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 כ"ג בשבט תש"פ
 2020בפברואר  18

 docx.224589לשכת מנכ"ל 
 
 

  17/2/2020מיום  2/2020פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 
 

 משתתפים: ארקדי פומרנץ, ראש העיר  
 חמד נעים, סגן ראש העיר               
 יוגב אפוטה, סגן ראש העיר בתואר               
 שלמה סויסה, חבר מועצת העיר               
 יורי קוצ'ר משנה לראש  העיר               
 לידיה רזניקוב, חברת מועצת העיר               
 טנוס נחלה, חבר מועצת העיר                
 שמעון בן נעים, חבר מועצת העיר                
 שמעון ביטון, חבר מועצת העיר               
 עו"ד איימן שנאתי, חבר מועצת העיר                
 עו"ד יוסף ברדא, חבר מועצת העיר               
 מוטי בן דוד, חבר מועצת העיר                 
 עו"ד כמיל עודה, חבר מועצת העיר               

       
 משתתפים נוספים: עמית לוין, מנכ"ל העירייה

 פואד אנדראוס, ראש מינהל כספים וגזבר העירייה                         
 עו"ד אורית טואף, יועמ"ש                         
 אלכס קורנייב, מבקר העירייה                         
 אוהד איתאי, סגן גזבר העירייה                         
 תושבים                         

                      
 על סדר היום:

 
 .3/2/2020מיום  1/2020אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  .1

 אישור משיכות יתר מבנקים בהתאם לאישור הממונה על המחוז מבנקים: .2
 דקסיה, פועלים, לאומי, מזרחי, מרכנתיל דיסקונט.

 
 אישור תב"רים . .3

 מינוי ג'רי בן חמו לנציג העירייה ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי. .4

 עדכון חברים בוועדת הצעות מחיר. .5

 .מתן ייפוי כח לעמותת כוכב הצפון .6

 

 הערה: מצ"ל תמלול הישיבה.
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 הדיון: סדר

 3/2/2020מיום  1/2020אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר : 1סעיף מספר 

 עמית לוין: הפרוטוקול הועבר לעיונכם, האם יש הערות?

  1/2020מאשרים פה אחד פרוטוקול ועדת כספים מספר  :1החלטה בסעיף מספר 
 .3/2/2020מיום      (   009)החלטה מס'  

 
  אישור משיכות יתר מבנקים בהתאם לאישור הממונה על המחוז: 2סעיף מספר 

 עמית לוין:
 לפרוט הבא: מבקשים לאשר משיכות יתר מבנקים בהתאם לאישור בהתאם

 

 בנק
 סכום מסגרת  סכום כיוםה

 מבוקש אשראי
800,000,2  דקסיה  ₪          3,300,000  
  2,000,000          ₪ 2,000,000 פועלים
  900,000             ₪ 900,000 לאומי
  1,500,000          ₪ 1,000,000 מזרחי

  650,000             ₪ 650,000 קונטסמרכנתיל די
     

  4,100,000          ₪ 4,450,000 שראי זמן קצרא -דקסיה 
    

  12,450,000        ₪ 11,800,000        סה"כ
 

 הצבעה:
  הצביעו בעד:
חמד נעים, יוגב אפוטה, יורי קוצ'ר, לידיה רזניקוב, נחלה טנוס, שמעון ראש העיר, 

 בן נעים, יוסף ברדא, כמיל עודה, איימן שנאתי, שלמה סויסה.
 

 מוטי בן דוד, שמעון ביטון הצביעו נמנע:
 

בהתאם להצבעת החברים ועפ"י רוב מאשרים מסגרות   :2החלטה בסעיף מספר 
 בכפוף לאישור משרד הפנים: 2020האשראי לשנת     (    010)החלטה מס'   

                                 
 סכום בש"ח שם הבנק

 3.300,000  בנק דקסייה                        
 2.000,000 בנק פועלים

 900,000  בנק לאומי                         
 1.500,000  בנק מזרחי                         

 650,000 בנק מרכנתיל                       
 4.100,000 קצר           דקסיה אשראי זמן

 
                       סה"כ                    

 
 

12.450,000 
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 אישור תב"רים: 3סעיף מספר 

 .עמית לוין: מבקשים לאשר התב"רים כפי שהוגשו עם ההזמנה
 

 
 

 מאשרים פה אחד התב"רים כמפורט לעיל. :3החלטה בסעיף מספר 
 (  011)החלטה מס'   

 
 

 מינוי ג'רי בן חמו לנציג העירייה ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי: 4סעיף מספר 

 עמית לוין:
יש נציג ברשות הניקוז והנחלים גליל מערבי, בעבר מונה עמית דהן עירייה לכל 

עמית דהן את ג'רי בן חמו אשר עוסק כנציג העירייה. אנו מבקשים למנות במקום 
 עירייה.בתשתיות המים והניקוז  בתחום

 

 מאשרים פה אחד מינוי ג'רי בן חמו לנציג העירייה ברשות :4החלטה בסעיף מספר 
 ניקוז ונחלים גליל מערבי.    (  012)החלטה מס'   

 
 

 : עדכון חברים בוועדת הצעות מחיר5סעיף מספר 

 :עמית לוין
 הצעות מחיר במקום יוגב אפוטה.מינוי יורי קוצ'ר כחבר בוועדת מבקשים לאשר 

 
 

 יורי קוצ'ר כחבר ועדת הצעות מחיר. מאשרים פה אחד מינוי :5החלטה בסעיף מספר 
  (   013)החלטה מס'   

   
                            

 מתן ייפוי כח לעמותת כוכב הצפון: 6סעיף מספר 

 .המועצה יוסף ברדא יוצא מהאולם ואינו לוקח חלק בדיון בסעיף זההערה: חבר 

מס' 
 גורם מממן סכום שם הפרויקט ר"תב

2077 

 מועדון נוער בתרשיחא
507,864 ₪  

התקבלה  –מפעל הפיס 
הגדלה לרכישת ציוד בסך 

78,932  ₪ 
₪ 161,782 שיפוצים בבי"ס יסודי תרשיחא 2139  מפעל הפיס 
₪ 290,148 שיפוצים בבי"ס הראשונים 2140  מפעל הפיס 
₪ 236,018 שיפוצים בבי"ס נתיב מאיר 2141  מפעל הפיס 
₪ 173,183 שיפוצים בבי"ס שדה צופים 2142  מפעל הפיס 
שיפוצים בבי"ס מצפור  2143

₪ 394,834 הסביונים  מפעל הפיס 
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 כוכי חזן:
 מרכז כוכב מסייעת במתן שירותים לתושבים עם צרכים מיוחדים בעיר.  מותתע

ר מתן יפוי כח של העירייה לעמותה לצורך כל שנה אנו מאשרים במועצת העי
כוב כולל יפוי הכוח העברת כספים ישירות ממשרד הרווחה. ההתקשרות עם מרכז 

 אושרה כבר בישיבת המליאה.
עם  עמותת מרכז כוכבלאחרונה העמותה קיבלה את אישור רשם העמותות למיזוג 

. מבקשים את אישור המליאה להמשך יפוי הכוח לעמותה כוכב הצפוןעמותת 
 הממוזגת.

 
 הצבעה:

 הצביעו בעד: 
רזניקוב, נחלה טנוס, שמעון חמד נעים, יוגב אפוטה, יורי קוצ'ר, לידיה ראש העיר, 

 שמעון ביטון ומוטי בן דוד. בן נעים, כמיל עודה, איימן שנאתי, שלמה סויסה,
 בדיון ובהצבעה. משתתףחבר המועצה יוסף ברדא אינו 

 

 .מאשרים פה אחד מתן ייפוי כח לעמותת כוכב הצפון :6החלטה בסעיף מספר 
 (    014)החלטה מס'  

 

  
 

 תודה רבה.
 
 

 רושמת הפרוטוקול: יהודית כלפון    
 מזכירת המנכ"ל                             

 
 
 
 

________________                                     _____________________ 
 ירעמית לוין מנכ"ל העירייה                                         ארקדי פומרנץ, ראש הע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


