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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' )21( 2182/
שהתקיימה ביום רביעי ,יח' בטבת תשע"ט ,1122121.2/ ,בשעה 2/2..
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רח' ויצמן  51עכו2
בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
גב' עאישה מוריס  -חברת מועצת העיר
רו"ח חסין אסדי  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר
נעדרו:
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר  8נמצא בחוץ-לארץ
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
מר אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
גב' ליזו אוחיון  -מנהלת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפלס  -מנהלת לשכת ראש העיר
גב' ירדן בן-יהודה  -מזכירה לשכת רה"ע
גב' מיכל ברק  -לשכת רה"ע
גב' רות טל  -מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' ילנה נביליצין  -מנהלת אגף הקליטה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  8מנהל הנה"ח
מר יניב אשור  -ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ וראש מינהל תרבות
גב' אורית אסייג  -ראש מינהל החינוך
גב' שגית בן-גוזי  -מנהלת אגף נכסים והכנסות
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר ג'יהאד בדראן  -טכנאי מחשוב  -מחלקת מידע ותקשוב
מר אמיר כורדי  -עוזר לשכת ראש העיר
גב' מרגרט מתא  -מזכירה משאבי אנוש
אורחים תושבי עכו
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על סדר היום:
 .1הודעות ראש העיר.
 .2פרוטוקול ועדת כספים מס'  7081/מיום  ,8.12.271/הרצ"ב כנספח .2
 .3אישור הארכת שירות לסגנית מנהלת אגף הקליטה הגב' אלה סגל עפ"י בקשתו
של ראש העיר מר שמעון לנקרי ,מצ"ב מכתבו של ראש העיר מר שמעון לנקרי,
הרצ"ב כנספח .1
 .4אישור מינוי וועדות (חובה  8רשות)  ,21.12.271/הרצ"ב כנספח  5מתוקנת.
 .5אישור מינוי עו"ד מעיין צפריר גולדנבלום ,דמ"צ בחברה הכלכלית ,קורות חיים +
תעודות ,הרצ"ב כנספח .4
 .1אישור מינוי רפאל לוזון כדירקטוריון בחברה הכלכלית.
 .0אישור מינוי נחאס בולוס כדירקטוריון בחברה הכלכלית.
 ./אישור מינוי שגית בן-גוזי כדירקטורית בחברה הכלכלית.
 .8אישור מינוי  2נציגים למועצת האיגוד ערים לאיכות הסביבה – גליל מערבי:
(א) יניב אשור  +קורות חיים  -מצ"ב כנספח  1א'.
(ב) גבי בן-יאיר  +קורות חיים  -מצ"ב כנספח  1ב'.
 .17בקשת הארכת תוקף גביית חוק העזר (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ה,2715-
עפ"י בקשתכם של ראש העיר וגזבר העירייה ,מכתבכם מיום ,11.12.271/
הרצ"ב כנספח .1
 .11תוספת אישור פתיחת תב"רים ,הרצ"ב כנספחים 7א' 7 8ב' 7 8ג'.
 .12בנק לאומי ביקש לצורך רענון מסמכים אצלם ,ובתיאום עם היועמ"ש העירייה
לאשר הודעה זו" :שבתאריך  23.11./1נפתח חשבון  3577773בבנק לאומי סניף ,"817
לפי בקשת עפ"י גזבר העירייה.
 .13פרוטוקול תבחינים לתמיכות שנת  2718מיום  ,21.12.271/הרצ"ב כנספח ./
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מבקש להוסיף מעל סדר היום:
( )2אישור תוספת תב"ר הקמת גן עפרוני  -הרצ"ב כנספח 7ב'2
( )1אישור התייעלות אנרגטית (לדים)  -הרצ"ב כנספח 7ג'2
( )5תבחינים של עמותות הספורט והעמותות החברתיות שנת  - 1.22הרצ"ב כנספח 2/

ראש העיר מעלה להצבעה  5נושאים נוספים מעל סדר-היום2
התקבל אישור טלפוני של חברי המועצה שנעדרו:
עו"ד ג'מל אדהם -
מר חאתם פארס -
רו"ח נחאס בולוס -
עו"ד איתמר סונינו -
מר עופר כהן
מר נתנאל אלפלס -

סגן ראש העיר -
חבר מועצת העיר -
חבר מועצת העיר -
חבר מועצת העיר -
חבר מועצת העיר -
חבר מועצת העיר -

מאשר2
מאשר2
מאשר2
מאשר2
מאשר2
מאשר2

הצבעה:
בעד  27 -חברים2
נגד  -אין2
נמנע  -אין2
החלטה -:מאשרים פה אחד.
(מאשרים פה אחד  -טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).
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 22הודעות ראש העיר
 .1ראש העיר מברכים את שמיל לוי וזאב נוימן – בברכת יום הולדת שמח.
 .2ראש העיר מברך את כל בני העדה הנוצרית בברכת חג מולד שמח.
 .3במסגרת שיפור השירות לתושבי העיר עכו ,החלה בימים אלה עיריית עכו במתן שירות מקוון
חדש :הפקת אישור תושב לצרכי הנחה במס הכנסה באמצעות אתר העירייה:
.www.akko.muni.il
 .4עיריית עכו בשיתוף החברה לפיתוח עכו העתיקה והחברה הכלכלית של עכו מזמינים את תושבי
העיר עכו לבקר במהלך חודש ינואר  2112באתרי התיירות בעיר העתיקה במחיר סמלי.
במסגרת השת"פ ניתן יהיה לרכוש כרטיס כניסה משולב מלא לאתרי אולמות האבירים ב₪ 11-
ליחיד או  ₪ 41לכרטיס משפחתי (הזול ביניהם) .מכירת הכרטיסים מותנית בהצגת תעודת זהות
בקופה הראשית באולמות האבירים.
 .5שר החינוך ,נפתלי בנט ,ביקר בעיר עכו וחנך חממת הייטק ראשונה מסוגה בבית הספר אמי"ת
בעיר.
 .6חנכנו את "דרך יצחק נבון" על שם נשיאה החמישי של מדינת ישראל .הטקס נערך בהשתתפות
בני משפחת נבון ,מנכ"לית העמותה להנצחת מורשת יצחק נבון ,יפית ניסן-מרום ,חברי מועצת
העיר רפי לוזון ונתנאל אלפלס .דרך יצחק נבון תיקרא מקטע הכביש של כיכר רוטרי בעכו ועד
צומת עין המפרץ.
 .7עמותת קשת בעכו המציינת בימים עשור לפעילותה קיימה את אירוע "חג החגים" המסורתי
באולמי טופז בעיר.

 .8עשרות נשים יהודיות וערביות מעכו השתתפו בהשקת אמנת עקרונות "עיר לכולן" שמטרתה
לקדם שוויון בין נשים ,גברים ואוכלוסיות מגוונות וייחודיות בעיר.
 .2במוצ"ש נערכה בקניון עזריאלי תחרות סיף לזכרם של יוסי פיטוסי ז"ל וחבר מועצת העיר עכו
לשעבר הישאם שאמי ז"ל.

 21פרוטוקול ועדת כספים מס'  .782/מיום  ,222121.2/הרצ"ב כנספח 2
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אנחנו עושים הכל כדי לסיים באיזון תקציבי לשנת .271/
בישיבה הבאה נאשר את תקציב לשנת ,2718
ונציג את כל המיזמים שבצענו לשנת  271/ואת אלה שמתוכננים לשנת .2718
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה פרוטוקול ועדת כספים מס'  7081/מיום .8.12.271/
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 25אישור הארכת שירות לסגנית מנהלת אגף הקליטה הגב' אלה סגל עפ"י בקשתו
של ראש העיר מר שמעון לנקרי ,מצ"ב מכתבו של ראש העיר מר שמעון לנקרי,
2
הרצ"ב כנספח 1

שמעון לנקרי  -ראש העיר

גב' אלה סגל בת  18עובדת מצטיינת ,פעילה למען העיר עכו,
פעילה בעליית משפחות חדשות לעיר ,עושה עבודת קודש.
השנה 277 ,משפחות עשו עלייה לעיר עכו.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הארכת שירות לסגנית מנהלת אגף הקליטה הגב' אלה סגל.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 24אישור מינוי וועדות (חובה  8רשות)  ,1122121.2/הרצ"ב כנספח  - 5מתוקנת
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אני מבקש מכולם להשתתף בוועדות ,שתהיה נוכחות מלאה.
ראש העיר מעלה להצבעה אישור מינוי וועדות (חובה  8רשות)  -מתוקנת.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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21
21
27
2/

אישור מינוי עו"ד מעיין צפריר גולדנבלום ,דמ"צ בחברה הכלכלית,
קורות חיים  +תעודות ,הרצ"ב כנספח 24
אישור מינוי רפאל לוזון כדירקטוריון בחברה הכלכלית2
אישור מינוי נחאס בולוס כדירקטוריון בחברה הכלכלית2
אישור מינוי שגית בן-גוזי כדירקטורית בחברה הכלכלית2

2

עו"ד כנרת הדר

מינוי חברי מועצה יכנס לתוקף מיידי.
מינוי של נציגי הציבור ועובדי העירייה יכנסו לתוקף רק לאחר אישור
בועדת המינויים.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מינויים כדלקמן-:
עו"ד מעיין צפריר גולדנבלום  -דירקטוריונית בחברה הכלכלית.
 דירקטוריון בחברה הכלכלית.רפאל לוזון
 דירקטוריון בחברה הכלכלית.עו"ד נחאס בולוס
 דירקטוריונית בחברה הכלכלית.שגית בן-גזית
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
( רפאל לוזון לא משתתף בהצבעה ).
החלטה -:מאושר פה אחד.

 22אישור מינוי  1נציגים למועצת האיגוד ערים לאיכות הסביבה – גליל מערבי:
(א) יניב אשור  +קורות חיים  -מצ"ב כנספח  1א'2
(ב) גבי בן-יאיר  +קורות חיים  -מצ"ב כנספח  1ב'
זאב נוימן  -מ"מ וסגרה"ע
ועדה מאוד חשובה ,מאחל בהצלחה לנציגים המחליפים.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
הרשות לפיתוח הגליל  -מינו אותי להיות יו"ר.
ראש העיר מעלה להצבעה אישור מינוי  2נציגים
למועצת האיגוד ערים לאיכות הסביבה – גליל מערבי:
מר יניב אשור ומר גבי בן-יאיר.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 22.בקשת הארכת תוקף גביית חוק העזר (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ה,1.21-
עפ"י בקשתכם של ראש העיר וגזבר העירייה ,מכתבכם מיום ,2222121.2/
2
הרצ"ב כנספח 1
שמעון לנקרי – ראש העיר
לגבי נושא שירד מסדר היום :
בקשת הארכת תוקף גביית חוק העזר (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ה1.21-
זה מיועד אך ורק מול קבלנים ,יזמים.
זה למען פיתוח העיר עכו.
כל מי שחשב שיש לזה קשר לעניין הארנונה של תושבים ,הוא טועה.
היטלים אלו מוטלים על יזמים וקבלנים בכדי שיהיו גני משחקים
בשכונות המגורים.
קרן שצ"פים :גבינו במשך  5שנים האחרונות מייזמים ובעלי עסקים כ /.5 -מיליון  ₪שצ"פים.
בשנת  271/גבינו מקבלנים כ 1 -אש"ח.
הגבייה מתושבים מתוך ה 1-מלש"ח כ 57-אלש"ח בלבד.
כל תושבי מדינת ישראל סובלים מחיובים של הארנונה.
אני אומר בפני כולם ,יש חוסר צדק בכל נושא הארנונה.
כל נושא הארנונה באחריות משרד הפנים בלבד,
אין שום אחריות של הרשות המקומית בנושא זה.
שר הפנים צריך לעשות סדר בכל הערים בארץ ,בעניין הארנונה.
עד כה הנושא התעכב וכעת אנחנו לקראת בחירות לראשות הממשלה.
אני מניח שזה יטופל רק לאחר הבחירות.
 222תוספת אישור פתיחת תב"רים ,הרצ"ב כנספח 7א'
ראש העיר מעלה להצבעה תוספת אישור פתיחת תב"רים ,הרצ"ב כנספח 0א'.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 221בנק לאומי ביקש לצורך רענון מסמכים אצלם ,ובתיאום עם היועמ"ש העירייה
לאשר הודעה זו" :שבתאריך  152222/1נפתח חשבון  51....5בבנק לאומי סניף ,"21.
2
לפי בקשת עפ"י גזבר העירייה
עו"ד כנרת הדר
לאחרונה הגיעו אלי נציגי בנק לאומי בעניין חשבון בנק של העירייה שפעיל משנת ,18/1
חיפשתי ניירת בנושא אך לא מצאתי.
גם נציגי הבנק לא מצאו ניירת מאותה התקופה.
על כן ,אנחנו מאשררים את פתיחת החשבון בכדי שנמשיך להתנהל בצורה חלקה בחשבון כמו
שהיה עד היום .זהו חשבון שוטף של העירייה.
ראש העיר מעלה להצבעה בנק לאומי ביקש לצורך רענון מסמכים אצלם,
ובתיאום עם היועמ"ש העירייה לאשר הודעה זו" :שבתאריך  23.11./1נפתח חשבון 3577773
בבנק לאומי סניף  ,"817לפי בקשת עפ"י גזבר העירייה.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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להלן נושאים נוספים מעל לסדר היום:
מבקש להוסיף מעל סדר היום:
( )2אישור תוספת תב"ר הקמת גן עפרוני  -הרצ"ב כנספח 7ב'2
( )1אישור התייעלות אנרגטית (לדים)  -הרצ"ב כנספח 7ג'2
( )5פרוטוקול תבחינים לתמיכות  1.22מיום ,1122121.2/
תבחינים של עמותות הספורט והעמותות החברתיות  -הרצ"ב כנספח 2/

( )2אישור תוספת תב"ר הקמת גן עפרוני  -הרצ"ב כנספח 7ב'
אורית אסייג – ראש מינהל החינוך
 2גנ"י ילדים מאוד יפים ,מאוד מושקעים.

אחד ייתן מענה לציבור הדתי ואחד ייתן מענה לציבור החילוני.
ראש העיר מעלה להצבעה אישור תוספת תב"ר הקמת גן עפרוני.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

( )1אישור התייעלות אנרגטית (לדים)  -הרצ"ב כנספח 7ג'
ראש העיר מעלה להצבעה אישור התייעלות אנרגטית (לדים) – השלמת פרוייקט
ברחבי העיר2
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

8

( )5פרוטוקול תבחינים לתמיכות  1.22מיום ,1122121.2/
תבחינים של עמותות הספורט והעמותות החברתיות  -הרצ"ב כנספח /
***

מר אילן פרומן חבר המועצה עזב את אולם המועצה ***

אוהד שגב – מנכ"ל העירייה

יש שינוי קטן בנושא הספורט בלבד ,בכל השאר אין שינויים.
תבחינים של עמותות הספורט והעמותות החברתיות.
ראש העיר מעלה להצבעה פרוטוקול תבחינים לתמיכות  2718מיום .21.12.271/
תבחינים של עמותות הספורט והעמותות החברתיות.
הצבעה:
בעד  17 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
( אילן פרומן לא משתתף בהצבעה ).
החלטה -:מאושר פה אחד.
***

מר אילן פרומן חבר המועצה חזר אל אולם המועצה ***

________ __ ______
___
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
\X:\2018פרוטוקולים מועצה  12-1/\271/מיום  21.12.271/שלא מן המנייןdocx.

____ ________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר

