזמנו את הסוחרים ,תזמנו גם את השמאי,
תציגו בפניהם הכול ,שהכול יהיה שקוף.
קיבלנו מכתב הדורש את פינוי המתחם ועלינו לבצע זאת.
הרשות לא ביקשה לפנות אתכם על דעת עצמה.
הכול יוצג בפניכם בצורה מסודרת.
המתווה יאושר על-ידי חברי המועצה ואז נתקדם.
המתווה למעשה אחרי שמאות.
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עו"ד איתמר סונינו
מה יהיה עם הסוחרים אחר-כך ?
אוהד שגב
המתווה והפיצוי הוא לטובת התארגנות שלהם ,למצוא באופן עצמאי מקום חלופי.
עיריית עכו תתקשה להקים שוק בגדים ,מדובר בעלויות גדולות של מיליוני .₪
אין כל הצדקה כלכלית להקמת מקום חדש.
אני מזכיר ,שהסוחרים ישבו בשוק שנשרף בפלישה.
הסוחרים לא יעמדו בעלויות השכירות למבנים חדשים.
עו"ד ג'מל אדהם  -סגרה"ע
המתווה שאתם מביאים לאישור שלנו ,הוא חוקי ?
עו"ד כנרת הדר
בוודאי.
אוהד שגב
אנחנו חתומים מול נצבא.
עו"ד ג'מל אדהם  -סגרה"ע
הרשות חייבת להוציא את הסוחרים ?
אוהד שגב
בהחלט ,זה בהסכם מול נצבא.
ראובן ויצמן
אנחנו צריכים להחזיר את השטח ריק מאדם וחפץ.
נציג מסוחרי השוק
אני סוחר בשוק,
נתתם לנו חוזה שאתם מעבירים אותנו לשוק חדש.
יש הסכם חתום.
אוהד שגב
ההסכמים שהעירייה חתמה ,הם הסכמים של בר רשות .נכון שבהסכמים מצויין
שהעירייה תנסה להקים שוק חדש.
השוק לא מצליח ,ולכן אין שום התכנות כלכלית להקמת שוק חדש בו עלויות
השכירות והארנונה יהיו אפילו גבוהות יותר.
אני מכיר עוד סעיפים שנמצאים בהסכם.
גם העו"ד שלקחתם מכיר את החוזה.
נלקח שמאי וביצע הערכה ובהתאם לזה נתקדם.
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זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
אנחנו בעד לעזור להם.
נציג מסוחרי השוק
הבטחתם שתחזירו אותנו למקום הראשוני שלנו.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אני יכול לפנות לחברת נצבא שיתנו הארכה של שנה – לא בטוח שיסכימו.
עו"ד כנרת הדר
סוחרים שלא יגיעו להסדר עם העירייה ,נאלץ לפעול נגדם באמצעים משפטיים
לאכיפת הוראות ההסכם וכולל גביית חובות .וכך מי שיהיה מעוניין להגיע להסדר
יתאפשר לו ומי שירצה להישאר יוכל כפוף להסכמת נצבא.
שמעון לנקרי – ראש העיר
סוחרים פנו אלי להכין את המתווה הזה.
עשיתי זאת לבקשתם ,אני רציתי לעזור לכם.
אנחנו נאשר את ההסדר של המתווה למי שמעוניין.
במקביל אפנה אישית לחברת נצבא לבקש הארכה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מתווה פיצוי – פינוי שוק הבגדים.
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
אני מוסיף למתווה  -רה"ע יפנה לנצבא לבקשת הארכת החוזה,
תתקיים פגישה מסודרת עם כל סוחר בכל הנושאים.

 .6אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  ,6.2.341/רצ"ב כנספח ד'
מר אילן פורמן ומר אדהם ג'מל חברי המועצה עזבו את אולם המליאה.

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום .6.3.2.11
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

אילן פורמן ואדהם ג'מל חזרו אל אולם המליאה.
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 ./אישור הפעלת מערך השמירה בהתאם לחוק העזר החדש ,חוק העזר לעכו
(שירותי שמירה) ,התשע"ו  ,3416 -עפ"י בקשתו של מר יניב אשור
.
ראש מינהל התפעול ,רצ"ב כנספח ה'
שמעון לנקרי – ראש העיר
אין שינוי בתכנית ,זאת הוראה לאשר בכל תחילת שנה.
אנחנו מחויבים לאשר תכנית הפעלת שמירה בעיר בכל שנה.
עו"ד כנרת הדר
חוקק חוק עזר חדש ,צריך להפעיל את חוק העזר ע"י אישור המועצה.
אין שום שינוי.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הפעלת מערך השמירה בהתאם לחוק העזר החדש,
חוק העזר לעכו (שירותי שמירה) ,התשע"ו .2.16 -
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .1בקשת מרכז אזורי לקשיש להארכת התקשרות
נא

ראה

סעיף

אחרון.

 .1סוגיות הקשורות לביה"ס נועם הרצוג עפ"י בקשתו של עו"ד איתמר סונינו
חבר המועצה מכתבו מיום  ,3/.3.341/רצ"ב כנספחים ז' 1ו-ז'3
שמעון לנקרי – ראש העיר
הוסר מסדר היום.
כל בעיה מסוג זה ,ייפתר מול ראש מינהל החינוך.

.

 .14אישור בקשה הגדלת היקף ההתקשרות עם חברת מטרופולינט בקשתו של
מר מיכאל (מיקי) אילוז מנהל מערכות מידע .מייל מיום  ,1.2.341/מצ"ב כנספח ח'.
מיקי אילוז
צריך להגדיל את ההסכם לצורך שירותים נוספים .בקרוב אנחנו יוצאים למכרז חדש
על כל השירותים .ההגדלה היא רק לתקופת הביניים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
ההגדלה היא עד היציאה למכרז.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור בקשה הגדלת היקף ההתקשרות עם חברת מטרופולינט,
בהגדלה עד .5.%
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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תוספת מעל סדר היום:
 ועדת הנחות .2.16
 הלוואה מבנק דקסייה  -שיפוצי בטיחות בבתי-הספר  -סך  6.2מליון.
 אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  .3/11מיום  - 14.3.2.11מחלקים לכם ברגע זה.
 .11דוח מקבלי הנחות בועדת הנחות בשנת גביה  ,3416מצ"ב כנספח ט'
הוצג לעיון חברי המועצה.

 .13הלוואה מבנק דקסייה  -שיפוצי בטיחות בתי-הספר  -סך  6.3מליון
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הלוואה מבנק דקסייה – שיפוצי בטיחות בבתי-הספר  -סך  6.2מליון,
בהתאם לתנאים של בנק דקסיה.
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .12פרוטוקול ועדת כספים מס'  4271/מיום  ,10.2.341/מצ"ב כנספח י'
שמעון לנקרי – ראש העיר
פרוטוקול כספים מודפס  ,מחלקים לכם ברגע זה.
הצגנו דוח רבעוני לשנת  2.16לתקופה  :רבעון  ,4שנת  ,2.16רצ"ב כנספח .A
בדוח הרבעוני הקודם ,השלישי ,היינו בגרעון של כ  6מלש"ח.
ואמרתי לכם שאם נתנהל נכון נסיים באיזון,
וברבעון הרביעי אנו רואים שאנו נסיים את השנה ביתרה תקציבית של כ 1.4 -מלש"ח.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הדו"ח הרבעוני ה 4-לשנת .2.16
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה פרוטוקול ועדת כספים מס'  .3/11מיום .14.3.2.11
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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(סעיף  )1בקשת מרכז אזורי לקשיש להארכת התקשרות
מר זאב נוימן וד"ר בוריס מקגון חברי המועצה עזבו את אולם המליאה.

שמעון לנקרי – ראש העיר
ההקדש פועל לפי הסדרים ברורים לטובת הציבור.
בית הקשיש פעל ע"י אלי דה קסטרו ז"ל ,עד שנקלע לקשיים.
העירייה עזרה להם לצאת מהקשיים כשבמקביל בצעו תכנית הבראה.
בהמשך מינינו את זאב נוימן ליו"ר ההקדש.
ההקדש פטור מכל דבר אבל לא יכול לפעול כגוף עסקי ולקבל כסף.
ההקדש מפעיל גורם חיצוני ,הם מקבלים כסף ע"י המפעיל.
אני חלילה לא אומר שהקשישים לא מטופלים .אך ברור שיש כאן ניגוד עניינים.
זה כרגע נמצא בדיון בבית משפט.
עו"ד כנרת הדר
במקביל לבקשה בועדת ההקצאות ,ההקדש פנה לבית משפט בעתירה מינהלית,
בה הם מבקשים שהעירייה תעביר את הנכס על שם ההקדש.
שמענו את נציגי ההקדש ,מנכ"ל ויועצת משפטית שלהם ,אבל טענותיהם אינן
מקובלות עלינו .לדבריהם הסכם ההקצאה היה הסכם פקטיבי ,ובעצם הקרקע שלהם.
במשך שנים רבות ,הם לא שילמו את הכסף לרשות ,על אף שהם קיבלו את התשלום
מחברת הניהול .לאחרונה הם בחרו לשלם רק  35.,....-ש"ח ,למרות שהחוב גבוה
יותר .ההמלצות שלנו קיימות ,והוגשו לכם.
רפאל לוזון
זה לא יפגע להם בשיפוץ?
שמעון לנקרי – ראש העיר
כל הנושא עלה כשהם ביקשו לשפץ ,עכשיו זה לא רלבנטי.
אוהד שגב
ניסו להוציא צו מניעה ,שלא תינתן אפשרות למועצה לאשר את הדברים.
לא צלח להם !
עו"ד כנרת הדר
בהתחלה היה הסכם חכירה ,בין המינהל לעירייה .היום הקרקע היא בבעלות
העירייה מכוח חוק שיכונים ציבוריים.
אוהד שגב
מדובר פה בנכס יקר מאוד.
עו"ד איתמר סונינו
מה סדר גודל הכספי שם ?
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אוהד שגב
 2.5מלש"ח בשנה ,שנכנסים להקדש.
שמעון לנקרי – ראש העיר
הרשות לא ידעה שזאת ההתנהלות.
עו"ד כנרת הדר
ידענו שיש הסכם ניהול ,לא ידענו שרוקנו את ההקדש מתוכן ,הכול הפך להיות עסקי.
גם מה שהרשות צריכה לקבל – לא קיבלנו !
אם רוצים ניהול עסקי ,חייבים לצאת למכרז.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה ,המלצת ועדת ההקצאות בעניין מרכז אזורי לקשיש.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

___ __________ ______
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה

_______________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר
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