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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )11( 80810
התקיימה ביום רביעי ,יד' בתמוז תשע"ח ,6.7276810 ,בשעה 10788
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 רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
גב' שרי גולדשטיין  -חברת מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר  -חברת מועצת העיר
ד"ר בוריס מקגון  -חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ה:
מר אברהים טאהא  -חבר מועצת העיר  -חולה
גב' פולה חדג'אג'  -חברת מועצת העיר
מר פריד חזבון  -חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
מר קובי שמעוני – סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
גב' אורית אסייג  -ראש מינהל החינוך
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  8מנהל הנה"ח
גב' שגית בן-גוזי  -מנהלת אגף נכסים והכנסות
מר יוסי כהן  -מבקר העירייה
מר יניב אשור  -ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר איתן שליו  -מנהל אגף הביטחון פיקוח ושירותי חירום
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
גב' עדי מקל  -ראש מינהל הרווחה
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
אדר' דר' מיכל סופר  -מהנדסת העיר
מר איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ וראש מינהל תרבות
מר משה סעדה  -מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר ג'יהאד בדראן  -טכנאי מחשוב  -מחלקת מידע ותקשוב
מר אמיר כורדי  -עוזר לשכת ראש העיר
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על סדר היום:
.1
.2
.1
.1

הודעות ראש העיר.
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  5081/מיום  ,11.2.251/המצ"ב כנספח א'.
אישור פרוטוקול ועדת קליטה עליה מיום  ,21.0.251/המצ"ב כנספח ב'.
סגירת חשבונות ביה"ס מפתן קשת עכו  -אישורן של גב' עדי מקל  -ראש מינהל הרווחה
וגב' אורית אסייג  -ראש מינהל החינוך ,המצ"ב כנספח ג'7

להלן נושא נוסף לסדר היום:
 .0אישור דו"ח רבעוני לשנת  ,251/לתקופה :רבעון  ,1שנת  ,251/המצ"ב כנספח ד'.
שמעון לנקרי  -ראש העיר

מעלה להצבעה נושאים נוספים לסדר-היום כדלקמן:
להלן נושאים נוספים מעל לסדר היום:
 .2תוספת אישור תב"רים חדשים – המצ"ב  1כנספחים ה' ,1ה' ,6ה'.5
 .7תוספת שינוי בתקציב רגיל ,המצ"ב כנספח ו'.
 ./שונות  8קביעת מועד חופשה מרוכזת.

התקבל אישור טלפוני של חברי המועצה שנעדרו:
מר אברהים טאהא  -חבר מועצת העיר -
גב' פולה חדג'אג'  -חברת מועצת העיר -
מר פריד חזבון  -חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר -
גב' ולאא עלי  -חברת מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר

מאשר7
מאשרת7
מאשר7
מאשר7
מאשרת7
מאשר7

הצבעה:
בעד  1. -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה -:מאשרים פה אחד.
(מאשרים פה אחד  -טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).
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 71הודעות ראש העיר
 71דיווח על נסיעה לחו"ל  517376810עד : 37276810
בתחילת החודש ביקרתי בפסטיבל בעיר התאומה טרקאי בליטא והשתתפתי באירוע בבית שגריר
ישראל בליטא ,אמיר מימון לציון  75שנה לעצמאות ישראל.
 .2במעמד שר התיירות ,ח"כ יריב לוין נחנך שלב א' של הטיילת הדרומית .העבודות לביצוע הקמת
הטיילת בוצעו על ידי חמ"ת (חברה ממשלתית לתיירות) ועיריית עכו בהיקף של כ 15-מיליון .₪
אדר' דר' מיכל סופר
עד שנה תכנון ועוד שנה לביצוע עבודות סיום.
 .1כנס עכו החמישי לאיכות השלטון נערך באקדמית גליל מערבי .הכנס הוא פרי יוזמה משותפת של
עיריית עכו והמכון לאיכות השלטון .בכנס השתתפו בין השאר יו"ר התנועה עו"ד אליעד שרגא וגב'
רעיה שטראוס-בן דרור.
 .1עיריית עכו תפתח את אירועי הקיץ בהפנינג ענק בחוף הארגמן שייערך ביום שישי 22 ,ביוני החל
מהשעה  11:55בבוקר עם שידור חי של התכנית "שישי שמח" עם ירון אילן ומיטב הזמרים הים
תיכוניים .במהלך ההפנינג תתקיים הופעת אורח של סטפאן עם צוות רקדנים .כל האירוע ישודר
מהחוף בערוץ המוסיקה – .21
 .0אירועי הקיץ יתקיימו בשכונות ובפארקים – ב 2-1-באוגוסט תיערך האופרה באולמות האבירים וב-
 0-/באוגוסט תיערך הזמרייה( .חולקו חוברות פעילות קיץ באולם ישיבת המועצה).
 .2עשרות מתושבי העיר עכו השתתפו בפעילות ייחודית שנערכה לראשונה בסוף השבוע שעבר במסגרת
יום היוגה הבינלאומי בטיילת הצפונית בעכו .האירוע הוא פרי יוזמה של אגף קשרי קהילה ,במהלכו
התאפשר לתושבים לחוות אימון יוגה אל מול הים בשקיעה.
 .7עיריית עכו השלימה בימים אלה עבודות להקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי בצמוד למגרש
האימונים שליד הפארק האתגרי בעיר .המגרש הוקם בסיוע משרד הספורט והטוטו ועלותו נאמדת
בכ 1.1-מיליון  .₪כמו כן ,הושלמו עבודות להקמת מגרש משולב בפארק עירוני ברחוב בת שבע -
רוטשילד בעלות כ 155,555 -שייח .הפרויקט הוקם על ידי עיריית עכו בשיתוף משרד הבינוי והשיכון.
את הפיקוח על העבודות במיזמים ליווה ראש מנהל תשתיות וביצוע אינג׳ איגור מאיורסקי.
 ./כחלק מהפעילות לשמירה על איכות הסביבה הציבה עיריית עכו בימים אלה פחים סגולים למיחזור
זכוכית .הפחים הוצבו בצמוד למיחזוריות בקבוקי הפלסטיק .הפח הסגול נועד לקלוט פסולת אריזות
זכוכית כגון בקבוקי שמן זית ,בקבוקי בושם ,צנצנות קפה ,צנצנות ריבה או דבש ,צנצנות של מחית
לתינוקות ועוד.
יניב אשור
התחלנו את התהליך עם "אמניר" – יהיה מחזור בעיר בנושאי נייר וזכוכית.
 .2תלמידי הקונסרבטוריון העירוני בעכו ,מריאנה דקואר והראל יסקוביץ בליווי המורה והמעבד גיא
שאמלי ייצגו את העיר עכו בכנס לציון  75שנים ליחסי ישראל צרפת .ההרכב העכואי פתח את
הקונצרט החגיגי בפארק בעיר אפיני במחוז סן סן דני ושר במהלך הערב ארבעה שירים בארבע שפות:
עברית ,ערבית אנגלית וצרפתית.
אורית אסייג
היה כנס  75שנה של יחסי צרפת וישראל.
השתתפו קבוצה גדולה של מקהלות ,בני נוער נציגי העיר.
סיפרו על העיר עכו ,כבשו את הבמה .היה מיוחד ומרגש.
 .15טקסי סיום  21 -טקסי סיום שנת הלימודים  -שנת תשע"ח.
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יריד עליה בקייב :
זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
השתתפתי ביריד עליה בקייב בחודש מאי ,היה מצוין,
יעלו מעל  255תושבים חדשים.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
נושא העלייה מבורך לעיר לעכו.
מצלמות גני-ילדים:
עו"ד איתמר סונינו
בגלל מקרים בגני ילדים ,היו מס' רשויות שלקחו על עצמם להכניס מצלמות.
שרון דהאן
הייתה פניה רוחבית לרשויות ,המלצה להתקין מצלמות בגני ילדים.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
כרגע אי אפשר לשים מצלמות בשום גן עד שאין אישור משרד החינוך.
גנים פרטיים ,אין לנו סמכות להיכנס ולהתקין מצלמה.
עד שאין חוק שמחייב ,לא ניתן לבצע אכיפה.

 76אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  83810מיום  ,157276810המצ"ב כנספח א'
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  5081/מיום .11.2.251/
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
 75אישור פרוטוקול ועדת קליטה עליה מיום  ,617376810המצ"ב כנספח ב'7
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת קליטה עליה מיום  ,21.0.251/המצ"ב כנספח ב'.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 71סגירת חשבונות ביה"ס מפתן קשת עכו – אישורן של גב' עדי מקל  -ראש מינהל הרווחה
7
וגב' אורית אסייג  -ראש מינהל החינוך ,המצ"ב כנספח ג'
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה סגירת חשבונות ביה"ס מפתן קשת עכו.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
 73אישור דו"ח רבעוני לשנת  ,6810לתקופה :רבעון  ,1שנת  ,6810המצ"ב כנספח ד'7
שמעון לנקרי – ראש העיר
אישור דו"ח רבעוני לשנת  ,251/לתקופה :רבעון  ,1שנת  ,251/המצ"ב כנספח ד'.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

להלן נושאים נוספים מעל לסדר היום:
 72תוספת אישור תב"רים חדשים – המצ"ב  5כנספחים ה' ,1ה' ,6ה'75
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה תוספת אישור תב"רים חדשים – המצ"ב  1כנספחים ה' ,1ה' ,2ה'.1
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 7.תוספת שינוי בתקציב רגיל ,המצ"ב כנספח ו'7
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
עדכנתי את התקציב במהלך הרבעון האחרון.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה תוספת שינוי בתקציב רגיל ,המצ"ב כנספח ו'.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
 70שונות  -קביעת מועד חופשה מרוכזת
אישור לראש העיר וסגני ראש העיר :
קביעת מועד חופשה מרוכזת עפ"י הלוז שלהם ולא בהתאם למועד שנקבע ברשות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה קביעת מועד חופשה מרוכזת עפ"י הלוז.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
שמעון לנקרי – ראש העיר
במהלך יולי אוגוסט ,בתיאום עם משרד הפנים לקיים ישיבת הזדהות.
זאת תהיה הישיבה האחרונה.
להזמין את מר חאג בלאל נמר מנהל תחום שלטון מקומי וממונה רשויות מקומיות
משרד הפנים חיפה.

__________ ______
___
קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
\X:\2014פרוטוקולים מועצה  5/-1/\251/מיום  27.2.251/שמן המנייןdocx.

____________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר

