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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )/1( 801282/
ביום רביעי ,יג' בתמוז תשפ"א ,22.2.282/ ,בשעה ,/0:88
באולם מועצת העיר ,רח' ויצמן  21עכו
בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מל  -סגן ראש העיר
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר אושרי אליהו לנקרי  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר

לא השתתפו ה"ה:

מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה :

מר יניב אשור  -מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
גב' ליזו פרץ אוחיון  -ראשת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפסי  -מנהלת לשכת ראש העיר
גב' רננה מלכה  -עוזרת למנכ"ל
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' יונית סמולש  -מנהלת מינהלת עסקים  -אסטרטגיה וחדשנות
גב' שגית בן-גוזי  -מנהלת אגף נכסים והכנסות
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ
מר יחיאל מקיאס  -ראש אגף ביטחון וחירום
אדר' רות רוטנשטרייך  -מהנדסת העיר
מר מורדי שמיר  -מנהל אגף פרוייקטים החב' הכלכלית לעכו בע"מ
מר איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרוייקטים
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המשך בנוכחות ה"ה :

גב' אורית אסייג  -ראשת מינהל החינוך
מר שי אונגר  -ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
גב' סודיפו גופר  -עו"ס משפחות צפון  -מינהל רווחה
גב' מרגרית מתא  -מזכירת אגף משאבי אנוש
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהל כללי מזכירות
מר אמיר כורדי  -עוזר לשכת ראש העיר
מר יוסי כהן  -טכנאי מחשוב  -מערכות מידע
אלברט לוי  -צלם

על סדר היום:
./
.2
.2
.1
.1
.2
.7
.0

.1

הודעות ראש העיר.
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  82-282/מיום  ,1.2.282/הרצ"ב כנספח ./
אישור פרוטוקול ועדת חינוך מס'  2מיום  ,1.1.282/הרצ"ב כנספח .2
אישור בקשת העברת זכות מוגנת בדוכן  12בשוק הירקות ,עפ"י בקשתו של
מר אליהו כהן ,מנהל אגף הנכסים ,במכתבו מיום  ,21.1.282/הרצ"ב כנספח .2
אישור מועצת העיר  -עדכון שכר של הגב' אור סט-אלפסי ראש לשכת רה"ע,
מ 28%-ל 21%-שכר בכירים החל מ ,/212828 -בכפוף לאישור משרד הפנים.
אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 1א'.
אישור מינוי הגב' יונית סמולש לתפקיד דירקטורית בתאגיד מים וביוב
"מי עכו" מטעם עיריית עכו ,בכפוף לאישור הוועדה במשרד המשפטים,
רצ"ב קורות-חיים כנספח .1
אישור מועצת העיר לסייעות גנ"י  1סייעות בתי-הספר ,אשר מבקשות לעבוד
בעבודה נוספת אצל מעסיק אחר בחופשות הקיץ ,מבלי לפגוע בחובתן
מול עיריית עכו בכל הקשור להיערכות לתחילת שנה.
לבקשת ראשת מינהל החינוך הגב' אורית אסייג.
אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 1ב'.

ראש העיר מבקש להוסיף מעל סדר היום :

אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 1ב'.
התקבל אישור טלפוני של חבר המועצה שנעדרו:
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר  -מאשר.
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר  -מאשרת.
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר  -מאשר.
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר  -מאשר.
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר  -מאשר.
הצבעה:
בעד  /7 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאשרים פה אחד ( 1מאשרים פה אחד  -טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).
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 ./הודעות ראש עיר
( )1אתמול הענקנו מלגות ל 044-סטודנטים מעכו בהיקף של כארבעה מיליון .₪
( )2אחרי שנה מאתגרת במיוחד של תקופת הקורונה ,אני שמח לבשר לכם,
כי עיריית עכו תממן כמעט באופן מלא את פעילות הילדים בצהרונים של קייטנות
החופש הגדול בין התאריכים  ,1.1-21.1.21וזאת מתוך תפיסה חינוכית וערכית.
ילדי העיר יוכלו להשתתף בקייטנות של החופש הגדול בגנים ובכיתות א'-ו' עד
השעה  10:44ללא תשלום .הורים שיהיו מעוניינים להאריך את פעילות יום
הלימודים עבור ילדיהם בצהרונים עד השעה  10:44יוכלו לעשות זאת בתמורה
לתשלום סמלי של  ₪ 254בלבד לכל ילד.
( )0מנכ"ל משרד הפנים ,מרדכי כהן ביקר עם צמרת המשרד בעכו ואישר לעירייה
תקציב סיוע של כ 0.5-מיליון  ₪לנוכח האירועים הקשים שקרו בעיר בחודש
שעבר על רקע לאומני.
( )0נשיא המדינה המיועד ,יצחק הרצוג ביקר בעכו במטרה לחזק אותנו אחרי
המהומות .נפגשנו עימו יחד עם זאב נוימן וג'מל אדהם.
( )5חברי מועצת הגליל התכנסו בלשכת ראש העיר יחד עם ראשי רשויות יהודיות
וערביות בגליל על רקע פרוץ המהומות בחודש שעבר בעכו וביישובים אחרים ויחד
יצאו בקריאה לחיזוק האחריות המנהיגותית ובחתירה בלתי מתפשרת לחיזוק
האמון בשיתופי פעולה בין יהודים וערבים .ראשי הרשויות קראו לקידום מנהיגות
אזורית חזקה ומאוחדת.
( )0תחת הכותרת "מוכרחים להמשיך לנגן" נערך בטיילת מפגש מוסיקלי של שלום
בהשתתפות הרכב שלוש הדתות של הקונסרבטוריון העירוני.
( )1חודש אחרי הפרעות בעכו :הזמר ישי ריבו פתח בסוף השבוע שעבר את האירועים
בחצר המצודה בעכו העתיקה במופע מרגש במיוחד בהשתתפות של כ 044-איש.
בקהל הרב היה גם אלעד ברזילי ,שנפצע אנושות בלינץ׳ בעכו ובימים אלה
הוא מחלים ב״ה ועובר תהליך שיקומי .ביום ראשון השבוע המשיכה "המצודה"
עם מופע של שלום חנוך ובהשתתפות של יותר מ 044-איש.
גב' ליזו פרץ אוחיון
לאחר כל ההתפרעויות שהיו ,החזרנו את המצודה לפעילות מלאה.
כל הכרטיסים נמכרו ,הענות טובה מאוד .נמשיך כך.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
זהו פרויקט עם עלות גבוהה ,לוגיסטיקה אדירה וזה שווה מאוד לעיר.
( )0בשבוע שעבר באירוע מרגש נחנך בית מעשה ,הבית של המכינה הקדם צבאית
למנהיגות "מכינת גל" ובית עמותת מרכז מעשה.
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( )9

עיריית עכו קיימה כנס תעסוקה במרכז איי-קאט ) (A-Catבהשתתפות דורשי
עבודה רבים .הכנס נערך ביוזמת מרכז עוצמה להעצמה ומיצוי זכויות בעיר,
המינהל לשירותים חברתיים ,מינהל קשרי קהילה ואגף נוער וצעירים ובשיתוף
אוניברסיטת חיפה ,המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל וארגונים נוספים.
בכנס השתתפו מיטב המעסיקים והחברות אשר הציגו לדורשי העבודה משרות.
כמו כן ,אילון מאיר -מנהל בכיר בקבוצת "נסיקה" קיים שיחת מוטיבציה
לשיפור המצב הכלכלי .בנוסף נערך פאנל בעלי תפקידים ושירותים בעיר.
הכנס נחתם במופע סטנד-אפ של אסף מור יוסף .
יניב אשור  -מנכ"ל העירייה
מיזם של עו"ס נורית אגיוייב ,מנהלת בית משעול יחד עם מרכז עוצמה
ועם איי קט ושאר המסגרות החברתיות.
היו הרבה משתתפים ,יוזמה מקורית וטובה שצריכה להישמר כמסורת.

( )14לאחר שבשנה שעברה פסטיבל עכו התקיים במתכונת וירטואלית בעקבות משבר
הקורונה ,פסטיבל התיאטרון הייחודי חוזר למרחב הציבורי של העיר העתיקה
ויתקיים בחול המועד סוכות ,בתאריכים .21-2099921 :אני שמח לבשר
כי מיניתי את ליזו פרץ אוחיון לתפקיד מנכ"לית הפסטיבל.
מאחל לה הצלחה בתפקיד.
ליזו פרץ אוחיון
הפסטיבל עבר מניהול החברה הכלכלית לעכו בע"מ לניהול העירייה,
עשינו העברה ומסלול חדש בשנה הנוכחית.
אנחנו נערכים לפסטיבלים עם הפקות חדשות.
המטרה לעודד את כל האוכלוסיות לפעילות יחד.
( )11אגף נוער וצעירים בעיריית עכו מקיים הכשרות מקצועיות בתחום היופי.
שמעון לנקרי – ראש העיר
בנוסף למלגות ללימודי תואר,
אנחנו פותחים סיוע למלגות גם לגבי קורסים מקצועיים.
למשל ,קורס ציפורניים ,ספרות ועוד...
.2

אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  82-282/מיום  ,1.2.282/הרצ"ב כנספח ./

שמעון לנקרי  -ראש העיר
מציג מאזן לרבעון ראשון.
שנת פעילות  2424הסתיימה באיזון תקציבי ,לאחר שנה של קורונה,
לא קל אבל סיימנו באיזון .נשארנו ביתרה.
אפריל מראה מגמה אחרת ,מינוס קטן ,אנחנו על זה ונשפר תמיד את המאזנים שלנו.
אנחנו עושים תמיד פעולות בכדי להימנע מגרעון.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  82-282/מיום .1.2.282/
הצבעה:
בעד  /2 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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.2

אישור פרוטוקול ועדת חינוך מס'  2מיום  ,1.1.282/הרצ"ב כנספח .2

שמעון לנקרי  -ראש העיר
אנחנו מקיימים ישיבות ,מזמינים אנשים ספציפיים לנושאים ,בכדי לקבל דוח ותמונת
מצב איפה עומד המיזם החינוכי שמקדמים.
למשל ביה"ס אורט ע"ש חילמי שאפעי – מוחמד חג'וג' מקבל רק  04%בבגרויות
וביה"ס דרסקי מקבל  94%בבגרויות.
טופל והיום ביה"ס אורט ע"ש חילמי שאפעי – מוחמד חג'וג' מגיע  90%בגרויות.
אורית אסייג  -ראש מינהל החינוך
בועדת חינוך אנחנו דנים במגוון נושאים.
יפה לראות שחברי הועדה מאתגרים אותנו בחשיבה חינוכית.
אנחנו תמיד שמחים לקבל רעיונות חדשים בנושא החינוך.
שיתוף פעולה מבורך.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
רואים את ההתקדמות של המערכת.
אנחנו מגיעים להישגים גבוהים ,איכות גבוהה של התעודות.
אנחנו נציג באוגוסט את הנתונים המלאים.
עו"ד איתמר סונינו
יש נתונים עכשיו אם חלילה יש התפשטות בקורונה ?
שמעון לנקרי  -ראש העיר
יש רק חולה אחד מבוגר ו  11מבודדים שחזרו מחול.
עו"ד איתמר סונינו
אולי לבטחון התושבים ,הילדים,
נחייב את הילדים בקייטנה לשים מסכה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אם נראה התפרצות אצלנו ,נעצור ונשים מסכות.
עו"ד איתמר סונינו
מקובל.
אורית אסייג  -ראש מינהל החינוך
אנחנו מעודדים את ההורים לחסן את הילדים.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
צריך לצאת בקמפיינים בביה"ס ולעודד שחלילה לא נגיע למצב של סגירת ביה"ס.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת חינוך מס'  2מיום .1.1.282/
הצבעה:
בעד  // -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין( .גב' שרי גולדשטיין יצאה מהמליאה).
החלטה -:מאושר פה אחד.
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.1

אישור בקשת העברת זכות מוגנת בדוכן  12בשוק הירקות ,עפ"י בקשתו של
מר אליהו כהן ,מנהל אגף הנכסים ,במכתבו מיום  ,21.1.282/הרצ"ב כנספח .2

עו"ד כנרת הדר
מדובר בהעברה של דוכן בשוק הירקות שקנה בן גיגי ממחזיק הדוכן.
הוא מבקש שנאשר אותו כדייר נכנס.
דבר שני ,הוא מבקש אישור למכור מזון במקום ירקות.
כמו שהיה לו בעבר דוכן למזון ,שהיה לא חוקי וסגרנו אותו.
אנחנו ממליצים לקבל את הבקשה שלו ,בכפוף לדברים שציינתי בחוות הדעת.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור בקשת העברת זכות מוגנת בדוכן  12בשוק הירקות.
הצבעה:
בעד  // -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

.1

אישור מועצת העיר  -עדכון שכר של הגב' אור סט-אלפסי ראש לשכת רה"ע,
מ 28%-ל 21%-שכר בכירים החל מ ,/212828 -בכפוף לאישור משרד הפנים.

* גב' אור סט-אלפסי יצאה מהאולם מועצה *

שמעון לנקרי – ראש העיר
בהתאם לנוהלי משרד הפנים ,כל שנתיים העובד זכאי לתוספת של  5%משכר בכירים,
בהתאם לתפקיד ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מועצת העיר  -עדכון שכר של הגב' אור סט-אלפסי
ראש לשכת רה"ע ,מ 28%-ל 21%-שכר בכירים החל מ,/212828-
בכפוף לאישור משרד הפנים.
הצבעה:
בעד  // -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
* גב' אור סט-אלפסי נכנסה מהאולם מועצה *
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אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 1א'.

שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים מספרים חדשים:
.2112 ,2112 ,211/ ,2118 ,2111 ,2110 ,2117 ,2112
הצבעה:
בעד  // -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

.7

אישור מינוי הגב' יונית סמולש לתפקיד דירקטורית בתאגיד מים וביוב
"מי עכו" מטעם עיריית עכו ,בכפוף לאישור הוועדה במשרד המשפטים,
.
רצ"ב קורות-חיים כנספח 1

* גב' יונית סמולש יצאה מהמליאה *

שמעון לנקרי  -ראש העיר
גב' יונית סמולש עוסקת אצלנו בכל מה שקשור בחדשנות,
פיתוח מנהלים ,פיתוח צוותים ,פיתוח עובדים.
יונית סמולש עובדת מאוד מקצועית.
היא הכתובת של בעלי העסקים לזכויות שמגיע להם עם החדשנות.
זו הרשות היחידה בפרפריה שמעסיקה בתפקיד החדשנות.
אנחנו מבקשים למנות אותה כנציגת העירייה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מינוי הגב' יונית סמולש לתפקיד דירקטורית בתאגיד מים וביוב
"מי עכו" מטעם עיריית עכו ,בכפוף לאישור הוועדה במשרד המשפטים.
הצבעה:
בעד  // -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
* גב' יונית סמולש חזרה מהמליאה *
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אישור מועצת העיר לסייעות גנ"י  1סייעות בתי-הספר ,אשר מבקשות לעבוד
בעבודה נוספת אצל מעסיק אחר בחופשות הקיץ ,מבלי לפגוע בחובתן
מול עיריית עכו בכל הקשור להיערכות לתחילת שנה.
.
לבקשת ראשת מינהל החינוך הגב' אורית אסייג

אורית אסייג  -ראשת מינהל החינוך
יש סייעות שהן בהסכם  ,99שאינן חייבות לתת ימי עבודה בחופשת הקיץ.
יש להן אפשרות בחופשת הקיץ לעבוד אצל מעסיק אחר ,למשל  -קייטנות.
השכר שלהן לא גבוה הן עובדות קשה מאוד במהלך השנה ,זה יכול לעזור להן.
שמעון לנקרי – ראש העיר
סייעות גנ"י ,לקחנו את כולן ,כל מי שמגיעה לוותק של  5שנים תקבל קביעות,
זאת לפי הסכם מסודר עם הכשרה במקביל.
גב' שרי גולדשטיין עודדה את התהליך.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מועצת העיר לסייעות גנ"י  1סייעות בתי-הספר,
אשר מבקשות לעבוד בעבודה נוספת אצל מעסיק אחר בחופשות הקיץ,
מבלי לפגוע בחובתן מול עיריית עכו בכל הקשור להיערכות לתחילת שנה.
הצבעה:
בעד  // -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

ראש העיר מבקש להוסיף מעל סדר היום פתיחת תב"רים
 .1אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 1ב'.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אולם ספורט חילמי שאפעי מוכן לדברי איגור.
אנחנו רוצים לעשות את הפתיחה עם אירוע גדול ב  1לספטמבר .2421
בנוסף אולם ביה"ס אשכול ,התחיל תהליך להקמה ,עד שנה וחצי יהיה מוכן.
תב"ר מס'  – 0451הרחבת בית-העם  -בהערה .
תב"ר מס'  – 0290הקמת אולם ספורט אשכול  -עבודות פיתוח.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים מספרים חדשים.2122 ,2211 ,2817 ,2111 :
הצבעה:
בעד  // -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
***

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

____ _____ ____ ________
קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה

_____________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר
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