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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )11( 1161/
התקיימה ביום רביעי ,יג' באב תשע"ו ,11.2.8.1/ ,בשעה 12...
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
מר הישאם שאמי  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
גב' פולה חדג'אג'  -חברת מועצת העיר
גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר פריד חזבון  -חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ה:
גב' שרי גולדשטיין  -חברת מועצת העיר
ד"ר בוריס מקגון  -חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר  -חברת מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
מר אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
גב' ליזו לוי  -מנהלת אגף קשרי קהילה
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ
מר יוסי כהן  -מבקר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר  -מהנדסת העיר
מר יניב אשור  -ראש מינהל התפעול והאכיפה
גב' אורית אסייג  -ראש מינהל החינוך
גב' עדי מקל  -ראש מינהל הרווחה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  /מנהל הנה"ח
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל

מר משה סעדה  -מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר ינון טיירי  -מוקד
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הודעות ראש העיר.
אישור פתיחת תוספת תב"רים חדשים  3( -דפים) ,רצ"ב כנספח .A
אישור שינויים תקציבים לשנת  ,2112רצ"ב כנספח .B
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  10/12מיום  ,11.2.2112רצ"ב כנספח .1
אישור הסכמי חכירה עם הסוכנות היהודית והמגבית המאוחדת אינק
עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר במכתבה מיום  ,0.2.2112רצ"ב כנספח :2
א .הסכם חכירה לגן ילדים ומועדונית ע"ש מסטו ברחוב הרמב"ם  11עכו.
ב .הסכם חכירה למועדון נוער ע"ש היימן ברחוב הרצוג  12עכו.
ג .הסכם חכירה למעון יום שלטרס פור ישראל ברחוב הערבה  1עכו.
ד .הסכם חכירה למעון יום ע"ש מסטו ברחוב האשל  24עכו.
אישור מועמד לחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית  -עו"ד חג'אזי אבראהים תייסיר,
רצ"ב כנספח .3
אישור פרוטוקול ועדת החינוך מיום  ,21.2.2112רצ"ב כנספח .4
חוק עזר לעכו (סלילת רחובות) (תיקון) ,התשע"ו –  ,2112רצ"ב כנספח .0
חוק עזר לעכו (תיעול) (תיקון) ,התשע"ו –  ,2112רצ"ב כנספח .2
חוק עזר לעכו (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התשע"ו – ,2112
רצ"ב כנספח .2

 .1הודעות ראש העיר
 .1שבוע שעבר הלך לעולמו יוסי פיטוסי כשהוא בן  ,22יוסי  -חבר אישי ,איש פעיל חברה
וקהילה ,ממייסדי פסטיבל עכו לתיאטרון אחר ,ידע תמיד לחבר בן ערבים ליהודים ,היה
פעיל באנספור קבוצות :רוטרי ,קשת ועוד .זוהי אבידה גדולה לעיר ,יוסי אהב את העיר
עכו והיה שותף לדרך ולפיתוחה ,אהב את התושבים ,את הקהילה בכל רמ"ח אבריו .אנחנו
נחשוב כיצד להנציח את שמו ,מכאן שולחים ברכות וחיזוק למשפחה ,יהי זכרו ברוך.
 .2חופש הגדול :התקיימה ועדיין מתקיימת פעילות בשכונות ובחוף הים בשת"פ עם
החכ"ל ,עיר הנוער הייתה חוויה מוצלחת מאוד  -התקיים בפארק האתגרי.
 .3חג עיד אל פיטר ,ביקרו בעיר קרוב ל  111,111אלף מבקרים בכל ימות החג והכל עבר
בצורה מופתית ,בשת"פ עם המשטרה.
 .4ראש עיריית צפת אילן שוחט יחד עם בכירים מהעירייה ביקרו שבוע שעבר בעיריית עכו
ובאו ללמוד מקרוב אודות הקמת פארקים ברחבי העיר ,ותחזוקתם .הביקור החל בפגישה
בלשכה ובסופו המנכ"ל אוהד יחד עם בכירים בעירייה ,התלוו אליהם לשטח ללמוד
מקרוב.
 .0עיריית עכו וחברת חמ"ת (חברה ממשלתית לתיירות) החלו בימים אלה בביצוע עבודות
נרחבות להקמת טיילת החוף הדרומי  -טיילת המפרץ .בעקבות כך נסגר "חוף הסוסים"
לרחצה( .עלות הפרויקט נאמדת שלב א  31מיליון ,וכל הפרויקט כ  21מיליון).
 .2גרעין ברכת אליהו בשת"פ עם עירית עכו ,החברה למרכזים קהילתיים ומחלקת תרבות
תורנית יארחו ב 2.9.12 -באודיטוריום את עמיר בניון ,מופע שיכלול פיוטי סליחות ויערך
לזכרו של רס"ן צפריר בר-אור ז"ל.
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 .2הוענק לקבוצת הפועל עכו צל"ש על פעילותה ותרומתה למען הקהילה במעמד נשיא
המדינה ראובן רבלין בטקס שנערך בבית הנשיא ,הנשיא שיבח את הפעילות שנעשת בעיר
בכלל וכמובן את הפעילות של קבוצת הפועל עכו בפרט ,כבוד גדול.
 .1לילה לבן  -את החופש הגדול ינעל השנה פסטיבל "לילה לבן" הופעות לצעירים ובילוי
לכל המשפחה ,בחוף אכזיב  20-22.11בשת"פ עיריות :עכו ,מעלות תרשיחא ,מועצה אזורית
מעלה יוסף ,מועצה מקומית כפר ורדים ,שלומי ,מועצה האזורית והחברה הכלכלית מטה
אשר .לתושבי עכו מחיר עלות  31שקלים ניתן לרכוש באודיטוריום ,זוהי פעילות נוספת
שעירית עכו מעניקה לתושבים בחופש הגדול.
 .9האופרה התארחה שוב בעיר עכו ,היו מופעים מרשימים והייתה הענות גבוהה ,לעיר עכו
הגיעו תושבים מכל רחבי הארץ ,הכרטיסים לתושבי עכו היו במחיר מסובסד של 01
שקלים בהשתתפות הרשות.
 .11שבוע הבא מגיעה לעיר עכו משלחת מסין ,על מנת לחתום על מזכר הבנות של הקמת
יחסי ערים תאומות בין קינהואי של ננג'ינג של הרפובליקה העממית של סין לבין העיר עכו
ממדינת ישראל.
 .11אנחנו בעיר עכו נערכים לפתיחת שנת הלימודים שבפתח הבאה עלינו לטובה  ,יחד עם
זאת מתנהל מאבק של השלטון המקומי בנושא פתיחת שנת הלימודים.
 .12העיר עכו זכתה בפרס החינוך המחוזי גם השנה ועלתה לגמר הארצי.
אלברט בן-שלוש – ראש מינהל תרבות
אירועים בשכונות הורחבו ,כולל בעיר העתיקה ,כל יום שישי בבוקר ,יש מופע לילדים
ולקראת כניסת השבת ,בחוף ארגמן.
יניב אשור
חג עיד אל פיטר ,יש שיתוף פעולה עם כל הסוחרים ,נערכים לעיד אל אדחה.
אורית אסייג
מגדלור הוא אחד מרשת מרכזי הקהילה ,נותן מענה ל 111 -ילדים ובני נוער,
יש תהליך למידה ,התכנים טובים ,צוות ושיתוף פעולה עם כולם.
שמעון לנקרי – ראש העיר
ממליץ לכולם ללכת לראות ,המקום יפיפיה.
אדר' דר' מיכל סופר
אנחנו מתחילים מחוף מזרע עד קו בוסתן ,משלבים חוף רחצה .חלק צפוני בביצוע.
גם שיפוץ הטיילת הישנה נכללת בעבודה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
גזבר העירייה דאג לקבוצת כדורגל טובה ,כל הכבוד !!!
דאג לתקציבים ,לסגור חובות ,חשבוניות אלו ואחרות,
יש בקרה תקציבית 1 ,תקלות.
חברי מועצת העיר ,ליוו אותנו בכל שלב ,נתנו הסכמתם להצלחת הקבוצה.
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אלברט בן-שלוש – ראש מינהל תרבות
האופרה בעיר 3 ,ימים ,המקום היה מלא עד אפס מקום בכל ערב.
בשבוע הבא יש משלחת של  11אנשים מסין ,כדי לחתום על ברית ערים התאומות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
נערכים לקראת פתיחת שנת הלימודים ,הרשות דואגת לבדיקה בכל בתי הספר ,שיפוצים,
מזגנים ,אבטחה.
אורית אסייג
בתקופת הקיץ ,עבודה מרובה מאוד במערכת החינוך ,הצללות בגני ילדים ,התאמות
לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
יש תקציב מאוד גדול שמפוזר בכל התכניות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
להערכות מצטרפת העובדה שהעיר עכו מועמדת לפרס החינוך הארצי.
אם זה יקרה ,זו תהיה פעם ראשונה שעכו זוכה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מבקש מעו"ד ג'מל אדהם לדווח על נסיעתו לגרמניה.
עו"ד ג'מל אדהם
הייתה משלחת לגרמניה ,מטעם השלטון מקומי ,עכו רמלה ,שלומי ,שדרות,
התארחו בדיסלדורף ,בנושא שנאת זרים ,איך משתלבים צעירים בפוליטיקה המקומית.
העצמת מנהיגות הצעירים.
נושא הפליטים עלה ,עכו משמשת דוגמא בגלל שהינה עיר מעורבת.
רוצים לדעת איך לחיות יחד עם הפליטים.
עניין אותם לדעת החיים המשותפים בעיר עכו ,ערבים ויהודים.
חשוב להם לעשות חילופי נוער של משלחות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
עו"ד ג'מל אדהם סגן ראש העיר יצג את העיר בכבוד.
עו"ד ג'מל אדהם
הייתה שריפה במסגד לפני כשבועיים,
ראש העיר היה מעורב ,כל צוות עובדי העירייה ,היה שיתוף פעולה מלא.
ניסו להוציא שמועה שהייתה הצתה ומאבק בין יהודים וערבים.
הנושא טופל במיידי על הצד הטוב ביותר .השריפה נגרמה כתוצאה מקצר חשמלי.
כל המנהיגים דיברו באותה שפה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
הרשות נותנת מענה במידי במצבי חירום ,יניב אשור ,המנכ"ל וכל הצוות,
דואגים לניקיון ופינוי במיידי.
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זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
אישרנו הקצאת קרקע שהיא לא שלנו ,של המינהל.
לבית האבות בעיר ,המאכלס  211קשישים.
הורידו מסדר היום ,למה ?
עו"ד כנרת הדר
זה צריך לעבור ועדת הקצאות לאחר מכן למועצה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
עד הישיבה הבאה להביא את החומר לאישור מועצה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מבקש להוסיף מעל סדר היום  8נושאים ,שנזכרו בזימון אך ללא הנספחים:
( )1תב"רים חדשים נוספים.
( )8שינוי בתקציב בעקבות תוספת של משרד הפנים.
עו"ד כנרת הדר
תנאי להעלאת הנושאים הנוספים לסדר-היום הינו קבלת הסכמת כל חברי המועצה,
כולל אלה שאינם נוכחים.
ראש העיר מעלה להצבעה להוסיף לסדר היום:
בעד  18 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה-:
מאושר פה אחד ,בכפוף לקבלת הסכמתם של חברי המועצה שאינם נוכחים בישיבה.

 .8אישור פתיחת תוספת תב"רים חדשים  5( -דפים) ,רצ"ב כנספח .A
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תוספת תב"רים חדשים.
הצבעה:
בעד  18 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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 .5אישור שינויים תקציבים לשנת  ,8.1/רצ"ב כנספח .B
שמעון לנקרי – ראש העיר
תוספות של מענק איזון שאפשר באמצעותה להתגבר על הוצאות נוספות.
אם "מכון רפא"ל" יאשרו  0מלש"ח נוספים ,יהיה עוד שינוי תקציב,
בינתיים יש מינוס של כ 3.1 -מש"ח ,בחצי הראשון.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור שינויים תקציבים לשנת .2112
הצבעה:
בעד  18 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה:
מאושר פה אחד.

 .1אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  .361/מיום  ,12.1.8.1/רצ"ב כנספח 1
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
כולל השינויים שחלו בתב"רים שנדונו בוועדת הכספים.
יש תעדוף של מקורות מימון מהיטלים ע"פ היטלי השבחה.
תעדוף זה משחרר כספים לטובת פרוייקטים כלליים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  10/12מיום .11.2.2112
הצבעה:
בעד  18 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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.3

אישור הסכמי חכירה עם הסוכנות היהודית והמגבית המאוחדת אינק
עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר במכתבה מיום  ,3./.8.1/רצ"ב כנספח :8
א .הסכם חכירה לגן ילדים ומועדונית ע"ש מסטו ברחוב הרמב"ם  12עכו.
ב .הסכם חכירה למועדון נוער ע"ש היימן ברחוב הרצוג  18עכו.
ג .הסכם חכירה למעון יום שלטרס פור ישראל ברחוב הערבה  1עכו.
ד .הסכם חכירה למעון יום ע"ש מסטו ברחוב האשל  81עכו

.

עו"ד כנרת הדר
הנכסים נבנו מלכתחילה עבור העירייה ע"י הסוכנות.
בהסכמים אלה  ,לא נותנים יום מעבר להסכמי החכירה הראשוני.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הסכמי חכירה עם הסוכנות היהודית והמגבית המאוחדת אינק :
א .הסכם חכירה לגן ילדים ומועדונית ע"ש מסטו ברחוב הרמב"ם  11עכו.
ב .הסכם חכירה למועדון נוער ע"ש היימן ברחוב הרצוג  12עכו.
ג .הסכם חכירה למעון יום שלטרס פור ישראל ברחוב הערבה  1עכו.
ד .הסכם חכירה למעון יום ע"ש מסטו ברחוב האשל  24עכו.
הצבעה:
בעד  18 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה:
מאושר פה אחד.

./

אישור מועמד לחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית  -עו"ד חג'אזי אבראהים תייסיר,
.
רצ"ב כנספח 5

הומלץ ע"י יוסי פיטוסי ז"ל.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מועמד לחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית
עו"ד חג'אזי אבראהים תייסיר.
הצבעה:
בעד  18 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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.1

אישור פרוטוקול ועדת החינוך מיום  ,82./.8.1/רצ"ב כנספח .1

זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
פעם ראשונה השתתפתי בוועדה.
גב' אורית אסייג ,כל הכבוד לכם ,גאה בעבודה שלכם.
עו"ד איתמר סונינו
הבת שלי לומדת בביה"ס נועם.
אני מבקש להודות ולשבח את גב' אורית אסייג שעזרה לסייע בתחבורה ,תקציב,
לאוכלוסייה בני המנשה.
הישאם שאמי
אלו דברים שבמצבי אמת ,מטופלים במיידי.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת החינוך מיום .21.2.2112
הצבעה:
בעד  18 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה:
מאושר פה אחד.

עו"ד אדהם ג'מאל
אני מבקש שהתיקונים לכל חוקי העזר בהם נדון עכשיו יחולו רטרואקטיבית
מינואר שנה זו.
 .2חוק עזר לעכו (סלילת רחובות) (תיקון) ,התשע"ו –  ,8.1/רצ"ב כנספח .3
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חוק עזר לעכו (סלילת רחובות) (תיקון) ,התשע"ו – ,2112
כולל החלה רטרואקטיבית מינואר.
הצבעה:
בעד  18 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה:
מאושר פה אחד ,כולל החלה רטרואקטיבית מינואר .6102
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 .9חוק עזר לעכו (תיעול) (תיקון) ,התשע"ו –  ,2112רצ"ב כנספח .2
שמעון לנקרי – ראש העיר
נגיש לאישור החל חודש מ-ינואר .2112
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חוק עזר לעכו (תיעול) (תיקון) ,התשע"ו – .2112
הצבעה:
בעד  18 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה:
מאושר פה אחד ,כולל החלה רטרואקטיבית מינואר .6102

 .11חוק עזר לעכו (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התשע"ו –  ,2112רצ"ב כנספח .2
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חוק עזר לעכו (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התשע"ו – .2112
כולל החלה רטרואקטיבית מינואר.
הצבעה:
בעד  18 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה:
מאושר פה אחד ,כולל החלה רטרואקטיבית מינואר .6102

_______________________

אוהד שגב
מנכ"ל העירייה

______________________

שמעון לנקרי
ראש העיר
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