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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )11( 1181/
שהתקיימה ביום רביעי ,כז' בכסלו תשע"ט ,1.12.211/ ,בשעה 1/.11
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רח' ויצמן  51עכו.

בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
גב' עאישה מוריס  -חברת מועצת העיר
רו"ח חסין אסדי  -חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -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
גב' ליזו אוחיון  -מנהלת אגף קשרי קהילה
גב' רות טל  -מנהלת לשכת מנכ"ל
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ וראש מינהל תרבות
גב' אורית אסייג  -ראש מינהל החינוך
גב' שגית בן-גוזי  -מנהלת אגף נכסים והכנסות
מר יוסי כהן  -מבקר העירייה
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
אדר' דר' מיכל סופר  -מהנדסת העיר
איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
מר משה סעדה  -מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
גב' אור סט-אלפלס  -מנהלת לשכת ראש העיר
מר ג'יהאד בדראן  -טכנאי מחשוב  -מחלקת מידע ותקשוב
מר אמיר כורדי  -עוזר לשכת ראש העיר
גב' מרגרט מתא  -מזכירה משאבי אנוש
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על סדר היום:
 .1הודעות ראש העיר.
 .2אישור משרד הפנים דו"ח רבעוני לשנת  ,2112לתקופה רבעון  ,2שנת ,2112
הרצ"ב כנספח .1
 .3בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של ביה"ס אייל
לפי בקשתכם של מר אלירן אלון חשב מינהל החינוך מכתבו מיום  8.2.2112ומנהלת
ביה"ס אייל מכתבה מיום  ,1.2.2112הרצ"ב כנספחים 2א' ו2-ב'.
 .4בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של ביה"ס ניצנים לפי
בקשתו של מר אלירן אלון חשב מינהל החינוך ,מכתבו מיום ,14.11.2112
הרצ"ב כנספח .5
 .5בקשה שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני-הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ט,
גנ"י :התמרים ,הפרחים ,רקפת ,הוורדים ,לילך ,מרגנית ,ארז והכרם לפי בקשתה
של גב' איה קשת ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה מיום ,5.11.2112
הרצ"ב כנספח .4
 .6אישור פתיחת חשבון בנק של גנ"י בעכו לשנה"ל תשע"ט ,גנ"י :שוהם ,עומר ,עוז ,לשם
ופרפר נחמד לפי בקשתה של גב' איה קשת ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה
מיום  ,5.11.2112הרצ"ב כנספח .1
 .7תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) תשנ"ג,1883-
ניכויים מארנונה  /בקשות להנחה ,עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן ,גזבר העירייה,
הרצ"ב כנספח .6
 .2בקשת הארכת תוקף גביית חוק העזר (תיעול) התשע"ה ,2115-עפ"י בקשתכם של
ראש העיר וגזבר העירייה ,מכתבכם מיום  ,18.11.2112הרצ"ב כנספח .7
 .8בקשת הארכת תוקף גביית חוק העזר (סלילת רחובות) ,התשע"ה ה ,2114-עפ"י
בקשתכם של ראש העיר וגזבר העירייה ,מכתבכם מיום ,18.11.2112
הרצ"ב כנספח ./
 .11אישור העסקת הגב' אור סט-אלפלס ,כמנהלת לשכת ראש העיר בחוזה בכירים,
לפי  41% - 31%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
 .1הודעות ראש העיר
נשף חג כל החגים
שמעון לנקרי – ראש העיר
אני מצפה מכל חברי מועצת העיר להשתתף בנשף.
המחויבות היא של כולנו לחיים המשותפים שלנו.
מבקש מכל ראשי המינהלים להזמין את כולם ,את כל העובדים.
נשמח לראות את כולם.
עכו אומרת די לאלימות
שרי גולדשטיין
כולם ,נשים וגברים התגייסנו למען המאבק – " די לאלימות כלפי נשים ".
שמעון לנקרי – ראש העיר
אנחנו פונים לממשלת ישראל ,במקום להוציא את האישה למקלט
להוציא את הגברים האלימים למקלט!
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הפנינג חג חנוכה
אלון ויקטור
זה החזיר אותנו  31שנה אחורה ,רחוב בן עמי מלא בתושבים.
זאב נוימן – מ"מ וסגן רה"ע
נושא המרכזי בטיסה שלי "עליה – עולים חדשים בפריפריה".
הוצאות הנסיעה לא ע"ח העירייה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
כל הוצאה שהיא לא ע"ח הרשות ,היא הוצאה שצריך לקבל אישור של היועמ"ש.

 .2אישור משרד הפנים דו"ח רבעוני לשנת  ,211/לתקופה רבעון  ,2שנת ,211/
.
הרצ"ב כנספח 1
שמעון לנקרי – ראש העיר
יש גרעון של כ  11מלש"ח ,רבעון שני.
אנחנו לא רגילים לראות גירעונות כאלה .הסיבות בעיקר:
 ממשלת ישראל חתמה איתנו על הסכם גג ,ועדיין לא קיבלנו כספים מהם.
 כספי ארנונה מרפאל שעדיין לא קיבלנו.
ב 4 -שנים אחרונות תמיד סיימנו ביתרה קטנה.
אף פעם לא חרגנו מהתקציב ,כשיש הוצאה חריגה אנחנו מביאים למועצה לאישור.
אני מאמין שהרבעון השלישי יהיה מאוזן.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור משרד הפנים דו"ח רבעוני לשנת  ,2112לתקופה רבעון ,2
שנת .2112
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 .5בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של ביה"ס אייל
לפי בקשתכם של מר אלירן אלון חשב מינהל החינוך מכתבו מיום 8./.211/
ומנהלת ביה"ס אייל מכתבה מיום  ,1./.211/הרצ"ב כנספחים 2א' ו2ב'.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות
בנק לאומי סניף עכו של ביה"ס אייל.
נ.ב.
עקב יציאה לשבתון יש להחליף חתימות בין עדי לי-אב ת.ז157164361 .
לבין המנהל המחליף יגאל פייגנבאום ת.ז.154144746 .
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .4בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של ביה"ס ניצנים
לפי בקשתו של מר אלירן אלון חשב מינהל החינוך ,מכתבו מיום ,14.11.211/
הרצ"ב כנספח 5

.

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות
בנק לאומי סניף עכו של ביה"ס ניצנים.
נ.ב.
סיום תפקידה של הגברת רחל אלג'ים ת.ז1281858241 .
את המנהלת היוצאת תחליף גב' אורית אריאלה מיימון שלום ת.ז156452541 .
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .1בקשה שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני-הילדים בעכו לשנה"ל תשע"ט,
גנ"י :התמרים ,הפרחים ,רקפת ,הוורדים ,לילך ,מרגנית ,ארז והכרם לפי בקשתה
של גב' איה קשת ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה מיום ,1.11.211/
.
הרצ"ב כנספח 4
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה בקשה שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני-הילדים בעכו
לשנה"ל תשע"ט ,גנ"י :התמרים ,הפרחים ,רקפת ,הוורדים ,לילך ,מרגנית ,ארז והכרם.
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 .6אישור פתיחת חשבון בנק של גנ"י בעכו לשנה"ל תשע"ט ,גנ"י :שוהם ,עומר ,עוז,
לשם ופרפר נחמד לפי בקשתה של גב' איה קשת ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי,
.
במכתבה מיום  ,1.11.211/הרצ"ב כנספח 1
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת חשבון בנק של גנ"י בעכו לשנה"ל תשע"ט ,גנ"י:
שוהם ,עומר ,עוז ,לשם ופרפר נחמד.
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .7תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) תשנ"ג,1885-
ניכויים מארנונה  8בקשות להנחה ,עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן ,גזבר העירייה,
.
הרצ"ב כנספח 6
שמעון לנקרי – ראש העיר
הנחות מקסימאליות חייבות להיות מאושרות במועצת העיר.
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
תושבים שמשלמים שנה מראש מקבלים הנחה של  2אחוז.
שמעון לנקרי – ראש העיר
כל הנחה אפשרית אנו נאשר במועצה ,תמיד נבחר במחיר המינימאלי בארנונה לתושבים.
כל מה שאפשר לעזור לתושבים ,נעזור.
חאתם פארס

שמעון ,במשך  5שנים הצבענו בכל ענייני הארנונה והחיובים אבל המדידות פגעו בתושבים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אני מבקש לאשר במועצת העיר ,שחברת אופק לפידות תסיים את תפקידה באופן מיידי.
החברה גרמה לנו נזקים עצומים והגיע הזמן להפסיק את עבודתם.
הם גרמו נזקים בלתי הפיכים לתושבי העיר עכו.
עו"ד ג'מל אדהם
ראובן ,מה משמעות ביטול ההסכם ?
ראובן ויצמן  -גזבר
החברה סיימה את המדידות בכל הקשור לארנונה,
כל זמן שהיא ממשיכה לתת שרות למינהל הנדסה ,אי אפשר להפסיק את עבודתם.
עו"ד כנרת הדר
תוקף של ההסכם נגמר ,עבודה ששילמנו עליה עדיין לא הסתיימה והם אמורים לסיים.
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שמעון לנקרי – ראש העיר
אני מבקש לסיים את עבודתם במיידי!
מי בעד לסיים את עבודתם של אופק לפידות במיידי ?
ראש העיר מעלה להצבעה לסיים את עבודתם של אופק לפידות במיידי

.

בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

חאתם פארס

אני מאוד מודה לך ראש העיר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) תשנ"ג,1883-
ניכויים מארנונה  /בקשות להנחה.
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 ./בקשת הארכת תוקף גביית חוק העזר (תיעול) התשע"ה ,2111-עפ"י בקשתכם
של ראש העיר וגזבר העירייה ,מכתבכם מיום  ,18.11.211/הרצ"ב כנספח . 7
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה בקשת הארכת תוקף גביית חוק העזר (תיעול) התשע"ה.2115-
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

7

 .8בקשת הארכת תוקף גביית חוק העזר (סלילת רחובות) ,התשע"ה ה,2114-
עפ"י בקשתכם של ראש העיר וגזבר העירייה ,מכתבכם מיום ,18.11.211/
.
הרצ"ב כנספח /
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה בקשת הארכת תוקף גביית חוק העזר (סלילת רחובות) ,התשע"ה ה.2114-
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .11אישור העסקת הגב' אור סט-אלפלס ,כמנהלת לשכת ראש העיר בחוזה בכירים,
.
לפי  41% - 51%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים
* * * גב' אור סט-אלפלס עוזבת את המליאה

* * *

שמעון לנקרי – ראש העיר
העסקה מ 31% -עד  41%משכר מנכ"ל.
אני מתנהל ללא מנהלת לשכת רה"ע כבר כמה שנים.
תוספת באחוזים תהיה בהתאם להמלצת רה"ע ,כל שנתיים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור העסקת הגב' אור סט-אלפלס ,כמנהלת לשכת ראש העיר בחוזה
בכירים ,לפי  41% - 31%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

*** ראש העיר סוגר את המליאה של ישיבת מועצת העיר שמן המניין*** .

___ __________ ______
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
X:\2018פרוטוקולים מועצה  11-12\2112מיום docx.5.12.2112

_______________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר

