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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )01( 0190/
שהתקיימה ביום רביעי ,יא' באלול תשע"ט  , 00./.910/ ,בשעה 00.11
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רח' ויצמן  51עכו.
בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
רו"ח חסין אסדי  -חבר מועצת העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ה :
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר  9שבעה על פטירת אמא
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר עופר כהן
בנוכחות ה"ה:
מר אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
עו"ד סיון קמחי  -מנהלת תחום מכרזים וחוזים הלשכה המשפטית
מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  9מנהל הנה"ח
מר איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרוייקטים
מר מרדכי שמיר  -מנהלן אגף תשתיות וביצוע
גב' אור סט-אלפלס  -מנהלת לשכת ראש העיר
גב' שגית בן-גוזי  -מנהלת אגף נכסים והכנסות
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' אורית אסייג  -ראש מינהל החינוך
גב' מרגרט מתא  -מזכירה משאבי אנוש
מר אמיר כורדי  -עוזר לשכת ראש העיר
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
גב' גלית לילו  -מתורגמנית לשפת הסימנים

מר יוסי כהן  -טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
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על סדר היום:
 .0הודעות ראש העיר.
 .9אישור פרוטוקול וועדות תמיכות מיום " 01.0.910/הנחות לעמותות",
עפ"י בקשתה של גב' ניקול אקריש אחראית וועדת הנחות ,הרצ"ב כנספח .A
 .5אישור עו"ד לירז אלהרר כהן לתפקיד דירקטורית בתאגיד המים והביוב
"מי עכו" ,במקומה של עו"ד מיטל רץ רויטקוף אשר מסיימת את תפקידה.
עפ"י בקשתה של גב' אורית אסייג יו"ר תאגיד המים והביוב ,קורות-חיים,
הרצ"ב כנספח .0
.4
.1
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.0

.0

אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  1090/מיום  ,9./.910/הרצ"ב כנספח .9
אישור פרוטוקול ועדות" :מיגור אלימות" – "מאבק בסמים" – "ביטחון"
מיום  ,01.0.910/הרצ"ב כנספח .5
להלן נושאים נוספים לסדר היום:
אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תש"פ:
שמות גנ"י :רקפת ,עומר ,סביון ,מרגנית ,התמרים ,עוז ,ברוש ,סיגלון,
עפ"י בקשתה של גב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,הרצ"ב כנספח .4
אישור פתיחת חשבונות בנק לשנה"ל תש"פ של גני הילדים שמות :לילך ,רותם,
מוריה ,תילתן ,נטעים ,ספיר ,שוהם ,לשם ,עפ"י בקשתה של גב' איה קשת
מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,הרצ"ב כנספח .1
שונות.

ראש העיר:
מעניק זר פרחים לאדהם ג'מאל  ,נתנאל אלפלס  ,רפאל לוזון ,
לכבוד יום ההולדת  -מזל טוב .
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה נושא חדש נוסף מעל לסדר-היום כדלקמן:
אישור פתיחת תב"רים חדשים מס' ,5111 ,500/ ,5000 ,5000 :הרצ"ב כנספח .B
התקבל אישור טלפוני של חבר המועצה שנעדרו:
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר  -מאשרת טלפוני.
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר  -מאשר טלפוני.
 חבר מועצת העיר  -מאשר טלפוני.מר עופר כהן
הצבעה:
בעד  00 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאשרים פה אחד.
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 .0הודעות ראש העיר
 .1אנו משתתפים בצערה הכבד של חברת המועצה וסגנית רה"ע,
גב' שרי גולדשטיין במות אמה היקרה .שלא ידעו עוד צער.
 .2בשם כל חברי מועצת העיר ועיריית עכו ,שולחים רפואה שלמה
לבן של אברהים הינדי פנסיונר העירייה.
 .3אירועי הקיץ נחתמו במופע של עדן בן זקן ורותם כהן בגן הזכרון.
 .4שנת הלימודים בעכו נפתחה כסדרה .כ 11-מיליון ש"ח הושקעו בעבודות נרחבות
במסגרת במוסדות החינוך במסגרת היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים.
בנוסף לתקציב שיפוצי הקיץ השלימה העירייה בנייה של שישה גני ילדים חדשים
בהיקף של כ 11-מיליון ש"ח.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מבקש להודות לגב' אורית אסייג ראשת מינהל החינוך על עבודה טובה ומקצועית
ועל פתיחה מוצלחת של שנה"ל.
אורית אסייג – ראש מינהל החינוך
אני רוצה להודות להנהלת העיר שנענית לכל בקשותינו.
זו עיר בעלת ערך מוביל בתחום החינוך.
תודה גם לחברי מועצת העיר ששותפים לכך.
 .1נחנך פארק ייחודי לכלבים שהוקם בשכונת בן גוריון שבשיכוני המזרח .עלות הקמת הפארק
נאמדת בכ 077-אלף  ₪ואת הקמתו ליווה ראש מנהל תשתיות ,אינג' איגור מאיורסקי.
מדובר בפארק מגונן עם מתקנים לאילוף כלבים ,ברזיה מותאמת לכלבים ושילוט הסברה.
 .6פורום ראשי האשכולות באזור הגליל והגולן יצא לדרך :ראשי האשכולות התארחו בעכו
ודנו על הקמת גוף מאוחד ,שיחבר יחד את כלל היישובים באזור .מטרת הפורום להקים את
מועצת הגליל  -קביעת מנגנון משותף ,לקבלת החלטות וליצירת תכנית מוסדרת לפיתוח
הגליל והגולן.
 .0עיטור יקיר העיר לשנת  2712הוענק השבוע באולם המועצה לשלמה (שרי) פריסקי ומונירה
אבו חמיד על תרומתם רבת השנים למען הקהילה.
 .8חופי עכו הלא מוכרזים נמצאו נקיים מאוד במסגרת שתי בדיקות שנערכו בחודש האחרון
של מדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה .המדד בוחן את ניקיון החופים מבית החולים
מזרע שבצפון ועד חומות העיר העתיקה ,ומחוף הארגמן ועד גבול רפא"ל שבדרום.
 .2תחת הכותרת "אשה מציירת אשה" נפתחה השבוע במרכז לתיאטרון עכו בגני הפסטיבל
תערוכת ציורים ייחודים של נשות עכו והאזור .מדובר בציורים מגוונים של ציירות יהודיות
וערביות ביוזמתה ובהשתתפותה של ד'ר ג'נאן פראג'-פלאח ,יו"ר ארגון חזון נשות עכו.
התערוכה התקיימה במסגרת פסטיבל מסרחיד שנפתח השבוע.
 .17היום מתקיים בפארק האתגרי אירוע נשים באקסטרים.
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המשך הודעות ראש העיר
 .11פסטיבל "בתים מספרים" ייערך בעכו ב 0-8-בנובמבר ,במהלכו יציגו תושבי העיר יהודים
וערבים את אוצרותיה של העיר עכו .המבקרים ייחשפו למרקם הרב תרבותי הייחודי בעיר.
כמו כן ,ייערכו סיורים מודרכים באתרים שונים ,בבתי אמנים ,בתי תפילה ,אתרי תיירות,
גני רידואן ,חאן אל עומדאן ,הסראיה ועוד .הכניסה ללא תשלום.
 .12אירועי "המצודה" בעכו קוצרים הצלחה וכל המופעים שנותרו  -סולד אאוט.
 .13ב 18.2-נקיים ערב סליחות לזכרו רס"ן צפריר בר אור ז"ל במתנ"ס בית היימן בשעה .27:77
הציבור מוזמן.
 .14מירוץ האופניים אפיק ישראל יוצא לדרך ויעבור בעכו ב.21.2-
 .11תחרות ארצית לחתירה בסירות דרגון תיערך ב 20.2-בחוף הסוסים.
את התחרות מארח מועדון הדולפינס בעכו .הכניסה חופשית.
 .9אישור פרוטוקול וועדות תמיכות מיום " 01.0.910/הנחות לעמותות",
עפ"י בקשתה של גב'ניקול אקריש אחראית וועדת הנחות ,הרצ"ב כנספח .A
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
הוגשו  2בקשות לוועדת הנחות  -אושרו  0בקשות.
משרד הפנים אישר את מתן ההנחות.
כל מי שיעמוד בקריטריונים יקבל הנחה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול וועדות תמיכות מיום " 11.8.2712הנחות לעמותות".
הצבעה:
בעד  04 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .5אישור עו"ד לירז אלהרר כהן לתפקיד דירקטורית בתאגיד המים והביוב
"מי עכו" ,במקומה של עו"ד מיטל רץ רויטקוף אשר מסיימת את תפקידה.
עפ"י בקשתה של גב' אורית אסייג יו"ר תאגיד המים והביוב ,קורות-חיים,
.
הרצ"ב כנספח 0
שמעון לנקרי – ראש העיר

ירד מסדר-היום לבקשתה של עו"ד כנרת הדר – יועצת המשפטית.
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 .4אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  1090/מיום  ,9./.910/הרצ"ב כנספח .9
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
הייתה הערה של עו"ד כנרת הדר,
תב"ר מס'  – 3106עבודות פיתוח להחזרת הקרקע לבעלים,
זה צריך להיות מקרן היטל השבחה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
דוח יולי 4 ,וחצי מלש"ח ,נמשיך להשתפר ,כשהדוח החציוני יהיה מוכן נביא לאישור מועצת
העיר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  70912מיום . 2.2.2712
הצבעה:
בעד  04 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .1אישור פרוטוקול ועדות" :מיגור אלימות" – "מאבק בסמים" – "ביטחון"
מיום  ,01.0.910/הרצ"ב כנספח 5

.

אוהד שגב – מנכ"ל העירייה
אנחנו מקיימים אין ספור פעילויות בנושא האלימות.
הטיפול של עיריית עכו הוא יום יומי.
חינוך בתוך בתי הספר ,הקפדה יתרה עם  7 -סובלנות לאלימות בבתי הספר.
טיפול בנוער בסיכון ,פעילויות אחה"צ.
בקיץ הייתה פעילות מלאה בכל השכונות וחופי הים למען הנוער.
כמו-כן ,נושא האכיפה של שיטור העירייה ,הוספנו כוחות ,המשך הקיץ עבר בשלום ובבטחה.
בעכו רצועות החוף הפתוחות מכילות אלפי אנשים.
הציגו בתקשורת את החופים האלו שהם כביכול לא נקיים ולא שמורים.
את החופים המוצהרים לא דאגו להציג ,אך גם בחופים אלו אנו מטפלים.
ציינו שבעיר עכו ,היא עיר היחידה שמבצעת אכיפה בסופי שבוע.
תושבי עכו לא משלמים בטיילת ובחוף ארגמן.
חייבת להיות אכיפה בסופי שבוע ,אחרת יהיה בעיר ברדק גדול,
עכו היא עיר תיירותית .תושבי העיר עלולים להיפגע בסוף.
שמעון לנקרי – ראש העיר
סדר ,משמעת וארגון ,הבסיס להצלחה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדות" :מיגור אלימות" – "מאבק בסמים" – "ביטחון"
מיום .16.0.2712
הצבעה:
בעד  04 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
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להלן נושאים נוספים לסדר היום:

 .1אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תש"פ:
שמות גנ"י :רקפת ,עומר ,סביון ,מרגנית ,התמרים ,עוז ,ברוש ,סיגלון,
עפ"י בקשתה של גב' איה קשת מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,הרצ"ב כנספח .4

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנה"ל תש"פ:
שמות גנ"י :רקפת ,עומר ,סביון ,מרגנית ,התמרים ,עוז ,ברוש ,סיגלון.
הצבעה:
בעד  04 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .0אישור פתיחת חשבונות בנק לשנה"ל תש"פ של גני הילדים שמות :לילך ,רותם,
מוריה ,תילתן ,נטעים ,ספיר ,שוהם ,לשם ,עפ"י בקשתה של גב' איה קשת
.
מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,הרצ"ב כנספח 1
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת חשבונות בנק לשנה"ל תש"פ של גני הילדים שמות:
לילך ,רותם ,מוריה ,תילתן ,נטעים ,ספיר ,שוהם ,לשם.
הצבעה:
בעד  04 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .0ש ו נ ו ת

נושא חדש נוסף מעל לסדר-היום כדלקמן:
אישור פתיחת תב"רים חדשים מס' ,5111 ,500/ ,5000 ,5000 :הרצ"ב כנספח .B

שמעון לנקרי – ראש העיר
בזכות התב"רים  -כרגע יש עבודות רבות בעיר ,סידור כבישים ,גני ציבור ,פארקים ועוד...
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים חדשים מס'.3766 ,3102 ,3108 ,3100 :
הצבעה:
בעד  04 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

_ ___ _______ ______
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה

____ ________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר
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