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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )11( 70710

התקיימה ביום רביעי ,כז' בסיון תשע"ז ,611216710 ,בשעה 11177
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
גב' שרי גולדשטיין  -חברת מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
ד"ר בוריס מקגון  -חבר מועצת העיר
מר הישאם שאמי  -חבר מועצת העיר
מר אילן פרומן  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר  -חברת מועצת העיר
גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ה:
גב' פולה חדג'אג'  -חברת מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר עופר כהן
מר פריד חזבון  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
מר אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
מר ראובן ויצמן – גזבר העירייה
עו"ד מיטל רץ רויטקוף  -מנהלת תחום נזיקין ותביעה עירונית הלשכה המשפטית
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  /מנהל הנה"ח
גב' ליזו אוחיון  -מנהלת אגף קשרי קהילה
גב' עדי מקל – ראש מינהל הרווחה
גב' רות טל  -מנהלת לשכת מנכ"ל
מר יוסי כהן  -מבקר העירייה
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר משה סעדה  -מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
מר מוטי בן-עזרא – קב"ט מוסדות חינוך
מר ג'יהאד בדראן  -טכנאי מחשוב מערכות מידע
מר דני ספנדי – מנכ"ל תאגיד המים והביוב של מי עכו בע"מ
מר כרם ארנון – רו"ח – משרד יעקב זיצר ושות'
עו"ד מילנר ארז – יועץ המשפטי משרד רחל בן-ארי  /אדם פיש ושות'
מר מאיר גרסייה – חשב מי עכו

2
על סדר היום:
 .1הודעות ראש העיר.
 .2פרוטוקול ועדת כספים  60/1/מיום  ,7.0.261/רצ"ב כנספח .1
 .3פרוטוקול ועדת שמות מיום  ,17.7.261/רצ"ב כנספח .2
 .4פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום  ,24.7.261/רצ"ב כנספח .3
 .7שונות  -לחייב נבחרי ציבור ליציאה לחופשה.

שמעון לנקרי – ראש העיר

מעלה להצבעה נושאים נוספים לסדר-היום כדלקמן:
א .בקשה להוסיף לסדר היום דיון דחוף בנושא בית הקשיש עכו
עפ"י בקשתו של עו"ד איתמר סונינו חבר המועצה במכתבו מיום .11.0.261/
הרצ"ב כנספח .A
ב .תוספות  2תב"רים מס'  2163שיפוץ מגרש ספורט בחפיר,
ותב"ר מס'  2164עידוד ילדים ובני נוער – העצמה חינוכית עכו שלא אושרו
בועדת הכספים מיום  ,7.0.261/הרצ"ב נספח .B
ג .אישור להכניס פתיחת חשבון היטל השבחה בבנק דקסיה ת"א לרישום הכנסות,
הרצ"ב כנספח .C

התקבל אישור טלפוני של חברי המועצה שנעדרו:
 11גב' פולה חדג'אג -
 16מר עופר כהן
 15מר פריד חזבון -
 11מר רפאל לוזון -

חברת מועצת העיר -
חבר מועצת העיר -
חבר מועצת העיר -
חבר מועצת העיר -

מאשרת1
מאשר1
מאשר1
מאשר1

הצבעה:
בעד  10 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.
(מאושר פה אחד  -גם טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).
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 11הודעות ראש העיר
 .1דיווח נסיעה לחו"ל:
בשבוע שעבר השתתפתי יחד עם מנכ"ל העירייה ,אוהד שגב ביריד עלייה שנערך בקייב
שבאוקראינה .היריד נערך ביוזמת הסוכנות היהודית והוא התקיים במרכז הספורט
שבקייב בהשתתפות  13יישובים מהארץ .את היריד פקדו יותר מ 3666-איש .במהלך
היריד נפגשנו יחד עם נציגי מחלקת הקליטה בעירייה שהיו ביריד עם עולים
פוטנציאלים שגילו התעניינות רבה לעלות ארצה ולהשתקע בעיר עכו.
למחרת ,השתתפנו ביריד עלייה הנוסף שנערך ע"י הקרן לידידות בהשתתפות נציגי
חמישה יישובים בלבד .הביתן של העיר עכו זכה להתעניינות ,שוחחנו עם תושבי
המקום והצגנו להם את העיר עכו .במהלך הביקור הרשמי באוקראינה ביקרנו בגיא
ההריגה "באבי יאר" ,שם הושמדו אלפי יהודים על ידי הצורר הנאצי.
כמו כן ,נפגשנו עם רבה הראשי של קייב ,התארחנו בשבת אצל הרב המקומי
והתפללנו יחד עם הקהילה היהודית.
הביקור ביריד היה מוצלח ביותר .כבר בימים אלה נמצאים נציגי מחלקת הקליטה
בעירייה בקשר עם עולים פוטנציאלים שהיו ביריד והביעו רצון לעלות ארצה ולהקים
את ביתם בעכו .מדובר באוכלוסייה צעירה שיכולה לתרום רבות להמשך התפתחותה
של העיר.
אדגיש ,שבמהלך החצי שנה החולפת קלטה העיר עכו כ /6-משפחות מאוקראינה,
בלרוס ,רוסיה וקזחסטאן.
 .2אתמול נערכה בנהרייה הפגנה של אשכול גליל מערבי בנושא המאבק על הבריאות
בהשוואה ליישובי המרכז.
 .3השבוע התחלנו בחלוקה בדיוור ישיר של חוברת אירועי הקיץ – המונחת לפניכם.
 .4אתמול נערכה מסיבת עיתונאים לקראת פסטיבל האופרה שייערך בעכו
ב 3-7-באוגוסט בחצר המצודה בעיר העתיקה.
 .7ב 2./-אנו מציינים את שבוע ההוקרה לחיילי צה"ל בכמה אירועים :חלוקת תיקים
למתגייסים עם מופע סטנדאפ; חלוקת שי לחייל ברכבת; פסטיבל מתגייסים בת"א
כולל הסעה מעכו.
 .0בהתאם להתחייבות מנהלי הפרויקט של הטיילת הדרומית חוף הרחצה חוף הארגמן
ייפתח ב .1./.1/-במקביל אנו עושים מאמצים רבים להכשרה של חוף נפרד ברצועת
החוף הצפוני .בינתיים ,החל מה 2-ביולי יוכלו תושבי העיר ליהנות משימוש ללא
תשלום בבריכות שחייה.
 ./הרמטכ"ל לשעבר ,רא"ל במיל' בני גץ התארח בסוף השבוע שעבר בעירייה .גנץ הוזמן
להרצות על ערכים ומנהיגות בפני המחזור השני של המרכז לפיתוח מנהיגות בקהילה
בעכו הפועל בשיתוף עם עיריית עכו ,המכללה לאיכות השלטון בישראל ומרכז
צעירים.
 .1שרת התרבות והספורט מירי רגב ביקרה עם צמרת משרדה בעכו ,ביקור שתוכנן
מראש מבלי קשר לאירועים האחרונים שפרצו סביב פסטיבל עכו לתיאטרון אחר.
השרה סיירה בעיר ואף הבטיחה להמשיך ולסייע בתחום התרבות והספורט.
 .9כ 46-יזמים השתתפו בכנס הזנקה לתוכנית "סטארטר דיגיטלי" במרכז אייקאט.
התוכנית פועלת בשיתוף עמותת עתידים ,חברת גוגל ו  WIX-והיא נועדה להעלות את
שיעור הנוכחות ברשת בקרב העסקים הקטנים בעיר עכו .התוכנית כוללת הקמת אתר
אינטרנט ,הקמת דף עסקי ברשתות החברתיות ויצירת נוכחות בגוגל ובוו'יז.
 .16עיריית עכו בשיתוף המכללה לאיכות השלטון יקיימו בשבוע הבא ,יום שני20.0.261/ ,
זו השנה הרביעית את כנס עכו לאיכות השלטון בישראל במכללה האקדמית גליל
מערבי .הכנס ייערך בין השעות  .14:66-9:66נא ראה מצ"ב הזמנה .הינכם מוזמנים.
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המשך הודעות ראש העיר
 .11בפעילות משותפת של מינהל התפעול והאכיפה בעיריית עכו יחד עם משרד הבריאות
נחשף עסק בשוק העירוני שפעל כמזקקה פיראטית לייצור משקאות חריפים מזויפים.
חומרי האלכוהול נלקחו להשמדה ובעל העסק החשוד במעשה עוכב לחקירה והועבר
להמשך טיפול המשטרה ומשרד הבריאות.
 .12עיריית עכו על כלל אגפיה טיפלה בשבוע שעבר באירוע שריפת קולנועית בחדר מדרגות
בבניין ברח' משה שרת בעיר .העירייה פעלה להסרת המפגעים בבניין.
אוהד שגב – מנכ"ל העירייה
בערב השריפה ,צוות התפעול הגיע למקום ופעל במיידי לטובת סדר וניקיון
וביום המחרת הגיעו שוב ,צבעו את חדר המדרגות והחזירו את המקום לקדמותו.
אני רוצה לציין בפניכם חברי המועצה.
זו גאווה להיות חלק מרשות ,לייצג רשות שפועלת במענה מידי לטובת תושבי העיר.
 .13טקס לציון סיום תכנית לימודים שנתית וייחודית לשימוש מושכל בחשמל נערך
השבוע בעירייה בהשתתפות סמנכ"ל שיווק ורגולציה בחברת החשמל אורן הלמן.
התכנית הינה משותפת לתלמידי חטיבות הביניים רוז ועלייה שנייה ובית הספר
לחינוך מיוחד אייל ,בסיוע חברת החשמל.
זאב נוימן – מ"מ וסגרה"ע
התקיימה ביום שלישי  13.0.261/ועדת מל"ח תרגיל לרעידת אדמה,
יניב ואיתן הובילו את היום ,הכול עבר בהצלחה.
הייתי בסמינר באודסיה ,נפגשתי עם  /6משפחות.
יש עלייה של  11משפחות.
ב 23.0.261/-אני טס למולדוביה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
זאב נוימן ,לנסיעה הבאה ,שיצטרף חבר מועצה (נדאג לתת לו תדריך).
בקשה להוסיף לסדר היום דיון דחוף בנושא בית הקשיש עכו עפ"י בקשתו של
עו"ד איתמר סונינו חבר המועצה במכתבו מיום  - 111216710הרצ"ב כנספח A

1

עו"ד איתמר סונינו
אני שמח שהעירייה וראש העיר עושים ככל יכולתם בכדי למצוא פתרון שיאפשר את המשך
הפעילות לטובת הקשישים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מחזק את דברי איתמר ,למרות שבית הקשיש מופעל ע"י הקדש אנחנו לא נאפשר סגירה
של המקום.
לטובת המשך פעילות לקשישים.
עו"ד איתמר סונינו
מבקש גם לחזק את ידיו של ראש העיר מנכ"ל העירייה ומנכ"ל הפסטיבל
על ההחלטה לגבי פסטיבל עכו ,זו החלטה צודקת מאין כמותה !
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 16פרוטוקול ועדת כספים  72710מיום  ,31216710רצ"ב כנספח 1
שמעון לנקרי – ראש העיר
הערה
צורף נספח ג' (עמוד  )5לפרוטוקול ועדת כספים מיום ,31216710
בנוגע לשינוי תקציב "אחזקת עיר עתיקה" " 7פעילות חברתית"  -שהתקבלה בוועדה1
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים  72מיום 131216710
הצבעה:
בעד  15 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.

 15פרוטוקול ועדת שמות מיום  ,131316710רצ"ב כנספח 6
נתנאל אלפלס – יו"ר ועדת שמות
התקיימה ועדה ,הפרוטוקול מוצג בפניכם.
שמעון לנקרי – ראש העיר
תועבר אליך בקשה של עמותה על שם שמעון פרס.
הישאם שאמי
יש תקנון לוועדת שמות ,צריך להקפיד לתת שם רק לאחר שנתיים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה פרוטוקול ועדת שמות מיום 1131316710
הצבעה:
בעד  15 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 11פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום  ,611316710רצ"ב כנספח 15
שרי גולדשטיין
ישנם ועדות שחברי המועצה לא מגיעים.
זאב נוימן – מ"מ וסגן ראש העיר
מסכים עם דברי שרי גולדשטיין ,חברי מועצה לא מגיעים.
אוהד שגב – מנכ"ל העירייה
חברי המועצה חייבים לדאוג לבצע את תפקידם במסגרת האחריות שלהם,
בהתאם לרשימת הוועדות ששובצו.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 1611316710
הצבעה:
בעד  15 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.

 13שונות  -לחייב נבחרי ציבור ליציאה לחופשה
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד  ,4/261/שכר ותנאי שרות נבחרי הציבור ברשומ"ק,
מ ,11.0.261/ -נקבע בסעיף :33
"...חופשה מרוכזת ברשות המקומית תיחשב כחופשה לכל דבר אף ביחס לנבחר ציבור,
אלא אם החליטה מליאת המועצה אחרת מנימוקים שיירשמו"...
אני מבקש שהמועצה תאשר כי ראש העיר וסגניו,
לא יחויבו בחופשה מרוכזת עם כלל העובדים,
בשל אילוצים בלו"ז המחייבים את הנבחרים לעבוד גם בימי החופשה מרוכזת.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה ראש העיר וסגניו  -לא יחויבו בחופשה מרוכזת עם כלל העובדים בשל
אילוצים בלו"ז המחייבים את הנבחרים לעבוד גם בימי החופשה מרוכזת1

הצבעה:
בעד  15 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.
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נושאים נוספים לסדר-היום כדלקמן:
שמעון לנקרי – ראש העיר
מבקש להוסיף מעל סדר-היום  6תב"רים:
תוספות  2תב"רים מס'  2163שיפוץ מגרש ספורט בחפיר,
ותב"ר מס'  2164עידוד ילדים ובני נוער – העצמה חינוכית עכו שלא אושרו
בועדת הכספים מיום  ,7.0.261/הרצ"ב נספח .B
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה תוספות תב"רים לועדת כספים מיום 131216710
הצבעה:
בעד  15 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.

אישור להכניס פתיחת חשבון היטל השבחה בבנק דקסיה ת"א לרישום הכנסות,
1
הרצ"ב כנספח C
שמעון לנקרי – ראש העיר
פתיחת חשבון בבנק דקסיה בגין הכנסות היטלי השבחה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור להכניס פתיחת חשבון היטל השבחה בבנק דקסיה ת"א לרישום
הכנסות .
הצבעה:
בעד  15 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.

*** ראש העיר סוגר את ישיבת מועצת העיר שמן המניין ***

___ ________________
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
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