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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )11( 8061/
התקיימה ביום רביעי ,טז' בסיוון תשע"ו ,..2/2.81/ ,בשעה 10288
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רחוב ויצמן  53עכו
בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד  -סגנית וחברת מועצת העיר
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
מר אילן פרומן  -חבר מועצת העיר
גב' שרי גולדשטיין  -חברת מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר הישאם שאמי  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר  -חברת מועצת העיר
מר פריד חזבון  -חבר מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ה:
ד"ר בוריס מקגון  -חבר מועצת העיר
גב' פולה חדג'אג'  -חברת מועצת העיר
גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
מר אוהד שגב – מנכ"ל העירייה;
מר קובי שמעוני – סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -הלשכה המשפטית
מר ראובן ויצמן – גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  /מנהל הנה"ח
גב' הילה בן-אבו – ממונה אגף הכנסות ונכסים
גב' רות טל – מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' עדי מקל – ראש מינהל הרווחה
מר איגור מאיורסקי – סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע
מר יניב אשור – ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר שרון דהאן – דובר העירייה
מר אלי חביב – מנהל אגף נוער וצעירים ולהב"ה עכו
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל

מר משה סעדה  -מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
מר ג'יהאד בדראן – טכנאי מחשוב – מחלקת מידע ותקשוב
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר נועם שגב – לשכת ראש העיר
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על סדר היום:
21
2.
25
21
23
2/
27

הודעות ראש העיר2
עדכון שכר מבקר העירייה מר יוסי כהן ,עפ"י חוזר מנכ"ל  16.811מיום  ,.1202.811רצ"ב נספח 21
פרוטוקול ועדת כספים מס'  8161/מיום  ,152/2.81/רצ"ב נספח 2.
אישור חוק עזר לעכו (שירותי שמירה) ,התשע"ו ,.81/-רצ"ב נספח 25
פתיחת חשבון בנק לטובת כספים של היטל השמירה2
בקשה למינוי כמחזיק תיק הנוער והצעירים עפ"י בקשתו של עו"ד איתמר סונינו,
חבר מועצת עיריית עכו במכתבו מיום  ,112/2.81/רצ"ב נספח 21
שונות2

שמעון לנקרי – ראש העיר
מבקש להכניס ולהוסיף לסדר-היום את הנושאים על סדר היום נוספים כדלקמן:
 .1רשימת תב"רים שנדונו בועדת כספים מעודכנת שיש לצרפה לפרוטוקול ועדת הכספים ,רצ"ב נספח .A
 .2רשימת תב"רים שלא נדונו בועדת כספים כ  3דפים ,רצ"ב נספח .B
 .3רשימת תב"רים לסגירה בתאריך  ,3..3.2.13רצ"ב נספח .C
 .4שינויים תקציב רגיל שנת  ,2.13רצ"ב נספח .D

ראש העיר מעלה להצבעה להוסיף נושאים לסדר היום:
בעד  11 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה-:

מאושר פה אחד.
(מאושר פה אחד  -גם טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).

 21הודעות ראש העיר
שמעון לנקרי – ראש העיר
מדווח על נסיעתו לחו"ל  -ליריד עולים באוקראינה :
השתתפתי ב 3.3.2.13 -ביריד עולים שהתקיים בקייב שבאוקראינה .היריד נערך ביוזמת הסוכנות
היהודית והשתתפו בו חמש רשויות מקומיות נוספות מישראל .מטרת הביקור הייתה עידוד וגיוס
משפחות עולים לבוא ולהתגורר בעכו .כ 2...-עולים השתתפו ביריד ומשפחות רבות גילו התעניינות
רבה בביתן של עכו שאוייש על ידי נציגות העירייה :אלה סגל ,אנה דוד ממחלקת הקליטה .נציגות
העירייה אף נועדו לפגישות אישיות עם משפחות עולים ועם רכזי עלייה של הסוכנות היהודית.
במהלך הביקור נפגשתי עם רב הקהילה היהודית בקייב ,הרב אסמן ועם חברי הקהילה .כמו כן ,ביקרתי
ב"באבי יאר" – גיא ההריגה שבו נרצחו עשרות אלפי יהודים בידי הנאצים .השתתפנו גם באירוע חגיגי
לציון  36שנה לעצמאות ישראל – אירוע שאורגן על ידי שגרירות ישראל בקייב בהשתתפות השגריר,
אורחים רבים ואנשי הקהילה היהודית.
היריד העולים היה מוצלח וכ 15.-משפחות עולים כבר נרשמו והודיעו על כוונתם לעלות ארצה
ולהשתלב בקליטה בעכו .נציגי מחלקת הקליטה נמצאים כבר בימים אלה בקשר עם המשפחות כדי
לסייע להם בתהליכי הקליטה.
מתחילת השנה הצטרפו עד כה לעכו כ 04-משפחות עולים חדשים ממדינות חבר העמים לשעבר.

זאב נוימן –מ"מ וסגן רה"ע
מדווח על נסיעתו לחו"ל  -לבלורוס ואוקראינה :
השתתפתי בירידים עלייה בין תאריכים  22..5.13 - 13..5.13שהתקיימו בבלורוס בעיר מינסק
ובאוקראינה בעיר אודסה .הירידים נערכו ביוזמת הסוכנות היהודית והשתתפו בו שבע רשויות מקומיות
נוספות מישראל .מטרת הנסיעה הייתה עידוד וגיוס משפחות עולים לבוא ולהתגורר בעכו.בעיר מינסק
השתתפו מעל  1...עולים חדשים פוטנציאליים.עבדנו איתם יומיים רצוף,עדכנו בחשיפות העיר,בכל
היבטי הקליטה והסיוע .כנ"ל גם באודסה .הייתה אותה כמות.התקיימו מצגות,הרצאות על העיר.
משפחות רבות גילו התעניינות רבה בביתן של עכו שאוייש על ידי נציגות העירייה :אלה סגל ,אנה דוד
וראוף אגלרוב ממחלקת הקליטה .נציגות העירייה אף נועדו לפגישות אישיות עם משפחות עולים ועם
רכזי עלייה של הסוכנות היהודית.היריד העולים היה מאוד מוצלח והרבה משפחות עולים כבר נרשמו
והודיעו על כוונתם לעלות ארצה ולהשתלב בקליטה בעכו.
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 .2עיריית עכו נערכה יחד עם המשטרה לחופשת הקיץ.
אירועי הקיץ יתקיימו במוקדים שונים בשכונות ובפארקים העירוניים ,ביניהם הגן הבוטני והפארק
האתגרי עם פעילויות קיץ מגוונות ומופעי בידור לילדים ולמשפחה .בנוסף ,השנה ייערכו אירועי קיץ גם
בחוף הארגמן בשעות הבוקר עם אומנים לילדים ואירועי קבלת שבת בימי שישי בשעה  14:..עם
מיטב האומנים.
 .3הצטרפנו למאבק ראשי הרשויות הדורשות מהממשלה להנהיג תקצוב דיפרנציאלי בחינוך וברווחה.
המחאה נוגעת לאופן חלוקת תקציבי החינוך והרווחה הממשלתיים היוצרים כיום אי שוויון .בימים
הקרובים אכנס את ראשי רשויות בגליל המערבי ויחד עימם נדון בהמשך דרכי המאבק.
 .4צעדת עכו המסורתית בהשתתפות ילדי העיר עכו נערכה בחודש שעבר.
 .5מרכז הטניס בעכו ארח תחרות טניס בינלאומית ע"ש סגן אסף רוזנפלד ז"ל.
 .3תחת הכותרת "צלילי השוק" קיים משרד התרבות בשיתוף העירייה מופע מוסיקלי
בהשתתפות אהובה עוזרי ,דקלון ,שי צברי ואהוד בנאי בשוק העירוני .היה שמח מאוד.
 .7פיקוד העורף בשיתוף העירייה ורשות חירום לאומית (רח"ל) במחוז צפון קיימו תרגיל חירום בעכו.
התרגיל נערך במסגרת אימון נפת גליל מערבי במטרה לשפר את המוכנות לחירום והעלאת רמת
הכשירות במתן המענה לתוצאות אירועי נפילות קטיושות ורקטות במלחמה לאורך ימים ובדגש על
"מהלומה".
 .6החברה הכלכלית של עכו יצאה בימים אלה בסדרת סיורים לתושבי העיר ללא תשלום שיתקיימו
בשישי שבת .הסיורים נערכים באתרים ובמסלולים שונים ברחבי העיר.
 .9הפנינג ענק לרגל חודש הקריאה והספרות נערך בשבוע שעבר ברחבת הספרייה העירונית בעכו
והוא כלל יריד ספרים ומופעים לילדים.
 .1.עובדי מינהל התפעול והאכיפה בעיריית עכו ביצעו מבצע רחב היקף לניקיון החופים הלא מוכרזים
בעיר.

 2.עדכון שכר מבקר העירייה מר יוסי כהן ,עפ"י חוזר מנכ"ל  16.811מיום ,.1202.811
2
רצ"ב כנספח 1
שמעון לנקרי – ראש העיר
הבקשה תיבדק מול משרד הפנים ,אם חלה חובה לתשלום  58%משכר מנכ"ל נעדכן,
במידה ולא ,בהמלצת חברי המועצה ,נאשר לו  8%תוספת אחת לשנתיים,
עד לשכר של  58%משכר מנכ"ל.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה עדכון שכר מבקר העירייה מר יוסי כהן ,עפ"י חוזר מנכ"ל 4/10//
מיום  .1/.5.10//החל מה./.0.10/1 -
בעד  11 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 25פרוטוקול ועדת כספים מס'  8161/מיום  ,152/2.81/רצ"ב נספח .
שמעון לנקרי – ראש העיר
חודשיים ראשונים של שנת  ,10/1מבצעים גבייה ,כך שרבעון ראשון תמיד טוב יותר,
נקווה שנצליח להמשיך בקו זה גם ברבעונים הבאים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה פרוטוקול ועדת כספים מס'  04//1מיום ./1.1.10/1
בעד  11 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה -:מאושר פה אחד.

 21אישור חוק עזר לעכו (שירותי שמירה) ,התשע"ו ,.81/-רצ"ב נספח 25
שמעון לנקרי – ראש העיר
עד היום גבינו מכל משפחה  /1.-ש"ח לחודש.
ע"פ דרישות משרד הפנים נאלצים לשנות את אופן הגבייה לפי מ"ר של הדירה.
כך שדירות עד  80מ"ר ישלמו כ  /0.-ש"ח לחודש.
דירות מעל  80מ"ר ישלמו כ  10.-ש"ח לחודש.
זאת החל מ././.10/0 -
עו"ד כנרת הדר
אם תהיה עליה דרסטית בשנה הראשונה (מעל  ,)/80%אנחנו נעשה הגבלה בכדי
שלא ישלמו גבוה.
חאתם פארס
יש הרבה תלונות מתושבים על גניבות ,פגיעות ברכבים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
בשבועיים האחרונים הכול בסדר.
קיימנו ישיבה דחופה בעניין ,הגברנו כוחות ,גייסנו סיירים.
יניב אשור
בישיבה הקודמת הצגנו הצתות ושריפות,
נעצרו  1,4קטינים  +נעצרו עוד  1תושבי מכר ,יש כאן הליך של חקירה ולא ניתן כל דבר לפרסם.
אוהד שגב
אגרת שמירה לא נועדה לטפל בפשיעה בעבריינות ,וצריך לראות זאת בהישגים הרבים בטיפול
בוונדליזים ,סכסוכי שכנים ועוד ....
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חוק עזר לעכו (שירותי שמירה) ,התשע"ו.10/1-
בעד  11 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה -:מאושר פה אחד.

5

 23פתיחת חשבון בנק לטובת כספים של היטל השמירה2
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה פתיחת חשבון בנק לטובת כספים של היטל השמירה.
בעד  11 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה -:מאושר פה אחד.

 2/בקשה למינוי כמחזיק תיק הנוער והצעירים עפ"י בקשתו של עו"ד איתמר סונינו,
2
חבר מועצת עיריית עכו במכתבו מיום  ,112/2.81/רצ"ב נספח 1
שמעון לנקרי – ראש העיר
כל מי שירצה להוביל נושא ,מוזמן לעשות זאת.
שרי גולדשטיין מובילה את תחום הנשים עם פעילויות המתנ"ס.
עופר כהן מוביל תרבות תורנית.
שרי גולדשטיין
מה הסמכויות ?
שמעון לנקרי – ראש העיר
להוביל מדיניות בתחום הצעירים והנוער ,לא מדובר על ניהול בפועל.
עו"ד איתמר סונינו
המטרה כאן לנסות לשתף פעולה עם כל הגורמים בעיר ,מינהל החינוך ,רווחה.
לתת מענה לפרויקטים באגף צעירים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
הכול יהיה בתיאום מול כולם.
איתמר יהיה יו"ר ועדת הצעירים במקומה של גב' מעיין גולדנבלום צפריר אשר תוותר על
חברותה ,החל מ. /.0.10/1 -
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה מינוי עו"ד איתמר סונינו כיו"ר ועדת צעירים במקומה של עו"ד מעיין
גולדנבלום צפריר.
בעד  11 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה -:מאושר פה אחד.
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נושאים מעל סדר-היום נוספים כדלקמן:
 .1רשימת תב"רים שנדונו בועדת כספים מעודכנת שיש לצרפה לפרוטוקול ועדת הכספים ,רצ"ב נספח .A

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור רשימת תב"רים שנדונו בועדת כספים מעודכנת שיש לצרפה לפרוטוקול
ועדת הכספים.
בעד  11 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .2רשימת תב"רים שלא נדונו בועדת כספים כ  3דפים ,רצ"ב נספח .B

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה רשימת תב"רים שלא נדונו בועדת כספים כ  3דפים.

בעד  11 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .3רשימת תב"רים לסגירה בתאריך  ,34.3.2413רצ"ב נספח .C

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה רשימת תב"רים לסגירה בתאריך .3..3.2.13
בעד  11 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .0שינויים תקציב רגיל שנת  ,2413רצ"ב נספח .D

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה שינויים תקציב רגיל שנת .2.13
בעד  11 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה -:מאושר פה אחד.
* * *

ראש העיר סוגר את ישיבת מועצת העיר שמן המניין

___ ________________
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
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* * *

_______________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר

