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פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )15( 01/2021
ביום רביעי  ,ז' בשבט תשפ"א ,20.1.2021 ,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
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר אושרי לנקרי  -חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר
השתתפות דרך אפליקציית קישור "זום":
 חבר מועצת העירמר שמיל לוי
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
לא השתתפו ה"ה:
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
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
גב' ליזו פרץ אוחיון  -ראשת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפסי  -מנהלת לשכת ראש העיר
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' מרגרית מתא – מזכירת אגף משאבי אנוש
גב' יונית סמולש  -מנהלת מינהלת עסקים ,אסטרטגיה וחדשנות – ב" -זום"
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ וראש מנהל תרבות – ב" -זום"
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
גב' אורית אסייג  -ראשת מינהל החינוך – ב"-זום"
גב' עדי מקל  -ראשת מינהל הרווחה  -ב"-זום"
מר שי אונגר  -ראש מינהל התפעול והאכיפה – ב"-זום"
מר יוסף כהן  -טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
מר אלברט לוי  -צלם
מר אלי חביב – מנהל מרכז צעירים – ב"-זום"
מר אליהו כהן – מנהל אגף הנכסים – ב"-זום"
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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הודעות ראש העיר.
התחייבות הרשות לביצוע החלפת תאורה במתקני הספורט,
עפ"י בקשתו של מר שמעון לנקרי ראש העיר ,מכתבו מיום  ,6.1.2021הרצ"ב כנספח .1
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  01/2021מיום  ,6.1.2021הרצ"ב כנספח .2
אישור פרוטוקול ועדת צעירים מס'  2מיום  ,16.11.2020הרצ"ב כנספח .3
אישור פרוטוקול ועדת נפגעי טרור ופעולות איבה מס'  1מיום  ,6.12.2020הרצ"ב כנספח .4
אישור רשימת חברי הנהלת המרכזיים הקהילתיים ,חומות עכו,
עפ"י בקשתו של מר לואי פארס ,מנהל מתנ"ס חדש עכו עתיקה ,רצ"ב כנספח .5
אישור פרוטוקול ועדה לניהול מו"מ להתקשרות רשתות ויקטורי ורמי לוי עם ספק מזון שנתי
עיריית עכו מיום  ,20.12.2020הרצ"ב כנספח .6
פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .A 7

 .9אישור הקצאת מבנה ברחוב משה שרת  10לעמותת כנסת ישראל,
עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים,
ועפ"י חוות דעת עו"ד כנרת הדר  -היועמ"ש ,הרצ"ב כנספח 8א' ו8 -ב'.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מברך את חברי המועצה בברכת יום הולדת שמח:
 .1חברת המועצה שרי גולדשטיין.
 .2חבר המועצה נחאס בולוס.
 3חבר המועצה איתמר סונינו.
 .4חבר המועצה אילן פרומן.
 .1הודעות ראש העיר
 .1תמונת מצב קורונה עדכנית :עכו כתומה עם  393חולים פעילים;  539בדיקות מהן  7.95%מאומתים;
 42חולים נוספו ביממה האחרונה.
 .2אתמול אתר בוקינג דירג את העיר עכו במקום השני בארץ מבין הערים המזמינות ביותר בישראל.
שמעון לנקרי – ראש העיר
לפני שנה היינו במקום הראשון ,היום אנחנו במקום השני.
אנחנו נשארים בשלישייה המובילה.
הוצאתי תגובה שאני מודה לתושבים ,זה בזכות האירוח הטוב,
קבלת פנים ,כבישים ,חנויות ,אלו הגרומים להצלחה כזאת.
 .3פתחנו במתנ"ס בית העם מתחם חיסונים של שירותי בריאות כללית .עד כה התחסנו בעכו 12961 :תושבים.
שרי גולדשטיין
צוות למופת ,סדר ,הסברים לתושבים ,ישר כוח לכולם.
אדהם ג'מל
גם אני התחסנתי שם 4 ,דק' יצאתי משם .כל הכבוד!
רפאל לוזון
חשוב לציין את עובדי העירייה שעובדים שם בצורה טובה מאוד.
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שמעון לנקרי – ראש העיר
אני רוצה לציין ,האחים והאחיות של קופות החולים ,קבלת הפנים ,הרגישות,
כל הכבוד לכל מי שיש לו חלק בזה.
 .4הקרקע באזור התעשייה הדרומי – שטח תעשיות אלקטרוכימיות לשעבר נמכרה לשני יזמים חדשים .אנו
מאחלים להם הצלחה ובתקווה שיטהרו את הקרקע המזוהמת.
שמעון לנקרי – ראש העיר
קרקע דרומית ,ניקוי השטח מכל הרעלים באדמה ,עסקת עתק.
הכוונה שלהם להשמיש את המקום למרכז לוגיסטי .אני שמח שזה נפל בחלקנו.
 .5משרד הפנים בשיתוף הרשויות המקומיות ,פועל למתן סיוע לאוכלוסיות זכאיות להבטחת ביטחון תזונתי
באמצעות תווי מזון .הכרטיס יגיע אוטומטית ע"י שליח למקבלי הנחה של  70%ומעלה בתשלום הארנונה על
פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות ולאזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל-
 100%הנחה בתשלום הארנונה ,בהתאם לכללים הקבועים בתקנות  -אין צורך בהגשת בקשה.
כרגע ,העירייה מחתימה את הזכאים על טופס העברת מידע לחברת שופרסל (המספקת את תווי המזון).
שמעון לנקרי – ראש העיר
סיוע להבטחת ביטחון תזונתי ,כ 2500 -תושבים שיקבלו סיוע לתווי מזון.
אסור לנו להעביר את השמות ,מי שזכאי ,יגיע ויחתום 1000 .תושבים כבר חתמו.
כנרת הדר
זה יכול להגיע לסך של עד  2400ש"ח למשפחה.
כרגע ,אנחנו עסוקים בלהחתים את כל התושבים שזכאים.
יניב אשור
עשינו פלטפורמה דיגיטלית ,קבלת קהל ,הנגשנו את כל האמצעים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
זה בזכותה של כנרת ,להחתים את כל התושבים שמאשרים להעביר את השמות שלהם לחברת המזון.
נתנאל אלפלס
יש גורם בעירייה שאפשר להעביר אליו שמות?
שמעון לנקרי – ראש העיר
כן .בוודאי .למוקד העירוני.
כנרת הדר
יש קריטריונים קבועים שקבע אותם שר הפנים:
 .1מי שזכאי להנחה בארנונה ב .70%
כל מי שמתגורר איתו ,יהיה זכאי עד  2400ש"ח בפעימה ראשונה.
 .2קבוצה נוספת ,של אזרחים ותיקים ,תושב ותיק שמקבל הבטחת הכנסה,
כאן יקבל רק הקשיש עצמו ובת זוגתו.
 .3קבוצה השלישית ,תושבים שיגישו בקשה לזכאות .ימלאו טפסים בהתאם.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מחמאה גדולה לשר הפנים שהוביל בכוח את הפרויקט הזה ,לגייס סכום כסף גדול מאוד.
לא כל עזרה לתושב זה פוליטיקה.
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המשך הודעות ראש העיר
 .6ביום חמישי האחרון החל הרישום לגני הילדים ולכיתות א' .השנה בשל הקורונה הרישום מתבצע בטלפון
ובאינטרנט בלבד.
שמעון לנקרי – ראש העיר
הרישום מתבצע ,כבר  70%נרשמו ,סה"כ  4ימים .נערכנו לרישום ע"י מענה טלפוני ואינטרנטי.
הערכות מקצועית מאוד.
יניב אשור
עשינו שינוי משמעותי בכל נושא הדיגיטציה ,הערכות במתן שרות לתושב בגביה וכן ברישום ילדי העיר.
אנחנו בתקופת סגר ,במכסה של  , 30%ועומדים בכל פעילות העיר.
 .7בשבוע שעבר השקנו מהדורה אינטרנטית של עכו  - TVידיעות ,אירועים וראיונות.
המהדורה תפורסם אחת לשבועיים .עד כה נרשמו יותר מ 11,000 -צפיות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
התשדיר משודר ע"י ליזו אוחיון פרץ ,שמשתפת את הציבור בכל החדשות בעיר.
דיווח מלא ,פעם בשבועיים .שרון דהאן וליזו אוחיון פרץ עושים עבודה מצוינת.
 .8היום מתחילה סדרת ההרצאות בזום – מיזם שמוביל מינהל קשרי קהילה.
ליזו אוחיון פרץ
מביאים הרצאות טובות ,תרבות איכותית בתקופה הקשה הזאת.
תודה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה שמסייעים לנו רבות בכל פרויקט.
 .9השקנו זימון תורים טלפוני באינטרנט למחלקת הגביה .כמובן שגם ניתן להפיק אישור תושב באתר העירייה.
 .10בימים אלה הוצבו ברחבי העיר פחי אשפה חדשים וידידותיים לסביבה שמחליפים את "הצפרדע" הישן.
בשלב ראשון הוצבו כ 200-מיכלי אשפה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
פיזרנו ברחבי העיר 200 ,יחידות פחים טמונים ,נותרו עוד  200שנתקין בהמשך.
יניב אשור
יש לכך יתרונות רבים  -אפשר לפנות אשפה בכל שעה ,בלי פקקים ,בלי להפריע לתנועה ובלי רעשים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אנחנו משתפרים כל הזמן.
נתתי הוראה לשים ברחבי העיר ,נקודות האכלה לחתולים בעיר.

שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה נושא נוספים מעל סדר היום :
אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .B 7
הצבעה:
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה-:

מאשרים פה אחד( .מאשר פה אחד  -טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).
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 .2התחייבות הרשות לביצוע החלפת תאורה במתקני הספורט,
עפ"י בקשתו של מר שמעון לנקרי ראש העיר ,מכתבו מיום  ,6.1.2021הרצ"ב כנספח .1
שמעון לנקרי – ראש העיר
תאורה חסכונית ,לד ,איכותית ,ירוקה.
הוצאה של כמעט מליון  ,₪השתתפות העירייה כ.10% -
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה התחייבות הרשות לביצוע החלפת תאורה במתקני הספורט.
הצבעה:
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .3אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  01/2021מיום  ,6.1.2021הרצ"ב כנספח .2
שמעון לנקרי – ראש העיר
הפרוטוקול מתייחס לרבעון שלישי ,הגרעון היה צריך להיות כמעט  20מלש"ח,
הוא רק  7מלש"ח מהסיבה שנקטנו בכל פעילות של חסכון בכספים ,קיצוץ בתוכניות,
מרכזי הספורט ,לא הייתה ברירה ,בכדי לסיים באיזון תקציבי,
שיהיה אפשרי לתת מענה לכל הנושאים בעיר.
מבלי לפגוע כמובן ברמת השירות.
אני מקווה מאוד שתאושר הלוואת האיזון ואז נפתח את שנת  2021בצורה מאוזנת.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  01/2021מיום .6.1.2021
הצבעה:
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .4אישור פרוטוקול ועדת צעירים מס'  2מיום  ,16.11.2020הרצ"ב כנספח .3
איתמר סונינו
למרות הקורונה התכנסנו ,ביחד עם כל מחלקות העירייה,
ממשיכים בפעילות בשיתוף מרכז צעירים.
אלי חביב
עם כל הקיצוצים שמרכז צעירים נאלץ לקצץ בפרויקטים ,יחד עם זאת,
אנחנו ממשיכים בפעילות ,חלוקת מלגות ,עזרה והכוונה לחיילים משוחררים.
מלגות גם של הכשרה מקצועית.
שמעון לנקרי – ראש העיר
חשוב שתהיה גם הכשרה מקצועית ,במקום לימודים אקדמיים,למשל :הכשרות של
קורס איפור ,ציפורניים או כל הכשרה מקצועית אחרת.
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אלי חביב
בוועדה ,קבענו ,מיד בסיום הסגר נעבוד על גיוס כספים למלגה להכשרה מקצועית,
מלגה גבוהה יותר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
לעשות את ההכשרות בעיר עכו.
אלי חביב
זו המטרה ,הגשנו קול קורא.
אני רוצה להודות לראש העיר שמעון לנקרי ,הנהלת העיר ,חברי המועצה
ועובדי העירייה על התמיכה והסיוע.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אלי חביב יודע לגייס כסף ,לא נשען רק על העירייה.
אנחנו תמיד מגבים את המרכז.
אלי ,אתם עושים עבודה נהדרת ,גם בתקופת הקורונה גיוס הסטודנטים למתן עזרה
בחלוקת מזון .ישר כוח.
איתמר סונינו
פרויקט נוסף ,לפנות למנהלי בתי הספר ,תלמידים שמתקשים בימי הזום ,לסייע להם.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת צעירים מס'  2מיום .16.11.2020
הצבעה:
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .5אישור פרוטוקול ועדת נפגעי טרור ופעולות איבה מס'  1מיום  ,6.12.2020הרצ"ב כנספח .4
שרי גולדשטיין
נפגשנו לראשונה בקדנציה הזו .אילן יפה מוביל הנושא.
יש קיר עם שמות חללי פעולות איבה מקביל עם חללי צה״ל ואלבומים שהוכנו
בשיתוף עם בי״ס דרסקי וקנדי.
צריך להכין תוכנית עם אורית אסייג ראשת מנהל החינוך לגבי מפגשי מורשת
והנצחה לכיתות ו׳ עד ח׳ ופעילות תלמידים במסגרת מחויבות אישית לצורך
הכנת אלבומים ,זה עניין ערכי משמעותי.
שמעון לנקרי – ראש העיר
תכינו תכנית מסודרת ביחד עם אורית אסייג.
אנחנו רואים בשימור המורשת ערך מאוד משמעותי ,אנחנו נסייע בשמחה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול נפגעי טרור ופעולות איבה מס'  1מיום .6.12.2020
הצבעה:
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאשרים פה אחד.

7
 .6אישור רשימת חברי הנהלת המרכזיים הקהילתיים ,חומות עכו,
עפ"י בקשתו של מר לואי פארס ,מנהל מתנ"ס חדש עכו עתיקה ,רצ"ב כנספח .5
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור רשימת חברי הנהלת המרכזיים הקהילתיים ,חומות עכו.
הצבעה:
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .7אישור פרוטוקול ועדה לניהול מו"מ להתקשרות רשתות ויקטורי ורמי לוי עם ספק מזון
.
שנתי עיריית עכו מיום  ,20.12.2020הרצ"ב כנספח 6
ראובן ויצמן
עפ"י הסמכה שלכם בישיבה קודמת ,ניהלנו משא ומתן עם שתי הרשתות,
המלצנו על חברת ויקטורי.
זאת גם לאור השירות הטוב ,איכות .בהתאם לקריטריונים.
קובי שמעוני
האיכות שם מאוד ירודה.
כמעט  400מלש"ח בשנה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מזון שעובר למועדוניות ,בישול לילדי מועדוניות של הרווחה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדה לניהול מו"מ להתקשרות רשתות ויקטורי ורמי לוי
עם ספק מזון שנתי עיריית עכו מיום .20.12.2020
הצבעה:
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .8פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .A 7
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .A 7
הצבעה:
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

8
 .9אישור הקצאת מבנה ברחוב משה שרת  10לעמותת כנסת ישראל,
עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים,
ועפ"י חוות דעת עו"ד כנרת הדר  -היועמ"ש ,הרצ"ב כנספח 8א' ו8 -ב'.
אליהו כהן
הקצאה לעמותת כנסת ישראל על מבנה קיים ,שימוש קיים,
ועדת הקצאות המליצה לרשות לאשר את ההקצאה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הקצאת מבנה ברחוב משה שרת  10לעמותת כנסת ישראל.
הצבעה:
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

נושא מעל סדר היום:
 .10פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .B 7
שמעון לנקרי – ראש העיר
התב"רים שאנחנו מאשרים ,הכל לטובת שיפור העיר.
ליזו אוחיון פרץ
קיבלנו בקשה מ -רה"ע והמנכ"ל ,לפתח את מרכז העיר.
אנחנו לוקחים יועץ ,שייתן לנו ייעוץ מה נכון לאותו רחוב ואז נצא לתכנון.
אנחנו נציג לכם את התכנית.
שמעון לנקרי – ראש העיר
נקבע תקנון למי כן יורשה להיכנס לרחוב.
צריך לעשות עבודה מטורפת.
 194בעלי עסקים.
הם השקיעו הרבה כסף בתכנון .ליזו מובילה את הפרויקט.
התכנון יהיה על כל הרחוב ,גם בטיפול בבניינים שנמצאים ברחוב .נייפה אותם.
כל הכבוד לליזו ושרון.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה פתיחת תב"רים ,הרצ"ב כנספח .B 7
הצבעה:
בעד  14 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

____ _____ ____ ________
קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
\X:\2018פרוטוקולים מועצה \2021פרוטוקול ישיבת מועצה שמן המניין .docx20.1.2021 -

_____________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר

