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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )14( 12/17
התקיימה ביום שלישי ,ד' בחשון תשע"ח ,24.10.2017 ,בשעה 18.00
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רחוב ויצמן  35עכו

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
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר  -חברת מועצת העיר
גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר
ד"ר בוריס מקגון  -חבר מועצת העיר
מר פריד חזבון  -חבר מועצת העיר
גב' פולה חדג'אג'  -חברת מועצת העיר
נעדרו ה"ה:
מר הישאם שאמי
מר חאתם פארס
גב' שרי גולדשטיין
מר עופר כהן

-

חבר מועצת העיר  ( -מאושפז )
חבר מועצת העיר  ( -אירוע משפחתי )
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה:
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית
גב' ליזו אוחיון  -מנהלת אגף קשרי קהילה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  /מנהל הנה"ח
מר יוסי כהן  -מבקר העירייה
גב' שגית בן-גוזי  -מנהלת אגף נכסים והכנסות
מר איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
מר איתן שליו  -מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר אמיר כורדי  -לשכת ראש העיר
מר ג'יהאד בדראן  -מחשוב מחלקת מידע ותקשוב
על סדר היום:
 .1הודעות ראש העיר.
 .2אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  10/17מיום  ,2.10.2017המצ"ב כנספח .A
 .3הצגת תכנית שיפוץ היכל תרבות ואודיטוריום עכו החדש ע"י אדריכל חיים קהת
ממשרד "אדריכלים מנספלד קהת" ,המצ"ב כנספח .B
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להלן נושאים נוספים לסדר היום:

 .4אישור בקשה שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של מזכירת ביה"ס ויצמן
עפ"י בקשתה של הגב' אורית אסייג ראש מינהל החינוך במכתבה מיום ,15.10.17
המצ"ב כנספח א'.
 .5אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ח
עפ"י בקשתה של הגב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה
מיום  ,16.10.2017המצ"ב כנספח ב'.
 .6אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ח
עפ"י בקשתה של הגב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה
מיום  ,16.10.2017המצ"ב כנספח ג'.
 .7אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ח
עפ"י בקשתה של הגב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה
מיום  ,16.10.2017המצ"ב כנספח ד'.
 .8אישור פתיחת חשבון בנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ח עפ"י בקשתה
של הגב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה מיום ,16.10.2017
המצ"ב כנספח ה'.
 .9אישור פתיחת חשבון בנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ח עפ"י בקשתה
של הגב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה מיום ,16.10.2017
המצ"ב כנספח ו'.
 .10אישור פתיחת תב"ר מס'  : 2798הלוואת פיתוח ,המצ"ב כנספח ז'.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה נושא נוסף לסדר-היום כדלקמן:
מבקש להוסיף מעל סדר היום:
 .11בקשה לפתיחת חשבון בנק דקסיה "הסכם גג" לפי בקשת גזבר העירייה,
במכתבו מיום  ,24.10.2017המצ"ב כנספח ח'.

התקבל אישור טלפוני של חברי המועצה שנעדרו:
.1
.2
.3
.4

מר חאתם פארס -
גב' שרי גולדשטיין -
מר עופר כהן
מר הישאם שאמי -

חבר מועצת העיר -
חברת מועצת העיר -
חבר מועצת העיר -
חבר מועצת העיר -

מאושר.
מאושר.
מאושר.
לא ניתן לשוחח איתו ,מאושפז בבית-החולים.
עו"ד אדהם ג'מל סגן רה"ע ,כנציג הסיעה,
מאשר את הנושאים הנוספים.

הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאשרים פה אחד.
(מאשרים פה אחד  -טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).
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 .1הודעות ראש העיר
 .1אנו מאחלים החלמה מהירה ורפואה שלמה להישאם שאמי חבר מועצת עיריית עכו.
 .2עברנו את חגי תשרי ולמרות חרם האומנים פסטיבל עכו ה 38-לתיאטרון אחר נחל הצלחה.
 .3רב העיר אירח בסוכתו אושפיזין יהודים וערבים.
 .4בתי הכנסת ברחבי העיר עכו קיימו במוצאי חג שמחת תורה את ההקפות השניות
המסורתיות לכבודה של התורה.
 .5המרכז הבהאי העולמי חגג בגני בהאג'י בעכו  200שנה להולדת מייסד הדת
הבהאית בהא אוללה.
 .6מוזיאון 'אוצרות בחומה' בעכו העתיקה ,ציין בסוף השבוע האחרון עשור להקמתו,
באירוע הוקרה לעובדי ומתנדבי המוזיאון ,ביוזמת התעשיינית רעיה שטראוס בן דרור,
מייסדת המיזם הפילנתרופי "אוצרות הגליל" ונשיאת עמותת הידידים של המוזיאון.
 .7טקס אזכרה לרה"מ יצחק רבין ייערך ביום ראשון 29.10.17 ,בשעה  11:00באודיטוריום.
 .8כמדי שנה ועל פי מיטב המסורת ,השתתפו היום תלמידי בתי הספר היסודיים בעכו
ביום הניקיון הבינלאומי .מדובר במבצע ניקיון רחב היקף שנערך בקרבת בתי הספר,
בפארקים ובשכונות .מבצע הניקיון לווה על ידי מינהל החינוך בעירייה.
 .9תחת הכותרת "עוטפים את המכינה ותלמידיה באהבה" נערך בתחילת השבוע באולמי טופז
בעיר ערב הוקרה למכינה הקדם צבאית "אבנר" לציון שלוש שנים להקמתה בעכו.
 .10ביום שישי 27 ,באוקטובר תיערך בגן החפיר בעכו העתיקה תערוכת רכבי אספנות בין
השעות  .13:00-10:30התצוגה תיערך על ידי חברי מועדון "המפגש הצפוני לרכבי אספנות"
והיא תכלול מכוניות עתיקות .הכניסה חופשית.
 .2אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  10/17מיום  ,2.10.2017המצ"ב כנספח .A
שמעון לנקרי  -ראש העיר
כפי שאתם רואים בדו"ח המבוקר  2016/2017סיימנו ביתרה.
וזאת למרות ההשקעה המרובה בפיתוח העיר.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  10/17מיום .2.10.2017
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .3הצגת תכנית שיפוץ היכל תרבות ואודיטוריום עכו החדש ע"י אדריכל חיים קהת
.
ממשרד "אדריכלים מנספלד קהת" ,המצ"ב כנספח B
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אני מבקש להוריד מסדר היום הצגת שיפוץ האודיטוריום לבקשתה של
גב' שרי גולדשטיין חברת מועצת עיריית עכו.
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להלן נושאים נוספים לסדר היום:
 .4אישור בקשה שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של מזכירת ביה"ס ויצמן
עפ"י בקשתה של הגב' אורית אסייג ראש מינהל החינוך במכתבה מיום ,15.10.17
המצ"ב כנספח א'

.

שמעון לנקרי  -ראש העיר מעלה להצבעה :
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .5אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ח
עפ"י בקשתה של הגב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה
.
מיום  ,16.10.2017המצ"ב כנספח ב'
שמעון לנקרי  -ראש העיר מעלה להצבעה :
גני-הילדים :הדס ,האורן ,לילך ,יסמין ,פרפר נחמד ,נרקיסים ,זמיר ,שחף ,סביון ,פרחי נוי,
הדקלים ,השלום ,מורשה ,דוכיפת ,חרצית ,סחלב.
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .6אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ח
עפ"י בקשתה של הגב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה
.
מיום  ,16.10.2017המצ"ב כנספח ג'
שמעון לנקרי  -ראש העיר מעלה להצבעה :
גני-הילדים :חבצלת ,צבר ,התמרים ,הפרחים ,כנרית ,ברוש ,האלה ,הורדים ,אירוס ,אלונים,
ניצנים ,צלילים ,ספיר ,אלמחבה ,ברושים.
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 .7אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ח
עפ"י בקשתה של הגב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה
.
מיום  ,16.10.2017המצ"ב כנספח ד'
שמעון לנקרי  -ראש העיר מעלה להצבעה
גני-הילדים :חצב ,הדקל ,הרימון.
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .8אישור פתיחת חשבון בנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ח עפ"י בקשתה
של הגב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה מיום ,16.10.2017
.
המצ"ב כנספח ה'
שמעון לנקרי  -ראש העיר מעלה להצבעה :
גני-הילדים :דרורים ,מנחם ,חיה מושקא ,חוחית ,אקליפטוס ,ציפורים ,ארז ,רימונים,
אלמוגן ,צפרירים ,פרפר ,אהבת ישראל.
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .9אישור פתיחת חשבון בנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ח עפ"י בקשתה
של הגב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה מיום ,16.10.2017
.
המצ"ב כנספח ו'
שמעון לנקרי  -ראש העיר מעלה להצבעה גני-הילדים עומר:
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 .10אישור פתיחת תב"ר מס'  : 2798הלוואת פיתוח ,המצ"ב כנספח ז'
שמעון לנקרי  -ראש העיר מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"ר מס'  2798הלוואת פיתוח
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

להלן נושא נוסף לסדר-היום :
 .11בקשה לפתיחת חשבון בנק דקסיה "הסכם גג" לפי בקשת גזבר העירייה,
.
במכתבו מיום  ,24.10.2017המצ"ב כנספח ח'
שמעון לנקרי  -ראש העיר
לפיתוח מוסדות ציבור בעקבות "הסכם הגג" אנו אמורים לקבל תקציבים לדוגמא
שיפוץ האודיטוריום ,משרד השיכון ביקש לפתוח חשבון בבנק דקסיה עבור פיתוח
מוסדות הציבור.
שמעון לנקרי  -ראש העיר מעלה להצבעה :
הצבעה:
בעד  13 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

*** ראש העיר סוגר את ישיבת מועצת העיר שמן המניין ***

___ ____ ______ ______
קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה

_______________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר
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