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פרוטוקול
מועצה כללי
אישור דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 0202
אישור דו"ח רבעוני ליום 12.2.0200
מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס'  )01( 20/00שהתקיימה
ביום חמישי ,יז' בטבת תשע"ב ,00.20.0200 ,בשעה 00.22
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רח' ויצמן  13עכו.
בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי
מר זאב נוימן
מר ג'מל אדהם
מר עודה אחמד
גב' שרי גולדשטיין
מר בוריס מקגון
מר נג'מי סלים
מר דוד עבדי
מר אילן פרומן
גב' ליובוב מילכמן
מר מיכאלי נחמיה שירין

-

נעדרו:
מר רפאל לוזון
גב' אביבה גלעד
מר עמרם אילוז
מר עופר כהן
מר אשר סרגה
מר שלמה פדידה

-

ראש העיר
מ"מ וסגן ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
סגן ראש העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה:
מר אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
מר מיכה זנו – רואה חשבון  /מח' הנה"ח
מר דוד חזן – עוזר ראש העיר
מר סמיר בטאח – עוזר ראש העיר
מר פלו בן-אהרון – ראש מינהל התפעול
מר יוסי דיעי – מבקר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר – מהנדסת העיר
גב' אורית אסייג – ראש מינהל החינוך
מר יניב אשור  -מנהל אגף הביטחון והפיקוח
מר אלי חביב – מנכ"ל מרכז הצעירים ולהב"ה עכו
מר דוד פרג'ון – מנהל בית העירייה ומוקד העירוני
מר ניר הלפרין – מנהל מערכות מידע
מר אופיר אלבז – מתאם מחשוב
מר איב סופר  -מאבטח לשכת רה"ע
גב' רות טל – מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' הדס רבינוביץ – מזכירת לשכת מנכ"ל
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהל כללי
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על סדר היום
 .1הודעות ראש העיר.
 .2שאילתה מתקני שעשועים בטיילת הצפונית של מר שלמה פדידה חבר מועצת העיר
במכתבו מיום  1.10.11ותשובתו מיום  1.10.11של סמנכ"ל העירייה מר קובי שמעוני,
המצ"ב כנספחים  0ו0-א'.
 .1שאילתה מד"א עכו מסוג אט"ן של מר שלמה פדידה חבר מועצת העיר במכתבו
מיום  11.11.2011ותשובתו מיום  1.1.2012של גזבר העירייה מר ראובן ויצמן
המצ"ב כנספחים  0ו0-א'.
 .4אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  ,1.11.2011המצ"ב כנספח 1.
 .1אישור אגרת היטל שמירה ובטחון עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה.
 .6אישור פתיחת חשבון חדש בבנק פועלים סניף  717נווה אלון עכו ,גני-ילדים
"פרחי בר" לשנה"ל תשע"ב של עפ"י בקשתה גב' איה קשת ,מנהלת מח' גנ"י,
מכתבה מיום  ,1.1.2012המצ"ב כנספח . 4
 .7ענייני כח-אדם עדכון שכר לדובר העירייה מר שרון דהאן החל מינואר 2012
בכפוף לאישור משרד הפנים עפ"י בקשתו של מר קובי שמעוני סמנכ"ל העירייה.
 .1אישור פרוטוקול ועדת כספים 0202011מיום  - 21.12.2011אישור דו"חות כספיים
מבוקרים לשנת  0 2010אישור דו"ח רבעוני ליום  ,10.2.2011המצ"ב כנספח .3
 .2מכתב של עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העירייה ,העתק המכתב ,המצ"ב כנספח 6.
 .10אישור תוספות ראשונה ושנייה של תב"רים ,המצ"ב כנספח . 7
 .11רכישת מבנה תאגיד המים .
 .12ועדת הנחות כל חבר מועצה שמעוניין לעיין בפרוטוקולים יכול לעשות זאת
בתיאום עם גזבר העירייה מר ראובן ויצמן.
 .11קרן הנחת צנרת אישור פתיחת קרן הנחת צנרת לכיסוי תב"רים באמצעות קרן הפיתוח.

 .0הודעות ראש העיר
 .1בשם כל חברי המועצה מברכים את מ"מ וסגן רה"ע מר זאב נוימן על המינוי לדירקטור
בקק"ל.
 .2אירוע לגמלאי העיר בחנוכה.
 .3התחלנו מופעים לצעירים בסגנון הזאפה.
 .4השתתפנו בתחרות אות העיצוב על תכנון הטיילת הדרומית וזכינו לציון לשבח.
 .5פתחנו חדר המלח במרכז לגיל הרך בעכו בשכונת הכרם ב' וכבר התפוסה מלאה.
 .6העירייה ומשרד הגמלאים יצאו במבצע להחלפת דלתות לגמלאים.
 .7אני רוצה לברך את מאור ודלילה חטואל על זכיתם באליפות הארץ לסייף.

שמעון לנקרי ראש העיר מבקש להוספת סעיפים כדלקמן-:
א .רכישת מבנה אשר משמש כיום את תאגיד המים.
ב .ועדת הנחות כל חבר מועצה שמעוניין לעיין בפרוטוקולים יכול לעשות זאת
בתיאום עם גזבר העירייה מר ראובן ויצמן.
ג .קרן הנחת צנרת אישור פתיחת קרן הנחת צנרת לכיסוי תב"רים .
החלטה -:רה"ע מבקש להוספת סעיפים – מאושרים פה אחד.
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 .0שאילתה מתקני שעשועים בטיילת הצפונית של מר שלמה פדידה חבר מועצת העיר
במכתבו מיום  1.02.00ותשובתו מיום  1.02.00של סמנכ"ל העירייה מר קובי שמעוני
מוסר מסדר היום ע"פ בקשתו של חבר מועצת העיר מר שלמה פדידה.

 .1שאילתה מד"א עכו מסוג אט"ן של מר שלמה פדידה חבר מועצת העיר במכתבו
מיום  03.00.0200ותשובתו מיום  0.0.0200של גזבר העירייה מר ראובן ויצמן
.
המצ"ב כנספחים  0ו0-א'
מוסר מסדר היום ע"פ בקשתו של חבר מועצת העיר מר שלמה פדידה.

 .4אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  ,0.00.0200המצ"ב כנספח 1
אחמד עודה
אנו צריכים להחליט במועצה האם אנו רוצים לקרוא למשהו על שם עמוס ברנס .
שמעון לנקרי – ראש העיר
לדעתי לאור העובדה שנעשה עוול לתושב העיר אשר נלחם על חפותו ראוי לעשות זאת.
החלטה -:מאשרים פה אחד בהתאם לתקנון.

 .3אישור אגרת היטל שמירה ובטחון עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אגרת השמירה נקבעה גם בישובים אחרים אנו צרכים לאשר זאת שוב לאור אישור משרד
הפנים לשנתיים נוספות ,אנו משקעים בביטחון בעיר  6מליון ש"ח שמתוכם  2מלש"ח
מגיעים מאגרת היטל שמירה וביטחון ,מדובר בסה"כ על  12.-ש"ח למשפחה לחודש
בתוספת מדד .זוהי כל השתתפות סמלית למען בטחון התושבים.
אני ממליץ להמשיך לאשר זאת ,כיום כל הישובים מבקשים להפעיל תוכנית זאת לאור
תרומתה לביטחון התושבים בעיר.
לדוגמא :אנו מכנסים  42מצלמות לעיר העתיקה.
מר מיכאלי נחמיה
אני חושב שאכן התוכנית הוכיחה את עצמה אבל צריך יותר לפרסם לתושבים שידעו כמה
העירייה משקיעה בביטחון התושבים ואת ההישגיים רבים בזכות תוכנית זאת.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אני מקבל את הערתך וננחה את ההנהלה לפרסם יותר לתושבים את ההישגים בתחום
ביטחון התושבים.
אחמד עודה
מס שמירה אנו קיבלנו אישור לצורך מצב ביטחוני מיוחד ולא לטיפול בעבריינות ובגלל שאין
לנו את זה בעיר אין צורך להפעיל מס זה.
למרות פעילות השיטור העירוני יש הרגשה של אי ביטחון אצל יהודים וערבים.
לכן אני מתנגד למס הזה ,בוא נחשוב פעמיים האם יש צורך במס זה והאם הוא באמת תורם
לביטחון התושבים.

4

שמעון לנקרי – ראש העיר
עודה אתה יכול לטעון כמה שאתה רוצה על הביטחון בעיר אבל הוא יותר טוב מהרבה ערים
אחרות והנתונים מדברים בעד עצמם.
שמעון לנקרי ראש העיר מעלה להצבעה את אישור אגרת היטל שמירה ובטחון עפ"י
בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה  00.-ש"ח למשפחה לחודש בתוספת מדד
עפ"י חוק העזר .מדובר על השתתפות סמלית למען בטחון התושבים -:
בעד  02 -חברים.
נגד  0 -חבר  -אחמד עודה.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר ברוב קולות.

 .6אישור פתיחת חשבון חדש בבנק פועלים סניף  717נווה אלון עכו ,גני-ילדים
"פרחי בר" לשנה"ל תשע"ב של עפ"י בקשתה גב' איה קשת ,מנהלת מח' גנ"י,
.
מכתבה מיום  ,0.0.0200המצ"ב כנספח 4
שמעון לנקרי ראש העיר מעלה להצבעה את אישור פתיחת חשבון חדש בבנק פועלים סניף
 717נווה אלון עכו ,גני-ילדים "פרחי בר" לשנה"ל תשע"ב של עפ"י בקשתה גב' איה קשת,
מנהלת מח' גנ"י ,מכתבה מיום  ,1.1.2012המצ"ב כנספח .4
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .7ענייני כ"א עדכון שכר לדובר העירייה מר שרון דהאן החל מינואר  0200בכפוף
לאישור משרד הפנים עפ"י בקשתו של מר קובי שמעוני סמנכ"ל העירייה.
שמעון לנקרי ראש העיר מעלה להצבעה "עדכון שכר לדובר העירייה מר שרון דהאן
החל מינואר  2012בכפוף לאישור משרד הפנים עפ"י בקשתו של מר קובי שמעוני
סמנכ"ל העירייה-:
בעד  00 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה-:
עדכון שכרו של מר שרון דהאן דובר העירייה משכר של  05%שכר מנכ"ל ל 05%-שכר
מנכ"ל בהתאם לאישור משרד הפנים החל מינואר  - 2502מאושר פה אחד.
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 .0אישור פרוטוקול ועדת כספים 20/0200מיום  - 00.00.0200אישור דו"חות כספיים
.
מבוקרים לשנת  / 0202אישור דו"ח רבעוני ליום  ,12.2.0200המצ"ב כנספח 3

שמעון לנקרי ראש העיר מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ועדת כספים0202011
מיום  ,21.12.2011הכולל -:
 .0תב"רים ,מצ"ב כנספח א'.
 .0אישור דו"חות כספיים מבוקרים לשנת  ,0202מצ"ב כנספח ב'.
 .1אישור דו"ח רבעוני ליום  ,12.2.0200מצ"ב כנספח ג'.
בעד  02 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  0 -חבר – אחמד עודה .
החלטה -:מאושר ברוב קולות.

 .2מכתב של עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העירייה ,העתק המכתב ,המצ"ב כנספח .6
מוסר מסדר היום ע"פ בקשתו של חבר מועצת העיר מר שלמה פדידה.

 .02אישור תוספות ראשונה ושנייה של תב"רים ,המצ"ב כנספח . 7
שמעון לנקרי ראש העיר מעלה להצבעה את אישור תוספות ראשונה ושנייה של תב"רים.
החלטה -:מאושרים פה אחד 2 ,טבלות תוספות ראשונה ושנייה של תב"רים,
המצ"ב כנספח .5

 .00רכישת מבנה תאגיד המים
אחמד עודה
רוצה לדעת פרטים על המבנה ,יש לנו מספיק חדרים רקים בעירייה מדוע לרכוש עוד מבנה יש
אפשרות שתאגיד המים יחזור לעירייה.
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
השתדלנו להחזיק את התאגיד במשרדי העירייה עד שהממונה על התאגידים חייב אותם לצאת
ממבנה העירייה.
התאגיד שכר מבנה בהסכם ל 10 -שנים ואנו מעוניינים לרכוש את המבנה מכוון שבתחשיב יש
תשואה לשכירות וכן אפשרות לבניית קומות נוספות ,כך שהרשות תוכל ליהנות מרווח נאה
לגבי חוק התאגידים יש להדגיש שאין כוונה לבטל את התאגידים ,אלא למנות את ראשי
הערים ליושבי ראש התאגידים.
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שמעון לנקרי  -ראש העיר
זה בושה למדינה שיש תאגידים אשר נבנו על גב הרשויות! ויתרה מכך התאגידים גובים
פי  4על המים ,אנו כל שנה מפסידים כ 12-מלש"ח בשנה.
ראש העיר מעלה להצבעה רכישת מבנה תאגיד המים -:
  2חברים.בעד
 אין.נגד
נמנעים  0 -חברים :אחמד עודה וסלים נג'מי.
החלטה -:מאושר ברוב קולות.

 .00ועדת הנחות כל חבר מועצה שמעוניין לעיין בפרוטוקולים יכול לעשות זאת
.
בתיאום עם גזבר העירייה מר ראובן ויצמן
שמעון לנקרי – ראש העיר
אפילו אני עפ"י הנוהל לא יכול לדעת מי קיבל הנחות ולמה ,ולכן אנו מאפשרים
לכל חבר מועצה שמעוניין לעיין בפרוטוקולים של ועדת הנחות לעשות זאת
בתיאום עם מר ראובן ויצמן גזבר העירייה.
ראש העיר מעלה להצבעה ועדת הנחות כל חבר מועצה שמעוניין לעיין בפרוטוקולים
יכול לעשות זאת בתיאום עם גזבר העירייה מר ראובן ויצמן.
החלטה -:מאושרים פה אחד.

 .01קרן הנחת צנרת אישור פתיחת קרן הנחת צנרת לכיסוי תב"רים באמצעות קרן הפיתוח
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מאושר העברת יתרת קרן הנחת צנרת בסה"כ של  1.0מש"ח לטובת קרן עבודות פיתוח.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה קרן הנחת צנרת באמצעות קרן הפיתוח .
החלטה -:מאושרים פה אחד.

שמעון לנקרי  -ראש העיר
אני רוצה להודות לכל הנוכחים בישיבה על ישיבה רצינית תרבותית ומקצועית
מזמן לא זכינו לישיבה מעין זו.
________________________
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
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_______________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר

