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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )41( 4112024
ביום רביעי ,ו' בכסלו תשפ"ב ,4014412024 ,בשעה ,40:00
באולם מועצת העיר ,רח' ויצמן  51עכו
בהשתתפות ה"ה:

מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
מר אושרי אליהו לנקרי  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר

לא השתתפו ה"ה:

מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מל  -סגן ראש העיר  -באבל על אימו
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה :

מר יניב אשור  -מנכ"ל העירייה
גב' עדי מקל  -ראשת מינהל הרווחה  1מחליפה את קובי שמעוני
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  1מנהל מחלקת הנה"ח
גב' ליזו פרץ אוחיון  -ראשת אגף קשרי קהילה ומנכ"לית פסטיבל עכו
גב' יונית סמולש  -מנהלת מינהלת עסקים ,אסטרטגיה וחדשנות
אדר' רות רוטנשטרייך  -מהנדסת העיר
מר איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרוייקטים
מר מורדי שמיר  -מנהל אגף פרוייקטים החברה הכלכלית לעכו בע"מ
גב' רות טל  -מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' רננה מלכה  -עוזרת מנכ"ל
גב' אורית אסייג  -ראשת מנהל החינוך
מר שי אונגר  -ראש מינהל התפעול והאכיפה
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' מרגרית מתא  -מזכירת אגף משאבי אנוש
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהל כללי מזכירות
מר יוחאי אברהם  -מנהל יחידת השיטור העירוני
מר אלון שטייר  -צוער מחלקת תפעול
מר יוסי כהן  -טכנאי מחשוב  -מערכות מידע
מר אלברט לוי  -צלם
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על סדר היום:
 14הודעות מ"מ וסגן ראש העיר1
 12חידוש כהונת ראש העיר עכו ,מר שמעון לנקרי כחבר דירקטוריון תאגיד המים והביוב,
עפ"י בקשתו של עו"ד ארז מילנר יועמ"ש תאגיד מי עכו ,במכתבו מיום ,2214012024
הרצ"ב כנספח 14
 15חידוש מינוי בכירים  -הגב' יונית סמולש לדירקטוריון מי עכו בע"מ ,עפ"י בקשתו של
עו"ד ארז מילנר ,מכתבו מיום  ,014412024הרצ"ב כנספח 4א'1
 11אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  0012024מיום  ,5414012024הרצ"ב כנספח 12
 11אישור פרוטוקול ועדת נגישות מס'  7מיום  ,0410.12024הרצ"ב כנספח 15
 12אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לשנה"ל תשפ"ב גנ"י :חורש ,ברקת ומרכז מוזיקלי,
עפ"י בקשתה של גב' כרמית חי ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,מכתבה מיום ,4214012024
הרצ"ב כנספח 11
 17אישור שינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק דואר של גנ"י מרגנית בעכו לשנה"ל תשפ"ב
עפ"י בקשתה של גב' כרמית חי ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,מכתבה מיום ,2114012024
הרצ"ב כנספח 11
 10אישור התקשרות לצורך אספקת כריכים למוסדות חינוך ,עפ"י בקשתה של
גב' אורית אסייג ,ראשת מנהל החינוך ,במכתבה מיום  ,2714012024הרצ"ב כנספח 12
 1.תיקון נספח ג' – תוכנית חומש מפעל הפיס ,עפ"י בקשתו של גזבר העירייה,
מר ראובן ויצמן ,במכתבו מיום  ,4014412024הרצ"ב כנספח 17
 140אישור פתיחת תב"רים חדשים לשנת  ,2024הרצ"ב כנספח 10
 144שונות1

מ"מ וסגן ראש העיר מבקש להוסיף  5נושאים מעל סדר היום כדלקמן-:
( 1)4חידוש מינוי בכירים  -הגב' יונית סמולש לדירקטוריון מי עכו בע"מ ,עפ"י בקשתו של
עו"ד ארז מילנר ,מכתבו מיום  ,014412024הרצ"ב כנספח 4א'1
( 1)2תיקון נספח ג'  -תוכנית חומש מפעל הפיס ,עפ"י בקשתו של גזבר העירייה,
מר ראובן ויצמן ,במכתבו מיום  ,4014412024הרצ"ב כנספח 17
( 1)5אישור פתיחת תב"רים חדשים לשנת  ,2024הרצ"ב כנספח 10

מ"מ וסגן ראש העיר מעלה להצבעה :

בעד  42 -חברים1
נגד  -אין
נמנע  -אין
התקבלו אישור טלפוני של רה"ע וחברי המועצה שנעדרו:
עו"ד אדהם ג'מל  -סגן ראש העיר  -מאשר
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר  -מאשר1
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר  -מאשר1
החלטה -:מאשרים פה אחד ( 1מאשרים פה אחד  -טלפוני מול רה"ע וחברי המועצה שנעדרו)1

 14הודעות מ"מ וסגרה"ע
זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר

 ראש העיר מתנצל שאינו יכול להשתתף במועצת העיר ,אני מחליף אותו1
 אנו משתתפים בצער משפחתו של סגן ראש העיר עכו ,עו"ד אדהם ג'מל  -סגן ראש העיר1
על פטירת אמו היקרה נאיפה ג'מל ז"ל שלא תדעו עוד צער1
בשם כל חברי מועצת העיר והנהלת העיר1
 מבקש להודיע על פטירת חבר מועצת העיר לשעבר ,ד"ר בוריס מקגון1
שולחים תנחומינו למשפחה האבלה1
 יש נושא נוסף לבקשתכם של חברי המועצה רו"ח נחאס בולוס ורו"ח וחוסין אסדי1
שאילתא בנושא "מרכז שירות לתושב שיוקם בשכונות החדשות בצפון הכרם עכו",
הם לא נמצאים בישיבה ,לכן נדחה את ההתייחסות ,לישיבת מועצה הבאה1
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 12חידוש כהונת ראש העיר עכו ,מר שמעון לנקרי כחבר דירקטוריון תאגיד המים והביוב,
עפ"י בקשתו של עו"ד ארז מילנר יועמ"ש תאגיד מי עכו ,במכתבו מיום ,2214012024
1
הרצ"ב כנספח 4
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מעלה להצבעה חידוש כהונת ראש העיר עכו ,מר שמעון לנקרי כחבר דירקטוריון תאגיד המים
והביוב ,החל מ-נובמבר 12024
הצבעה:
בעד  45 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.

 15חידוש מינוי בכירים  -הגב' יונית סמולש לדירקטוריון מי עכו בע"מ ,עפ"י בקשתו של
1
עו"ד ארז מילנר ,מכתבו מיום  ,014412024הרצ"ב כנספח 4א'
** הגב' יונית סמולש יצאה מהמליאה **

מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מבקש לאשר מעל סדר היום1
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מעלה להצבעה חידוש מינוי בכירים  -הגב' יונית סמולש לדירקטוריון מי עכו בע"מ,
החל מ-נובמבר 12024
הצבעה:
בעד  45 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.
** הגב' יונית סמולש חזרה למליאה **

 11אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  0012024מיום  ,5414012024הרצ"ב כנספח 12
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
בישיבה האחרונה אישרנו תב"רים ,רשימה מצורפת.
תוכנית חומש מפעל הפיס הספקנו לתקן את הטבלה המצ"ב ,התיקון מתייחס לטובת הגדלת
שיפוצים וכנגד הקטנת הצטיידות מוסדות חינוך.
תוכנית זו תשרת אותנו עד שנת .0202
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  0012024מיום 15414012024
הצבעה:
בעד  45 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 11אישור פרוטוקול ועדת נגישות מס'  7מיום  ,0410.12024הרצ"ב כנספח 15
שרי גולדשטיין  -יו"ר ועדת נגישות
הוועדה מתכנסת לעיתים קרובות ,משתתפים בוועדה גם מהנדסי העירייה,
גם סגן רה"ע עו"ד ג'מל אדהם ,הקמנו סיירת נגישות ,פעלנו בה בפעם שנייה ,סיירנו ברחבי העיר.
הסיירת ראתה מה צריך לתקן ולשנות.
הגב' עו"ס צופית הירש רכזת נגישות עירונית משתתפת ופועלת המון ,היא משלבת יפה מאוד את
האוכלוסייה .יש הרבה אכפתיות ורצון.
ב 22.20.0202 -מתקיים פיילוט של נגישות.
עכו זכתה להשתתף כ -אחת מ  3ערים נוספות.
יניב אשור  -מנכ"ל העירייה
פעילות הועדה מבורכת וחשובה ,אני רק מבקש שהלקחים שיש
לתאם פרסום מול מהנדסת העיר.
למדנו שבמקרים אלו ,אנו נחשפים לתביעות.
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
אני רוצה להודות לגב' שרי גולדשטיין ולוועדה ,עיריית עכו שמה דגש על נושא הנגישות.
ישר כוח.
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת נגישות מס'  7מיום 10410.12024
הצבעה:
בעד  45 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.

 12אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לשנה"ל תשפ"ב גנ"י :חורש ,ברקת ומרכז מוזיקלי,
עפ"י בקשתה של גב' כרמית חי ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,מכתבה מיום ,4214012024
1
הרצ"ב כנספח 1
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לשנה"ל תשפ"ב גנ"י:
חורש ,ברקת ומרכז מוזיקלי1
ת1ז1
שם גזבר
ת1ז1
שם גננת
סמל
שם הגן
מוסד
 635516חגית משעול  222262040דבורה בלישה 222200040
חורש
1
2

ברקת

3

מרכז מוזיקלי

 634410אירית משה

022718811

דינה אשורוב

323060022

מוריה אגוזי

301281382

שרה מזרחי

312859598

הצבעה:
בעד  45 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 17אישור שינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק דואר של גנ"י מרגנית בעכו לשנה"ל תשפ"ב
עפ"י בקשתה של גב' כרמית חי ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,מכתבה מיום ,2114012024
1
הרצ"ב כנספח 1
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מעלה להצבעה אישור שינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק דואר של גנ"י מרגנית בעכו
לשנה"ל תשפ"ב1
1

שם הגן
מרגנית

סמל מוסד
504977

שם בנק
הדואר

מס' חשבון
8517938

שם הגננת
יערית ביטון

מס' ת1ז1
026534792

הצבעה:
בעד  45 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.

 10אישור התקשרות לצורך אספקת כריכים למוסדות חינוך ,עפ"י בקשתה של
גב' אורית אסייג ,ראשת מנהל החינוך ,במכתבה מיום  ,2714012024הרצ"ב כנספח 12
אורית אסייג  -ראשת מינהל החינוך
עיריית עכו בשיתוף עם עמותת נבט ,לספק כריכים לילדי ביה"ס.
אנו מבקשים להאריך התקשרות של  2שנים.
אנו מבקשים את אישורכם לפרויקט מאוד חשוב.
עו"ד כנרת הדר
יצאנו בקול קורא ,לא היו הצעות ,אין תועלת ביציאה למכרז ,זהו מחיר מסובסד ולא ריווחי.
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מעלה להצבעה אישור התקשרות לצורך אספקת כריכים למוסדות חינוך1
הצבעה:
בעד  45 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.

 5נושאים מעל סדר היום כדלקמן-:
חידוש מינוי בכירים  -הגב' יונית סמולש לדירקטוריון מי עכו בע"מ ,עפ"י בקשתו של
1
עו"ד ארז מילנר ,מכתבו מיום  ,014412024הרצ"ב כנספח 4א'
נא ראה סעיף מספר .3
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1.

תיקון נספח ג'  -תוכנית חומש מפעל הפיס ,עפ"י בקשתו של גזבר העירייה,
1
מר ראובן ויצמן ,במכתבו מיום  ,4014412024הרצ"ב כנספח 7

ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
אישרנו את תכנית חומש ,בצענו תיקון ,מבקשים את אישורכם – הרצ"ב כנספח .0
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מעלה להצבעה תיקון נספח ג'  -תוכנית חומש מפעל הפיס בפרוטוקול ועדת כספים
מס'  0012024מיום 15414012024
הצבעה:
בעד  45 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.

 140אישור פתיחת תב"רים חדשים לשנת  ,2024הרצ"ב כנספח 10
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
התב"ר האחרון מספר  3200הקמת  2כיתות גן מגרש  32סנונית ראשונה לתקציב ,0200
גן ילדים לשכונה החדשה ,שכונת הכרמים ,כרם ג'.
בהמשך נקבל עוד נוספות ונביא לאישורכם.
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תב"רים חדשים לשנת 12024
הצבעה:
בעד  45 -חברים1
נגד  -אין1
נמנע  -אין1
החלטה -:מאושר פה אחד.

 144שונות
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
מבקש לדווח ,גזבר העירייה ,יוצא למשלחת גזברים1
לתערוכה של עיר חכמה ,בברצלונה ,ע"י האיגוד לא במימון הרשות1
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