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פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )15( 13/2020
ביום רביעי  ,כג' בכסלו תשפ"א ,09.12.2020 ,בשעה , 18.00
באולם מועצת העיר ,רח' ויצמן  35עכו
בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר אושרי לנקרי  -חבר מועצת העיר
השתתפות דרך אפליקציית קישור "זום":
 חבר מועצת העירמר שמיל לוי
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
אורחים:
מר דני ספנדי  -מנכ"ל תאגיד מי עכו
מר לואי פארס  -מנהל מתנ"ס עכו עתיקה
מר אמנון שומרון
בנוכחות ה"ה :
מר יניב אשור  -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
גב' ליזו פרץ אוחיון  -ראשת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפסי  -מנהלת לשכת ראש העיר
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' יונית סמולש  -מנהלת מינהלת עסקים ,אסטרטגיה וחדשנות
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ וראש מנהל תרבות
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
גב' אורית אסייג  -ראשת מינהל החינוך
גב' עדי מקל  -ראשת מינהל הרווחה
מר שי אונגר  -ראש מינהל התפעול והאכיפה
המשך בנוכחות ה"ה :
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אדר' רות רוטנשטרייך  -מ"מ מהנדסת העיר
גב' מרגרט מתא  -מזכירה משאבי אנוש
מר יוסף כהן  -טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
מר אלברט לוי  -צלם
מר אמיר כורדי  -עוזר לשכת ראש העיר
מר מרדכי שמיר  -מנהל אגף פרויקטים חכ"ל
גב' רננה מלכה  -עוזרת מנכ"ל
מר איציק בן שושן  -מנהל אגף רכש ואספקה
גב' שגית בן גוזי  -מנהלת מחלקת הכנסות ונכסים
מר עבדאללה הינדאוי  -מחלקת דוברות

על סדר היום:
 .1הצהרת אמונים של חבר המועצה הנכנס – מר אושרי לנקרי.
חבר המועצה היוצא – מר עופר כהן.
קדנציה ה ,15 -על-פי סעיף 24א' לפקודת העיריות.
 .2אישור לוגו העירייה – תוצג מצגת על-ידי אמנון שומרון ,הרצ"ב כנספח .A
 .3הודעות ראש העיר.
 .4דיון בנושא חיובי המים בעיר עפ"י בקשתו של עו"ד איתמר סונינו,
במכתבו מיום  18.11.2020ומצגת תעריפי המים למגורים ,הרצ"ב כנספחים  1ו1-א' .
 .5אישור מועצת העיר למינוי  :מר יעקב שמעוני סמנכ"ל העירייה לתפקיד -
"ממונה על תלונות הציבור".
6א' .אישור מורשי חתימה חשבונות הבנק של גני-הילדים סביון בעכו לשנה"ל תשפ"א,
עפ"י בקשתה של הגב' כרמית חי מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי,
במכתבה מיום  ,19.11.2020הרצ"ב כנספח 2א'.
6ב' .אישור מורשי חתימה חשבונות הבנק של גני-הילדים פשוש בעכו לשנה"ל תשפ"א,
עפ"י בקשתה של הגב' כרמית חי מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי,
במכתבה מיום  ,29.11.2020הרצ"ב כנספח 2ב'.
 .7אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  07/2020מיום  ,24.11.2020הרצ"ב כנספח .3
 .8אישור פרוטוקול ועדת נגישות מספר  5מיום  ,9.9.2020הרצ"ב כנספח .4
 .9אישור המלצת ועדת הקצאות להקצאת מבנה לתנועת בני עקיבא בישראל (ע.ר).
טיוטת חוזה לחתימה /דו"ח תבחינים עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן,
מנהל אגף הנכסים וחוות דעת של עו"ד כנרת הדר,
היועצת משפטית במכתבה מיום  ,29.10.2020הרצ"ב כנספח .5
 .10אישור פרוטוקול ועדת שכונות מס'  1מיום  ,11.11.2020הרצ"ב כנספח .6
 .11אישור פרוטוקול ועדת ביקורת דו"חות מבקר העירייה לשנת ,2019
עפ"י בקשתו של מבקר העירייה מר יוסף כהן ,הרצ"ב כנספח .7
 .12פטור ממכרז – רכישת מזון למוסדות העירייה עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר,
יועמ"ש העירייה במכתבה מיום  ,6.12.2020הרצ"ב כנספח .8
 .13אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .9
 .14אישור הלוואות איזון והלוואות פיתוח שנת  ,2020עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן,
גזבר העירייה ,הרצ"ב כנספח .10
 .15אישור תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  ,2021הרצ"ב כנספח .11
 .16אישור קבלת תרומה על סל של  150אלש"ח ,מקק"ל – קרן קיימת לישראל.

נושאים מעל סדר היום:

 .17התחייבות הרשות לביצוע שיפוצים עפ"י בקשתו של ראש העיר מר שמעון לנקרי,
במכתבו מיום  ,9.12.2020הרצ"ב כנספח .12
 .18אישור שינוי מורשי חתימות בחשבונות בנק לאומי :ביה"ס אייל ,רמב"ם והתומר עכו,
עפ"י בקשתו של מר וקנין דוד ,חשב מינהל החינוך במכתבכם  4.11.2020ו,8.12.2020-
הרצ"ב כנספחים 13א' ו13-ב'.
 .19החלפת שמות ברשימת ועדות חבר מועצת העיר החדש אושרי לנקרי ,במקום עופר כהן.
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שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה  3נושאים נוספים מעל סדר היום :
 .1התחייבות הרשות לביצוע שיפוצים.
 .2אישור שינוי מורשי חתימות בחשבונות בנק לאומי ביה"ס אייל ,רמב"ם והתומר עכו.
 .3החלפת שמות ברשימת ועדות חבר מועצת העיר החדש אושרי לנקרי ,במקום עופר כהן.
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה-:

מאשרים פה אחד.

שמעון לנקרי  -ראש העיר
 .1מברך את זאב נוימן ,בהיבחרו ליו"ר הימנותה וברכת יום הולדת שמח.
 .2מברך את שמיל לוי ,ברכת יום הולדת.
 .3מברך עם מנכ"ל העירייה את כנרת הדר בברכת יום הולדת.
 .1הצהרת אמונים של חבר המועצה הנכנס – מר אושרי לנקרי.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
למען גילוי נאות ,אין קשר משפחתי.
אושרי לנקרי – חבר ממועצה העיר
אני נשוי ,אב לילדים .מקריא הצהרת אמונים.
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
אתרום באהבה למען העיר.
 .2אישור לוגו העירייה – תוצג מצגת על-ידי אמנון שומרון (מצגת) – הרצ"ב כנספח .A
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אמנון גר בחדרה ,תושב עכו לשעבר.
ביקשנו מאמנון להציע לנו החלפת לוגו של העירייה.
אמנון מציג את המצגת.
זאב נוימן – חברת מועצת העיר
שמעון לאורך כל השנים הצבעתי למען העיר.
אני לא מתכוון להצביע לטובת הלוגו הזה ,יש היסטוריה בלוגו וצריך להשאיר אותו.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
הרבה רשויות החליפו והגיע הזמן שעכו גם תחליף.
הזמנים השתנו ,לסמל יש משמעות ,שיווקי ,נעים לעין ,עכשווי ,אני כן מציע לתמוך.
בולוס נחאס – חבר מועצת העיר
השקעתם מחשבה טובה מאוד ,הייתי מציע לראות  2הצעות.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אין  2הצעות.

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור לוגו העירייה.
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הצבעה:
בעד  16 -חברים.
נגד .1 -
נמנע  -אין.
החלטה :זאב נוימן נגד.
מאושר עפ"י רוב חברי הוועדה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אמנון תודה רבה.
 .3הודעות ראש העיר
 .1תמונת מצב קורונה עדכנית :עכו ירוקה עם  40חולים פעילים;  279בדיקות מהן 1.84%
מאומתים; חמישה חולים נוספו ביממה האחרונה.
בדיקות קורונה .נקפיד ונעשה גם במרכז העיר.
 .2מחר ,יום חמישי ,ייפתח דרייב אין בעכו בין השעות . 19:00 - 14:00
 .3כחלק מהמאבק בהתפשטות נגיף הקורונה יצאה השבוע עיריית עכו בקמפיין לעידוד
קיום בדיקות קורונה לתושבי העיר .התושבים שייבדקו ייכנסו להגרלת שוברי מזון.
 .4בימים אלה מושלמות עבודות היכל התרבות החדש – קבלו הצצה למה שקורה שם.
 .5בימים אלה מושלמות עבודות להקמת אולם ספורט ליד בית הספר אורט על שם
חלמי שאפעי בעלות של  8.5מיליון .₪
 .6טיפוח שכונות
לואי פארס :סרטון קצר הוצג הפני חברי המועצה.
אחת התוכניות לטיפוח העיר העתיקה ,בשיתוף התושבים ודני וח'אלד
ביחד עם התושבים.
אני מודה לראש העיר ולהנהלת העיר.
 .7עיריית עכו בשיתוף המתנ"ס בעכו העתיקה טיפחו לאחרונה שכונות בעכו העתיקה.
 .8שר החינוך יואב גלנט ביקר בשבוע שעבר בעכו וחילק מחשבים ניידים לתלמידים.
לעיר עכו הוקצו יותר מ 1000-ניידים .כמו כן ,השבוע חולקו כ 100-אייפדים למורי וגננות
החינוך המיוחד בסיוע העירייה וקרן אתנה.
יום המורה
ישר כוח למורים שלנו .מגיע להם הרבה תודה ,מסירות ושליחות למען הילדים.
מינהל החינוך ברשות גב' אורית אסייג עושים עבודה טובה מאוד.
עכו היא דוגמא יוצאת דופן לפעילות חברתית חינוכית.
עו"ד איתמר סונינו
אני רוצה להוסיף ולחזק ,גב' אורית אסייג עושה עבודה נפלאה.
אני רואה זאת גם כאבא לילדים.
המשך הודעות ראש העיר
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 .9השבוע הונחתה מחלקת הגביה בעירייה להעניק הנחה בשיעור של  25אחוז
באגרת שילוט לבעלי עסקים בעיר שנהנו מהקלה בארנונה לשנת  2020בשל משבר
הקורונה .מדובר במאות בעלי עסקים בעיר הזכאים להקלה בשיעור של  25אחוז
מהארנונה השנתית ועתה הם ייהנו גם מהטבה זו.
 .10השר לענייני ירושלים ומורשת ,הרב רפי פרץ ביקר אתמול בעכו וסייר בעתיקה
ובבית הכנסת של הרמח"ל שעבר שיפוץ בסיוע משרדו.
 .11פסטיבל עכו ישודר במשך שלושה ימים באון ליין בין הימים .13-15.12
ראש העיר מברך ישר כוח למאור בנזינו על עבודתו.
שמעון לנקרי – ראש העיר
פסטיבלים בעכו ,פסטיבל למגזר הערבי ,מוצלח מאוד .יש מאות אלפי צפיות.
גם ערבסק 90 ,אלף צפיות.
אלברט בן-שלוש
פסטיבל ערבאסק ,היה בשידור חי ,היה מענה טובה מאוד.
מאלג'יר היו שיא של צפיות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
לא ביטלנו את כל אירועי הפסטיבלים ,זה חשוב לציבור ואנו נמשיך להשקיע.
 .12שרת התיירות ,אורלי פרקש-הכהן ביקרה בעכו ועמדה מקרוב על אופן פתיחת
הצימרים בעיר במסגרת מתווה היציאה מהסגר שאושר על ידי קבינט הקורונה.
 .13שר המודיעין אלי כהן סייר בעכו וקיים פגישה בנושא הקמת תכנית סייבר לתלמידי
בתי הספר בעכו ,כחלק מהתוכנית של משרד המודיעין לשלב תושבי פריפריה במערך
הסייבר והמודיעין של צה"ל.
 .14יום ניקיון בחופי עכו נערך בהשתתפות בני נוער ,תלמידים ,עובדי עיריית עכו
ומתנדבים רבים .מבצע הניקיון נערך בהובלתו של ראש מנהל תפעול ואכיפה בעירייה,
מר שי אונגר.
 .15חנכנו מתחם אימוני הכושר וגן קק"ל שבפארק אמת המים בשיכוני המזרח.
הגן ומתחם אימוני הכושר הוקמו בעלות של כשלושה מיליון שקלים והם נפתחו לציבור
הרחב ,אולם בשל משבר הקורונה לא נחנך המקום.
 .16מפעל הפיס בשיתוף עיריית עכו וקרנות נוספות יחלקו  400מלגות לסטודנטים
תושבי העיר בהיקף של ארבעה מיליון  .₪כל מלגה בגובה של .₪ 10,000
 .17עיריית עכו ציינה את אירועי חודש המאבק באלימות בעיר בסדרת הרצאות,
פעילות בקרב בני הנוער ותליית דגל עירוני – "יד ביד לאורך כל הדרך" על בניין העירייה
במסגרת פרויקט קהילתי בהשתתפות תושבי העיר.
 .18פארק עירוני חדש שיחבר בין גני רידואן של הבהאים לפארק האתגרי יוקם
ברח' שלום הגליל על שטח של כשמונה דונם לרווחת תושבי העיר.
המשך הודעות ראש העיר
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 .19שבוע היזמות העולמי צויין בעכו במפגש בזום של יזמים מקומיים שסיפרו את
סיפורם האישי.
 .20ארגון הסיוע הארצי ידידים קיים הדרכה מקצועית לאנשי הפיקוח והשיטור
המשולב בעיריית עכו בנשוא פריצת רכבים למקרה שילד נותר נעול ברכב
ולחילוץ תושבים ממעלית תקועה .ההדרכה התקיימה כחלק משיתוף הפעולה
ההדוק בין ידידים לבין העירייה.
הכשרת הפיקוח בנושאים נוספים ,כיבוי אש ,עזרה ראשונה ,חילוץ מרכב נעול.
גב' ליזו פרץ אוחיון גיבשה את הרעיון לחילוץ מרכב נעול.
הפיקוח הם הראשונים שמגיעים לאירועים.
 .4דיון בנושא חיובי המים בעיר עפ"י בקשתו של עו"ד איתמר סונינו,
במכתבו מיום  ,18.11.2020הרצ"ב כנספח 1

.

איתמר סונינו – חבר מועצת העיר
מקריא את המכתב בנושא חיובי המים ,עליה דרמטית בחיובי המים החודשיים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
גם אני קיבלתי חשבון מטורף ואני מצטרף לדברי התושבים.
דני ספנדי – מנכ"ל תאגיד מי עכו
מציג מצגת תעריפי המים למגורים הרצ"ב כנספח 1א' ,חלוקת חיוב ותשלומי המים.
תעריפי המים נקבעים ע"י רשות המים.
תעריף ראשון היה  ,7.385תעריף שני היום 13.461 ,כשיש חריגה.
 5000איש קיבלו חשבונות חריגים.
שימו לב ,הילדים בבית יותר ,צריכת המים עלתה ,אנשים באבטלה ויושבים בבית.
איתמר סונינו – חבר מועצת העיר
אין לי שום טענה אישית לדני ,דני אדם טוב ואני עד לעזרה אישית שלו לתושבים.
מה עם שעוני מים ? אולי לא תקינים ?
דני ספנדי – מנכ"ל תאגיד מי עכו
אין שום בעיה לשעוני המים.
איתמר סונינו – חבר מועצת העיר
תושבים מתלוננים על קפיצה משמעותית מאוד ,מ  150 -שקל ל  500 -שקל.
דני ספנדי – מנכ"ל תאגיד מי עכו
צריך לבדוק ענייני.
איתמר סונינו – חבר מועצת העיר
האם יתכן ששעוני המים החדשים יותר רגישים ? הרי הוחלפו שעוני מים.
דני ספנדי – מנכ"ל תאגיד מי עכו
שעוני מים מאושרים ע"י המדינה .אני אדאג לעשות בדיקה ואעדכן.
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
במערכות החכמות שלכם ,אתם יכולים להוציא לתושב התרעות ?
דני ספנדי – מנכ"ל תאגיד מי עכו
יש אפשרות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
דני ,עושה עבודה טובה ומקצועית ביחד עם הצוות שלו ,נותן מענה לכל בעיה.
אנחנו עומדים על פחת  7%מול ערים אחרות שעומדים על .12%
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דני ,מועצת העיר מבקשת לבצע מדגם ,שאין הטעיה ,זה קפץ משמעותי
ואנחנו מבקשים לבדוק ולעדכן אותנו.
דני ספנדי – מנכ"ל תאגיד מי עכו
דני ,בסדר גמור ,זה ייבדק.
 .5אישור מועצת העיר למינוי  :מר יעקב שמעוני סמנכ"ל העירייה לתפקיד -
.
"ממונה על תלונות הציבור"
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מועצת העיר למינוי  :מר יעקב שמעוני סמנכ"ל העירייה לתפקיד
"ממונה על תלונות הציבור" ,החל מה.10.12.2020 -
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאושר פה אחד.

6א' .אישור מורשי חתימה חשבונות הבנק של גני-הילדים סביון בעכו לשנה"ל תשפ"א,
עפ"י בקשתה של הגב' כרמית חי מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי,
.
במכתבה מיום  ,19.11.2020הרצ"ב כנספח 2א'
6ב' .אישור מורשי חתימה חשבונות הבנק של גני-הילדים פשוש בעכו לשנה"ל תשפ"א,
עפ"י בקשתה של הגב' כרמית חי מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי,
.
במכתבה מיום  ,29.11.2020הרצ"ב כנספח 2ב'
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה סעיף 6א' :אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר
מס' סניף  922מס' חשבון 8510724 :של גן-הילדים סביון בעכו לשנת תשפ"א:
גב' אושרת דנון  -ת.ז040106577 .
גננת
גזברית גב' שני דמתי  -ת.ז038135307 .
מעלה להצבעה סעיף 6ב' :אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר
מס' סניף  922מס' חשבון 8177487 :של גן-הילדים פשוש בעכו לשנת תשפ"א:
 ת.ז040965121 .גב' טל שרי
גננת
גזברית גב' כחלון מזל  -ת.ז54620539 .
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאשרים פה אחד.

 .7אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  07/2020מיום  ,24.11.2020הרצ"ב כנספח .3
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שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  07/2020מיום .24.11.2020
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .8אישור פרוטוקול ועדת נגישות מספר  5מיום  ,9.9.2020הרצ"ב כנספח .4
שרי גולדשטיין – חברת מועצת העיר
ועדת נגישות מתכנסת אחת ל 3 -חודשים.
יש סיירת מתנדבים.
ציינו את הצורך לשירותים ציבוריים בטיילת.
אלברט בן שלוש – מנכ"ל החברה הכלכלית וראש מינהל התרבות
זה פתוח עד  21:00בלילה.
שרי גולדשטיין – חברת מועצת העיר
ביקשנו להקים עוד.
יניב אשור – מנכ"ל העירייה
זה מופיע בתב"ר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת נגישות מספר  5מיום .9.9.2020
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .9אישור המלצת ועדת הקצאות להקצאת מבנה לתנועת בני עקיבא בישראל (ע.ר).
טיוטת חוזה לחתימה /דו"ח תבחינים עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן,
מנהל אגף הנכסים וחוות דעת של עו"ד כנרת הדר,
היועצת משפטית במכתבה מיום  ,29.10.2020הרצ"ב כנספח .5
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אליהו כהן – מנהל אגף הנכסים
מבנה שנמצא ברחוב הרמב"ם בשיכון ,תנועת בני עקיבא מבקשת להשתמש במבנה לצורך
הפעילות שלהם .בדקנו את המבנה ,אפשר לאשר זאת.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור המלצת ועדת הקצאות להקצאת מבנה לתנועת בני עקיבא בישראל
(ע.ר ).טיוטת חוזה לחתימה /דו"ח תבחינים ,הרצ"ב כנספח .5
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .10אישור פרוטוקול ועדת שכונות מס'  1מיום  ,11.11.2020הרצ"ב כנספח .6
נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
אני מודה לכולם ,להנהלת העיר ,כולם מגיעים לשטח.
יניב אשור  -מנכ"ל העירייה
ועדת שכונות ,זו ועדה חשובה מאוד .קשר ישיר עם התושב.
כל הנהלת העיר נרתמה לנושא ברמת התושב.
אנחנו עוברים שכונה לשכונה ,נקדם פרויקטים ,רה"ע אישר ותקצב.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת שכונות מס'  1מיום .11.11.2020
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .11אישור פרוטוקול ועדת ביקורת דו"חות מבקר העירייה לשנת ,2019
עפ"י בקשתו של מבקר העירייה מר יוסף כהן ,הרצ"ב כנספח . 7
שמעון לנקרי – ראש העיר
יוסי כהן מבקר העירייה ,סיים את העסקה בעיריית עכו.
קובי כרגע מחליף אותו ומגבה אותו.
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קובי שמעוני – סמנכ"ל העירייה
הייתי רוצה לפרגן ליוסי כהן ,האפקטיביות של ביקורת נמדדת ,ביכולתה להביא לשינוי
ותיקון הליקויים.
דוח שעסק באיכות השירות באגף הגביה ,מינהל הכספים בראשות ראובן ושגית
פעלו ליישום כל המלצות הביקורת.
ועדת הליקויים הציגו את הליקויים והרשות פעלה במיידי לשינוי,
התושבים ירגישו את השינוי באופן משמעותי .הכל יהיה מונגש לתושב.
שמעון לנקרי – ראש העיר
כחלק מהשינויים ,החלפנו גם את מנהל הגביה.
עו"ד אדהם ג'מל – חבר מועצת העיר
גם שגית בן גוזי עושה עבודה מדהימה.
שמיל לוי – חבר מועצת העיר
אני ממליץ להיפגש עם ראובן ושגית ,ללמוד את השינויים מקרוב.
יניב אשור – מנכ"ל העירייה
תהליכי שירות ,לקחנו על עצמנו הרבה תהליכים פנים ארגוניים ,גביה ,הנדסה,
אנו ערים לכל הבעיות והתלונות.
הצמדנו יועצים ארגוניים כדי לבחון לעומק.
קובי שמעוני – סמנכ"ל העירייה
דוח שעסק בטיפול בדוחות הפיקוח ,נעשו שם תיקונים ,נמנע נזק כספי של מעל מיליון ש"ח.
דוח שעסק בניהול עצמי של בתי-הספר נדגמו  3בתי-ספר שנמצא שפועלים על-פי הנהלים,
ההמלצה העיקרית היא להכשיר את הצוות.
דוח על נושא השאלת ספרים ,בעקבותיו הוחלט להעביר את ניהול כל הפרוייקט
לבתי-הספר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מאז שרות רוטנשטרייך מנהלת את מינהל הנדסה ,כרגע היא מ"מ ,יש שינוי משמעותי
בשירות ובטיפול .אנחנו נמצאים במקום אחר ואני שמח על כך.
חאתם פארס – חברת מועצת העיר
אני מצטרף לדברים.
הדוחות יתייחסו ליעילות השירות של התושבים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת ביקורת דו"חות מבקר העירייה לשנת ,2019
עפ"י בקשתו של מבקר העירייה מר יוסף כהן.
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .12פטור ממכרז – רכישת מזון למוסדות העירייה עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר,
.
יועמ"ש העירייה במכתבה מיום  ,6.12.2020הרצ"ב כנספח 8
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איציק בן שושן – מנהל אגף רכש ואספקה
יצאנו למכרז לאחר שיינות ביתן סגר.
היום יש סניף אחד שעומד בתנאי הסף ,רשת ויקטורי.
עו"ד כנרת הדר – יועמ"ש
חשובה לנו הזמינות בתוך העיר ,רמי לוי ושופר סל הודיעו שהם לא מעוניינים.
למאי מרקט אין רישיון עסק.
ויקטורי היחיד שנשאר .אנחנו ננהל משא ומתן עם כל הרשתות .אין טעם לצאת למכרז ,כי
אין מציעים.
נמנה ועדה שתנהל את המשא ומתן.
איציק בן שושן – מנהל אגף רכש ואספקה
היקף שנתי לרכישויות ,כ  450אלש"ח בשנה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה הצעה ראשונה – פטור ממכרז ,הצעה שנייה – תתמנה ועדה לצורך משא
ומתן עם הספקים.
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .13אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .9
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים.
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .14אישור הלוואות איזון והלוואות פיתוח שנת  ,2020עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן,
.
גזבר העירייה ,הרצ"ב כנספח 10
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
בעקבות המשבר הכלכלי ,משרד האוצר ומשרד הפנים החליטו לפתוח מסלול סיוע לרשויות.
רשויות שיעמדו בתנאי הסף הבאים :
( )1רשות שאינה נמצאת במסלול הבראה.
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( )2איזון תקציבי ב  3שנים אחרונות.
( )3עומס מלוות נמוך.
דיווח :בארנונה ,אנחנו בגרעון של  12מלש"ח .נכון להיום.
עניין רפאל ,אמור להסתיים בסוף החודש ,נקווה שיסתיים החודש ונקבל הפרשים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
משרד הפנים ומשרד האוצר הציגו קריטריונים .אנחנו עומדים בהם ,עלינו לקבל את אישור
מועצת העיר.
אנחנו לא רוצים להיות תלויים בהכנסות עתידיות.
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
בנוסף לכך ,אנו מבקשים הלוואת פיתוח לטובת מיזמים גדולים ,תשתיות ,שיפוץ מוסדות
ספורט ,ומוסדות חינוך.
סה"כ  2הלוואות – ע"ס  20מש"ח  ....ראו נספח מס' .10
הלוואות פיתוח בסך  10מיליון ₪
תקופה –  15שנים
בנק
לאומי
פועלים
מזרחי
מרכנתיל

קבועה
1.79%
2.2%
3.05%
1.99%

פריים
-0.45%
-0.3%
-0.1%
-0.45%

צמוד מדד
1.05%

הלוואת איזון בסך 10מיליון ₪
תקופה –  15שנים
בנק
לאומי
פועלים
מזרחי
מרכנתיל

קבועה
1.79%
2.2%
3.05%
1.99%

פריים
-0.45%
-0.3%
-0.1%
-0.45%

צמוד מדד
1.05%

הלוואות אלה כנגד שיעבוד הכנסות הרשות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הלוואות איזון והלוואות פיתוח שנת  ,2020עפ"י בקשתו של
מר ראובן ויצמן ,גזבר העירייה .עפ"י נספח מס' .10
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .15אישור תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  ,2021הרצ"ב כנספח .11
** עו"ד אדהם ג'מל – סגן ראש העיר ואילן פרומן – חבר מועצת העיר **
** יצאו מהמליאה **

שמעון לנקרי – ראש העיר
יש לנו קבוצות ואנחנו צריכים לתקצב אותם ,כדורגל ,כדורסל.
אילן מוביל את קבוצה הכדורסל שנמצאת בלאומית.
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אנחנו צריכים לעזור ולדאוג שהקבוצות יישארו בלאומית.
סך של  5מלש"ח ,זה הסכום בכל שנה.
איתמר סונינו – חבר מועצת העיר
אני תמיד בעד כשאפשר ,האם זה הזמן לתת עוד בזמן כזה ?
שמעון לנקרי – ראש העיר
זה לא תוספות .אנחנו תומכים באותו סכום כל שנה.
איתמר סונינו – חבר מועצת העיר
האם אנחנו יכולים לקבל דיווחים על הכספים שאנחנו נותנים?
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
יש ועדת תמיכות ,יש מפקח מטעם הועדה שיוצא ובוחן את הנתונים הפיזיים.
אלי הזה יוצא לשטח ובוחן את הדברים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת .2021
הצבעה:
בעד  15 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
** עו"ד אדהם ג'מל – סגן ראש העיר ואילן פרומן – חבר מועצת העיר

**

**

חוזרים למליאה **

 .16אישור קבלת תרומה על סל של  150אלש"ח ,מקק"ל – קרן קיימת לישראל.
** זאב נוימן  -סגן ראש העיר יוצא מהמליאה **

ראובן ויצמן – גזבר העירייה
קיבלנו תרומה מקק"ל 150 ,אלש"ח ,לטובת גינות קהילתיות ,בתוך השכונות.
עו"ד כנרת הדר – יועמ"ש
זה לידיעה ולא לאישור.
גם תרומה של "הרוח הטובה" שנתנה  2020טאבלטים.
** זאב נוימן  -סגן ראש העיר חוזר למליאה **

נושאים מעל סדר היום:
 . 17התחייבות הרשות לביצוע שיפוצים עפ"י בקשתו של ראש העיר מר שמעון לנקרי,
במכתבו מיום  ,9.12.2020הרצ"ב כנספח .12

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה התחייבות הרשות לביצוע שיפוצים.
הצבעה:

14
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 . 18אישור שינוי מורשי חתימות בחשבונות בנק לאומי :ביה"ס אייל ,רמב"ם והתומר עכו,
עפ"י בקשתו של מר וקנין דוד ,חשב מינהל החינוך במכתבכם  4.11.2020ו,8.12.2020-
.
הרצ"ב כנספחים 13א' ו13-ב'

שמעון לנקרי – ראש העיר
( )1אישור שינוי מורשי חתימה בחשבון בנק לאומי מס' סניף 960
מס' חשבון  38949/02ומס' חשבון 38920/26
 מנהלת ביה"ס אייל גב' אפרת ספיר ת.ז.032818825 . מנהלנית ריימונד לנקרי ת.ז.067900217 .( )2אישור שינוי מורשי חתימה בחשבון בנק לאומי מס' סניף 960
מס' חשבון  4094054ומס' חשבון 4095443
 מנהלת ביה"ס התומר גב' פולה בן-גוריון חדג'אג ת.ז.023741432 . מנהלנית ביה"ס התומר גב' ששון רמית ת.ז.040520934 .( )3אישור שינוי מורשי חתימה בחשבון בנק לאומי מס' סניף 960
מס' חשבון  04120481ומס' חשבון 04126267
 מנהל ביה"ס רמב"ם מר יהונתן רז ת.ז.040116469 . מנהלנית ביה"ס רמב"ם גב' רות מלכה ת.ז.057196644 .הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 . 19אישור החלפת שמות ברשימת ועדות חבר מועצת העיר החדש אושרי לנקרי ,במקום עופר כהן.

שמעון לנקרי – ראש העיר

החלפת שמות ברשימת ועדות חבר מועצת העיר החדש אושרי לנקרי ,במקום עופר כהן.

לידיעה בלבד.

____ _____ ____ ________
קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה

_____________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר
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