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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )51( 5112025
ביום רביעי ,י"א בטבת תשפ"ב ,51.52.2025 ,בשעה ,50:00
באולם מועצת העיר ,רח' ויצמן  51עכו
בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מל  -סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -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  -בזום
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר

לא השתתפו ה"ה:

מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי  -חברת 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
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
גב' רננה מלכה  -עוזרת מנכ"ל
מר שי אונגר  -ראש מינהל התפעול והאכיפה
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' מרגריטה מתא  -מזכירת אגף משאבי אנוש
מר שרון דהן  -דובר העירייה
גב' יהודית דיאמנט  -מינהלנית מינהל הכספים
גב' אתי בוקובזה  -יו"ר ועד עובדים
גב' שגית בן גוזי  -ממונה על הנכסים והכנסות
מר יוסי כהן  -טכנאי מחשוב  -מערכות מידע
גב' אור סט-אלפסי  -מנהלת לשכת ראש העיר
מר ארנון כרם  -תאגיד מי עכו וביוב בע"מ
מר דני ספנדי  -מנכ"ל תאגיד מי עכו וביוב בע"מ
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המשך בנוכחות ה"ה :

מר אברהם שבתאי  -מנהל מחלקת גביה
גב' ילנה נביליצין  -מנהלת אגף קליטה
גב' תמר חן  -מזכירת לשכת ראש העיר
מר אריה ויסמן  -עובד אחזקה בניין העירייה
מר אמיר כורדי  -אב בית לשכת ראש העיר
מר אלברט לוי  -צלם

על סדר היום:
.5
.2
.5
.4
.1
.1
.7
.0
.2

הודעות ראש העיר.
שאילתא בנושא מרכז שירות לתושב שיוקם בשכונות החדשות בצפון הכרם עכו,
עפ"י בקשתם של חברי מועצה רו"ח חוסין אסדי ורו"ח בולוס נחאס,
מכתבכם מיום  ,52.50.2025הרצ"ב כנספח .5
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  0212025מיום  ,5.52.2025הרצ"ב כנספח .2
אישור פרוטוקול ועדת שכונות מס'  2מיום  ,1.50.2025הרצ"ב כנספח .5
אישור פרוטוקול ועדת צעירים מס'  5שנת  2025מיום  ,20.50.2025הרצ"ב כנספח .4
אישור פתיחת תב"רים לשנת  ,2025הרצ"ב כנספח  1א'.
אישור מורשה שינוי חתימה בחשבון הבנק של גן ילדים בעכו לשנה"ל תשפ"ב גנ"י:
מרגנית וצבר ,עפ"י בקשתה של גב' כרמית חי ,מנהלת המחלקה לחינוך קדם יסודי,
במכתבה מיום  ,7.52.2025הרצ"ב כנספח .1
בקשה להארכת תוקף גבייה היטל שמירה ע"פ חוק העזר לעכו התשע"ז ,2057
(שירותי שמירה) התשע"ז  ,2057עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן ,גזבר העירייה,
מכתבו מיום  ,0.52.2025הרצ"ב כנספח .7
שונות.

ראש העיר מבקש להוסיף  2נושאים מעל סדר היום כדלקמן-:
 .5אישור הלוואת איזון לשנת  ,2025הרצ"ב כנספח .0
 .2אישור פתיחת תב"רים לשנת  ,2025הרצ"ב כנספח  1ב'.

ראש העיר מעלה להצבעה :
בעד  51 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין

התקבל אישור טלפוני של חברי המועצה שנעדרו:
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר  -מאשרת.
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר  -מאשר.
החלטה -:מאשרים פה אחד ( 1מאשרים פה אחד  -טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).
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 .5הודעות ראש העיר
 .1בהיכל התרבות נערך כנס לפיתוח הגליל בהשתתפות שרים ,חברי כנסת וראשי רשויות במטרה
לייצר מהפכה בסדר העדיפויות הלאומי תוך מינוף הייצוג חסר התקדים של אנשי הגליל בכנסת
ובממשלה ,להציג את הצעת המחליטים של מועצת הגליל ולגבש יחד שורת צעדים לצמצום
הפערים באמצעות תכניות ממשלה בתחומי הבריאות ,הכלכלה והתעשייה ,הביטחון האישי,
התחבורה ועוד.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
המטרה לעורר ולצמצם את הפערים בין הצפון למרכז ,כל הנושאים החשובים בצפון,
בטחון ,בריאות ,כלכלה ,תחבורה ועוד נערכנו לכנס כשנה מראש.
אנחנו רוצים למנוע עזיבה למרכז.
 .2במעמד שר הרווחה והביטחון החברתי ,מאיר כהן ,נחנך המרכז החדש בעכו לטיפול באלימות
במשפחה .המרכז החדשני והראשוני מסוגו בעולם נקרא בשם "אלומה" והוא יפעל  227/וירכז
במקום אחד את כל גורמי המקצוע המטפלים באלימות במשפחה ,כולל עו"סים ושוטרים ,וגם
יעניק פתרונות מגורים ולינה בעת הצורך.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
פתחנו את המקום ,מרכז קליטה לנשים שעוברות אלימות ,הן יכולות להגיע עם הילדים שלהם,
בכל שעה 22 ,שעות ביממה .זהו המקום היחיד בכל הארץ שנפתח אצלנו.
 .3ועידת עכו ה 3 -לעירוניות נערכה באולמות האבירים בעכו העתיקה ועסקה השנה ב"בריאות
ועירוניות  -לקחי הקורונה" וב"משבר האקלים וכלכלה עירונית" .הוועידה נערכה ביוזמת
הפורום הישראלי לעירוניות ,בהשתתפות עיריית עכו ,מרכז השלטון המקומי ומשרד הבינוי
והשיכון ובשיתוף ה.UN HABITAT-
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
כנס חשוב מאוד לעיר עכו ,חשוב לשים את עכו על המפה תמיד.
 .2תחת הכותרת ״זוכרים את מיכאל״ נערך בקונסרבטוריון בעכו אירוע מרגש ומיוחד לציון שנה
ללכתו של מיכאל שטראוס ז״ל ,אזרח הכבוד של העיר עכו.
בהשתתפות בני משפחה וחברים נערך טקס קריאת קריית החינוך אורט עכו על שמו של
ד״ר שמריהו בירן ז״ל.
 .5סגן השר לביטחון פנים ,יואב סגלוביץ ביקר בעירייה והודיע כי החל מחודש ינואר  2222תתוגבר
העיר עכו בכוח משטרה נוסף של כ 32-שוטרים וזאת בנוסף למערך טכנולוגי ופריסת מצלמות
ברחבי העיר.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
עכו היא עיר ששומרת על בטחון התושבים שלה יותר מכל עיר אחרת.
אנו מגיבים מיד לכל מקרה .הכל מטופל.
קיבלנו מפקד חדש לתחנת משטרת עכו ,ברמה גבוהה מאוד.
חשוב שתבינו ,לא כל מקרה בעיר הוא לאומני.
יש ריבים של נערים .כל מה שחמור אנו מטפלים במידי ביד קשה.
המקרה של איתמר סונינו ,ששלח לי לפני שבוע ,טיפלנו במקום ואבטחנו את המקום.
עו"ד איתמר סונינו
ברור לי שיש המון דברים שלא בשליטתנו .הפקחים עושים עבודת קודש ,יש מענה.
איפה אנחנו יכולים להפעיל את "המקל והגזר" באותם מקומות שיש בהם אלימות?
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
אין אירוע שלא מתוחקר עד פרטי פרטים .העיר עכו מתוחזקת.
אנחנו נשקיע בכל מקום ,זו ההתחייבות שלי והתושבים בעכו יהיו בטוחים.
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עו"ד איתמר סונינו
עשינו כמה ישיבות לאחר המהומות .רה"ע ,אמרת שיש תכנית במערכת החינוך.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
רשת אורט ואנחנו הכנו תכנית .מנכ"ל אורט הגיע עם הצוות שלו ,הצגנו לו את התכנית,
הוא מימן את כל התכנית ,מיליון וחצי ש"ח .עבודה עם ילדים ונוער בבית הספר .עבודה חינוכית.
אנחנו משקיעים בפיקוח ,במצלמות ,יש לנו שליטה בהכל .במדינת ישראל יש בעיה של מצלמות,
אצלנו לא .אי אפשר להבטיח שלא יהיו בכלל מקרים.
מר יניב אשור – מנכ"ל העירייה
אתמול ,בזמן אכיפה ,רכב דרס את הפקח ,הוא נפצע ופונה לבית חולים.
יש מידת חיכוך עד הסוף ,גם בלשלם מחיר.
מר נפתלי רזניקוביץ
הסדר צריך להתחיל מהחדר הזה.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
בולוס אמרת דברים מאוד קשים בכתבה ששודרה בטלוויזיה.
קיבלתי הערות מהמון אנשים ששלחו לי.
התפקיד שלנו כמנהיגים הוא לשמור שהדברים לא יתפתחו עוד יותר.
ההתייחסות שלנו יכולה להתפרש כהסתה .הדברים שלך היו גבוליים מאוד.
מצופה ממך כחבר המועצה לגלות רגישות וערנות .תהיו דוגמא אישית ,תהיו סובלניים.
רו"ח נחאס בולוס
כל מי שמכיר אותי ומכירים אותי הרבה בעיר.
יודעים כמה שאני סובלני ,כל דבר שאני אומר אני חושב  12פעמים לפני.
אני מייצג את הרחוב הערבי.
הגישה היא להגיד בפנים את מה שאנחנו מרגישים ולא לטאטא מתחת לשטיח.
יש כאן שני עמים שרוצים לחיות בשלום .אבל להגיד את הדברים שלנו.
מר אילן פרומן
מצד אחד אתה אומר שמי שיצא למהומות זה עבריינים,
ומצד שני אתה אומר אם יהיה צורך נצא שוב למהומות.
רו"ח נחאס בולוס
אמרתי עוד דברים ולא הראו את זה בסרט .אמרתי שהיו עוד הפגנות.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
אני מבקש מכולם לאור הרגישות ,תהיו זהירים בדברים שלכם .אני אישית לא מתראיין,
מכל מילה אנשים יחפשו להלהיט .אני משתדל להגיב בכתב.
כל אות שלי תשפיע על אנשים או על חלקם .זו מדיניות שנדרשת ממני בימים קשים.
צריך לקחת אחריות.
גרים במדינת ישראל גם יהודים וגם ערבים צריך למצוא את הדרכים לחיות ביחד.
צריך לבחור את הדברים הנכונים לפני שנאמרים.
עו"ד אדהם ג'מל – סגן ראש העיר
בולוס ,אתה יכול לתקן את הדברים שלך ,תסביר אותם.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
נכון ,יש לך הזדמנות עכשיו לצאת בהצהרה.
רו"ח נחאס בולוס
הכוונה שלי ,מחאות במסגרת החוק .כולם פה מכירים את דעותיי.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
הציבור ,לא כולם מכירים אותך.
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עו"ד אדהם ג'מל – סגן ראש העיר
עכו היא עיר מעורבת ,כשאנחנו מפגינים ,אנחנו מפגינים לא כנגד היהודים.
אם נצא להפגין נגד החלטת ממשלה ,צריך להבין אותנו .הצד השני צריך להבין אותנו.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
בולוס ,מישהו העלה בפוסט ,שיהודים שורפים את המסגד ,בלילה הראשון של המהומות.
יהודים לא מגיעים למסגד ולא יגיעו למסגד כדי לשרוף אותו.
זה נתן דחיפה מטורפת למהומות.
אותו אחד שכתב ,שרף מזרון באחד החדרים והראה שכביכול היהודים שרפו.
אותם אלו שעושים מעשה בזוי ומסית את האנשים שמעורר אותם לטירוף.
מר זאב נוימן – מ"מ וסגן רה"ע
כל הזמן אני שומע ,גם בועדת תחבורה" ,ערבים" יהודים" אין יותר תושבים?
אני לא מבין את זה!
בולוס אתה מחמם את כולם .בכל המהומות שהיו פה ,אתה אשם.
בוועדת כספים ראש העיר אמר לך אל תעשה את זה ,אל תזמין אנשים.
אנחנו חיים בשלום ואתה מחמם את האווירה .אתה אשם בכל מה שקרה.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
לפני ישיבת המועצה האחרונה שלא השתתפתי ,אמרתי שזאת טעות שעושים הפגנות בעכו.
רה"ע מקריא הודעה שיניב אשור שלח לבולוס:
"ערב טוב ,חייב לשתף אותך שזאת טעות קריטית לפני החג לארגן הפגנה ,שתשפיע על כל
האווירה בעיר .צריכים להיות מבוגרים אחראים שמבינים שעכו שונה מכל מקום,
תמיד היינו ביחד ואין שום סיבה שנהיה עוד כותרת בעיתון .לשיקולך"
מר זאב נוימן – מ"מ וסגן רה"ע
הוא מחמם את כולם! אסדי לא בתמונה ,הוא נגרר.
כולנו כאן תושבים ולא "ערבים" "יהודים" .מספיק עם זה.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
המסר כאן הועבר .עכו היא עיר מעורבת ,צריכים להיות רגישים.
כל פעם שתשמעו על משהו שרוצה לעשות משהו ,לכתוב משהו,
תהיו זהירים ותדעו איך להגיב.
זו עיר שטובה לכולם .עד היום לא התאוששנו מהמהומות.
מי שהפסיד כאן ,אני אומר עכשיו בפני כולם ,הפסידו מאות ועשרות מיליונים -
זה אנשי העסקים בעיר העתיקה.
רו"ח חוסין אסדי
זאת אחריות המדינה עלינו.
זה נראה שאתם רוצים להפיל עלי ועל בולוס נחאס את ההפגנה הזאת.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
באמצע ישיבה שמעתי את בולוס מזמין אנשים .אמר להם  -תבואו.
רו"ח חוסין אסדי
אדהם ,זה לא בולוס שהזמין להפגנה ,נכון?
תשאל את אדהם.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
אני מבקש להמשיך את הישיבה.
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 .6תחת הכותרת "נשים לב" נערכו בעכו אירועי חודש המאבק באלימות כלפי נשים .במסגרת
האירועים התקיימו הצגה ,תהלוכה ,סדנאות ופעילויות במערכת החינוך הפורמאלי
והלא פורמאלי.
גב' ליזו אוחיון פרץ
שיתוף פעולה ביחד ,עם כמה גופים ,למען הנשים למניעת אלימות כלפי הנשים.
כל העיר נרתמה ,מגזר יהודי ,ערבי ,מינהל הרווחה.
חודש פעילות למניעת האלימות נגד נשים.
 ./הקרן לידידות תרמה רכב הסעות חדש למרכז יום לקשיש בעכו שעלותו נאמדת בכ 222-אלף .₪
 .8עיריית עכו בשיתוף משרד התרבות והספורט ביצעו בימים אלה עבודות תחזוקה באצטדיון טוטו
עכו בהיקף של כחמישה מיליון  .₪מדובר בעבודות שכללו הסרת מפגעים ,החלפת קונסטרוקציה
והחלפת קירוי.
 .9נציגי קרנות פילנטרופיות ותורמים מארגון ה  jnfביקרו בעיר במטרה לבחון השקעות בתכניות
חברתיות ובפרויקטים שונים למען רווחת התושבים.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
פעילות חברתית ,נוער בסיכון ,מימון ברווחה למרפאת שיניים ועוד.
מאז שליברמן שר אוצר ונוימן בהימנותא,
כל דבר שאנחנו רוצים מהאוצר אנחנו מקבלים מענה .שיתוף פעולה שלנו מוצלח.
 .12עונת המנויים של סדרת הצגות התיאטרון בהיכל התרבות החדש בעכו נפתחה בהשתתפות של כ-
 1222איש .מדובר בשתי סדרות המתקיימות במוצאי שבת וביום ראשון .כמו כן ,נרך מופע לילדי
המגזר הערבי בהיכל ומתוכננים מופעים נוספים.
גב' שרי גולדשטיין
מנוי מעולה ,הופעות טובות ,קצת לשמוח ,קצת הומור ,מעולה לכולם.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
כולם אוהבים את המקום היכל התרבות ,פעילות מבורכת.
כל הכבוד למאור בנזינו ,הוא מוביל את ההיכל עם הצוות שלו .ישר כוח.
 .11כחלק מהחזרת המשילות לעיר החרימה יחידת הבטחון של עיריית עכו בשיתוף השיטור העירוני
והפיקוח הווטרינרי השבוע שבעה סוסים שהוחזקו בעיר ללא היתר ובניגוד לחוק העזר העירוני.
מר יניב אשור – מנכ"ל העירייה
פלישה לשטחים משותפים ,מתחמים שמרכזים עבירות פליליות.
לקחנו  /סוסים שנמצאים ומוחזקים בהזנחה.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
כשהגעתי לעכו ,כל יום ראיתי סוסים מסתובבים ,תופעה שטיפלתי.
 522 ,222סוסים בעשור .תרמנו אותם לחוות מוסדרות ,חוות טיפוליות.
מר יניב אשור – מנכ"ל העירייה
בנינו עגלה מיוחדת ,ברגע שאדם מבקש בחזרה את הסוס ,אנחנו מציבים לו דרישות ,עלויות,
כשהוא מוותר אנחנו מעבירים בצורה מסודרת ,לחוות מוסדרות.
בפעמים אחרונות כשעשינו החרמות של סוסים ,שרפו רכבים של פקחים,
אנחנו עדיין ממשיכים בפעילות הסדר בעיר.
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 .12שיווקים עכו מזרח – ב"ה שווקו  /22יחידות לפני כשלושה חודשים ,ושלשום שווקו בהצלחה
 1,222יחידות נוספות.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
הייתה לנו הצלחה אדירה בשיווק יחידות הדיור במזרח העיר (ממזרח לכביש .)2
עד כה שווקו בהצלחה  2,222יחידות דיור .השתתפו במכרזים (עשרות יזמים וקבלנים).
אתמול יצא לשיווק גם איזור התעשייה החדש של עכו.
רו"ח בולוס נחאס
מתי יצא לפועל?
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
עם הסכם גג ,תוך  18חודש כל התשתיות מוכנות ,תוך  3שנים בניינים מוכנים 2,222 .יחידות
דיור .בלי צמודי קרקע.
מדינת ישראל החליטה שאין יותר צמודי קרקע.
אין קרקעות במדינת ישראל ,כל קרקע זמינה שתהיה יבנו בניינים.
בעכו נותרו כמה יחידות בודדות שאפשר לבנות צמודי קרקע.
מהנדסת העיר רות רוטנשטרייך תכין את כל הנושא בעניין פינוי בינוי למועצת העיר הבאה.
 .13אזור התעסוקה החדש של עכו פורסם סוף סוף למכרז 152 .דונם ראשונים מתוך  522דונם.
 .12מדד עיר ירוקה ( -ציון  - 9/עכו ,יקנעם עילית ,מודיעין ושוהם) המדד הירוק של גיאוקרטוגרפיה
ועיתון ישראל היום מדרג את העיר עכו בין חמש הערים הכי ירוקות בישראל.
.1
.2
.3
.2
.5

במדד הוגדרו  1פרמטרים לאומדן עוצמת ה"ירוק" בכל עיר:
סך הכל שטח ירוק לתושב .שטח זה כולל גינות ציבוריות ,שטחים ללא גינון וטבע עירוני.
מרחק ממוצע בין בתי המגורים לשטח הירוק הקרוב אליהם.
הפריסה הגיאוגרפית של השטחים הירוקים  -מספר גינות לאלף יחידות דיור.
גודל משבצת ירוקה ממוצעת בעיר.
צפיפות לקמ"ר.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
מברך את יניב אשור ,זאב נוימן ,עו"ד כנרת הדר ,שמיל לוי (שנמצא איתנו בזום),
בברכת יום הולדת שמח.
מר יניב אשור – מנכ"ל העירייה
וגם לך שמעון לנקרי יום הולדת שמח ,רק בריאות.
 .2שאילתא בנושא מרכז שירות לתושב שיוקם בשכונות החדשות בצפון הכרם עכו,
עפ"י בקשתם של חברי מועצה רו"ח חוסין אסדי ורו"ח בולוס נחאס,
.
מכתבכם מיום  ,52.50.2025הרצ"ב כנספח 5
מר יניב אשור – מנכ"ל העירייה
מדובר בשכונה חדשה ,מרכז שרות לתושב ,בשכונת הכרם ,צפון הכרם בעכו.
לא חיכינו שהתושבים יגיעו אלינו ויחפשו את השרות שהם צריכים.
הקמנו מרכז שירות ראשוני שייתן מענה במגוון נושאים ,הקמנו בכ"א הקיים ברשות.
המפגש היה בנוכחות כל ראשי המינהל ,הוזמנו כל התושבים היו גם מהמגזר הערבי.
פתחנו זום כללי ציבורי לכל מי שלא יכל להגיע .הרבה השתתפו בזום.
הצגנו את כל המבנים הציבוריים שעתידים להיפתח.
בחודש הקרוב יפתח בשכונה מקום ייעודי של נציגי העירייה שיתנו מענה לכל התושבים,
ברישום גנים ,בכל נושא שנתבקש .סוג של שרות שלא היה בשום מקום.
גם לנו זה טוב ,לפי הפניות של התושבים ,אנחנו נדע איזו אוכלוסייה יש,
ובהתאם לכך נדאג לפעילויות המתאימות לקהילה.
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רו"ח נחאס בולוס
האם הייתה מחשבה על מתנ"ס שם?
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
קודם כל נבחן מי האוכלוסייה ,חושבים על הכל.
רו"ח נחאס בולוס
אפשר לקבל דיווח לאחר החלטות?
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
בוודאי.
 .5אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  0212025מיום  ,5.52.2025הרצ"ב כנספח .2
מר שמעון לנקרי ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  0212025מיום .5.52.2025
הצבעה:
בעד  51 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .4אישור פרוטוקול ועדת שכונות מס'  2מיום  ,1.50.2025הרצ"ב כנספח .5
מר נפתלי רזניקוביץ
נפגשנו חברי הועדה ,נעשה בשנה החדשה ,סיורים בכל המועדוניות,
נבחן את התנאים של ימי השיא בשכונות ונדווח הכל.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
זה רעיון טוב ,נפתלי תזמין את כולם.
מחר ,כל ראשי מינהל ,אנחנו נוסעים יחד בין כל הפרויקטים לראות איפה יהיו גנים ,מעונות,
מתנ"סים ובתי כנסת .צריך להיות בשטח כדי לקבל החלטות.
מר שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת שכונות מס'  2מיום .1.50.2025
הצבעה:
בעד  51 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 .1אישור פרוטוקול ועדת צעירים מס'  5שנת  2025מיום  ,20.50.2025הרצ"ב כנספח .4
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
ידחה לבקשת אלי חביב ,למועצת העיר הבאה.
משתתפים בצער המשפחה של איילה חביב אשתו של אלי חביב ,פטירת אבא של איילה חביב.
איילה עבדה בעיריית עכו כראשת מינהל הרווחה בעבר.
משתתפים בצערו של רפי לוזון על פטירת האמא.
החלטה -:נדחה לישיבת המועצה הבאה.

 .1אישור פתיחת תב"רים לשנת  ,2025הרצ"ב כנספח  1א'.
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים לשנת  ,2025הרצ"ב כנספח  1א'.
הצבעה:
בעד  51 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

 .7אישור מורשה שינוי חתימה בחשבון הבנק של גן ילדים בעכו לשנה"ל תשפ"ב גנ"י:
מרגנית וצבר ,עפ"י בקשתה של גב' כרמית חי ,מנהלת המחלקה לחינוך קדם יסודי,
.
במכתבה מיום  ,7.52.2025הרצ"ב כנספח 1
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מורשה שינוי חתימה בחשבון הבנק של גן ילדים בעכו
לשנה"ל תשפ"ב גנ"י :מרגנית וצבר.
הצבעה:
בעד  51 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 .0בקשה להארכת תוקף גבייה היטל שמירה ע"פ חוק העזר לעכו התשע"ז ,2057
(שירותי שמירה) התשע"ז  ,2057עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן ,גזבר העירייה,
.
מכתבו מיום  ,0.52.2025הרצ"ב כנספח 7
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
לפני חודשיים הצבעתם על תיקונים בתעריף בהיטלי השמירה.
העברנו את זה למשרד הפנים.
משרד הפנים ,מלחץ הזמן לא אישר עדיין את התיקונים.
משרד הפנים ביקש מאיתנו כדי לאפשר לו לעשות הוראת שעה לעלות את החוק הקיים
לפי התעריפים הקודמים ,לעוד שנתיים עד שהוא יתפנה ויאשר לנו את התעריפים החדשים.
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
אתמול ראיתי תכנית טלוויזיה בעניין היטלי שמירה ,מה עושות הרשויות עם היטלי שמירה.
הצעתי לשרון להזמין את כל הצוות של התכנית ,אנחנו נציג שקיפות מלאה,
כל מה שעיריית עכו עושה עבור היטל שמירה .סה"כ כ 3 -מלש"ח גבייה מתושבים
והשקעה מעל  12מלש"ח של העירייה בביטחון.
אם נפסיק חלילה את כל האבטחה הכבדה של השיטור והפיקוח ,כל המצלמות ,העיר נופלת.
עו"ד כנרת הדר – יועמ"ש העירייה
אפשר לשים באתר באופן קבוע.
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
הכל מפורסם באתר העירייה.
עמותת שקיפות ישראל ,בודקת את כל הרשויות בארץ ,את השקיפות המלאה ,מפרוטוקולים,
סרטונים ,אנחנו תמיד מקבלים ציון  122על שקיפות מלאה.
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור בקשה להארכת תוקף גבייה היטל שמירה ע"פ חוק העזר לעכו
התשע"ז ( ,2057שירותי שמירה) התשע"ז .2057
הצבעה:
בעד  51 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 2נושאים מעל סדר היום כדלקמן-:
 .5אישור הלוואת איזון לשנת  ,2025הרצ"ב כנספח .0
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
הצגנו את הרבעון השלישי במינוס של  15מלש"ח,
אמרתי שנעשה הכל כדי שאנחנו נסיים באיזון תקציבי.
צמצמנו את הגירעון ל  2מלש"ח .משרד הפנים מעודד את הרשויות לקחת הלוואת איזון.
הלוואת איזון היא לא על חשבון הרשות המקומית ,משרד הפנים מכסה את כל ההלוואות
האיזון.
משרד הפנים לא רוצה שהרשויות יסיימו במינוס ,בגירעון,
ולכן ,מעודד את הרשויות לקחת הלוואת איזון.
ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
בנו את הלוואת האיזון בהסתמך על העובדה שחלק מהרשויות בהחלט נזקקות לאשראי.
ומסגרת האשראי בהחלט מהווה איזשהו עול על הרשות.
ולכן ,בנוסחת המענק זה יוצר יתרון יחסי ולא חיסרון.
במקרה שלנו ,שאנחנו היום מבקשים  /מלש"ח ,זה בא לידי ביטוי בנוסחת האיזון לשנת .2223
נוצר מצב שאם אנחנו מחזירים לשנה  522אלש"ח (בגין אותה הלוואה),
בנוסחת האיזון אנחנו מקבלים תוספת של  652אלש"ח החל משנת .2223
זה בהחלט עוזר לנו.
רו"ח נחאס בולוס
אם ניקח  /מלש"ח נהיה בעודף.
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
הריבית אפסית לגמרי.
רו"ח נחאס בולוס
ההחזר יורד בצורה מאוד משמעותית.
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
נכון .בגלל שאנחנו מחזירים כל שנה  12מלש"ח.
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הלוואת איזון לשנת ,2025
מבנק מזרחי על סך  7.0מלש"ח עפ"י המצורף בזה.
הצבעה:
בעד  51 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.
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 .2אישור פתיחת תב"רים לשנת  ,2025הרצ"ב כנספח  1ב'.
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים לשנת  ,2025הרצ"ב כנספח  1ב'.
הצבעה:
בעד  51 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה -:מאושר פה אחד.

_______ __________ ______
קובי שמעוני
סמנכ"ל העירייה

___________________
שמעון לנקרי
ראש העיר
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