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 ד "בס
 (31)   /3163 'מן המניין  מסלא יה שפרוטוקול מישיבת מועצת העירי    
 ..306בשעה ,  /2/63.62.3,ו"תשעבאלול ' כד, התקיימה ביום  רביעיש     

 עכו 13רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 :ה"בהשתתפות ה

 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 
 מ וסגן ראש העיר"מ -מר זאב נוימן 

 ש העירסגן רא -מאל 'ד אדהם ג"עו
 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 

 חבר  מועצת העיר -מר הישאם שאמי 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 

 חברת מועצת העיר  -שרי גולדשטיין  ' גב
 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 חבר מועצת העיר -מר חאתם פארס 
 

 :ה"נעדרו  ה
 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד ' גב

 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד
 

  :ה"בנוכחות ה
 ל העירייה"מנכ -אוהד שגב  מר

 ל העירייה"סמנכ –מר קובי שמעוני 
 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו

 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 
 ח"מנהל הנה/ ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 
 סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע -מר איגור מאיורסקי 

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 
  מנהל אגף ביטחון פיקוח וחירום –מר איתן שליו 

 ראש מינהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ –רות טל ' גב

 דובר העירייה –מר שרון דהאן 
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 לשכת ראש העיר עכו –מר נועם שגב 
 מחלקת מידע ותקשוב/ מחשוב  םטכנאי – מר יוסי כהן/  יהאד בדראן  'מר ג

 ממונה אגף הכנסות ונכסים –הילה בן אבו ' גב
 מנהלת אגף קשרי קהילה  –ליזו לוי' גב

 מנהל מגרשי ספורט –מר שמעון אפריאט 
 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר –מר משה סעדה 
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 להלן נושא נוסף מעל סדר היום ע"י בקשת רה"עפ

 (.מילואות עד רפאל" ) שער עכו", יר עכו באזור התעשייההגדלת שטח השיפוט של הע.1
 . מעלה להצבעה אישור תוספת לסדר היוםע "רה   
 

 :הצבעה
 (.כולל אישור טלפוני של חברי המועצה שנעדרו)6 חברים 31   -בעד    
 6אין   -נגד     
 6  אין   -נמנע  

 מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 :על סדר היום

 .הודעות ראש העיר .1
   .1ב כנספח "הרצ, 6.16.2610מיום  60/10' רוטוקול ועדת כספים מספ .2
 ' מנהלת מח, איה קשת' י לפי בקשתה של גב"נז לג"ל תשע"אישור פתיחת חשבון בנק לשנה .3

 .2ב כנספח "הרצ, 20.6.2610מכתבה מיום , לחינוך קדם יסודי     
 לפי , ז"ל תשע"לשנה אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו .4

 , 20.6.2610מכתבה מיום , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, קשת איה' בקשתה של גב     
 .3ב כנספח "הרצ     

 י החלטת הועדה "עפ, עמיאל לוזון לתפקיד טכנאי מחשבים –אישור מינוי .  5
 .4ב כנספח "הרצ, 5/2/2614 -מיום ה     

 ,0.6.2610מיום  2' נרצחי פעילות טרור מס פרוטוקול ועדת הנצחת זכרם של.  0
 .5ב כנספח "הרצ     

 .0ב כנספח "הרצ, 36.2.2610ועדת צעירים התכנסות ראשונה מיום פרוטוקול .  7
 

 הודעות ראש העיר 36
 –מ סוכות בעכו במסגרת מיזם "נשיא המדינה ראובן ריבלין ביקר בחוה.1

 .אוד ומוצלח ביותרהיה אירוע מכובד מ "6סוכת הנשיא הנודדת"   
 , יניב אשור, אלברט בן שלוש, אורית אסייג, מבקש להודות לקובי שמעוני   
 הנשיא התפעל ממודל החיים, לכל מי שלקח חלק בארגון ובהכנות לביקור הנשיא   
 .הייחודי בעיר   
 , לתיאטרון אחר נערך בחול המועד סוכות 37-פסטיבל עכו ה .2

 .אלף איש 156-במהלכו ביקרו כ
 .נהנינו מאוד, היה נהדר ומושקע ,שרי

 .ל נחנך בעכו"המרכז הרוחני למורשת זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצוק .3
 .נחנך קו השיט בין עכו לחיפה במעמד שר התיירות יריב לוין .4
עשור "המועצה לישראל יפה הודיעה לנו השבוע על ההחלטה להעניק לנו מגן  .5

קריה יפה "בחמישה כוכבי יופי במסגרת תחרות שנות זכייה רצופה  16על " הצטיינות
 .א"בת 22.11-האירוע ייערך במעמד שר הפנים ב". ומקיימת בישראל יפה

 . כוכבי יופי 5בעשר שנים האחרונות אנחנו מקבלים , התחרות אתגרה אותנו : אוהד      
 תעודות עובדי המינהל עושים עבודה מוצלחת וישנם תוצאות כדוגמת , משקיעים בעיר      

 .הוקרה וביקור של שר הפנים בעיר      
 נציגים שקובעים את מקומות הסיור לבדיקה והם בודקים 5מגיעים : ע"רה      
 .גיזום ועוד, צביעה על הכביש : הכל מהכל כגון      
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חדשנית שפותחה על ידי חברת   מוקד עיריית עכו הפועל עם מערכת שליטה ובקרה .0

Mprest -  במעמד נחנך  ,של רפאל המתמחה בפיתוח מערכת כיפת ברזל חברת הבת
 .נתן ברק, Mprestל חברת "מנכו רפאל יואב הר אבן ל חברת "מנכ

 –מוכן לחירום ברמה גבוהה לפי דברי , המוקד עבר שיפוץ פיזי: אוהד      
 .אלוף פיקוד העורף      

 לנו שליטה ובקרה על כלל    כמו כן ישנה תוכנה שקיבלנו כתרומה מרפאל אשר נותנת       
 .מציע לקיים סיור בישיבת מועצה הבאה.  הכלים שמסתובבים בשטח      
 : להוסיף להזמנת המועצה הבאה: ע"רה      

 (.בסיום הישיבה ) סיור חברי המועצה במוקד העירוני  -
 .ס עכו העתיקה"להזמין את הינדי אברהים לפרידה מהנהלת מתנ -
 .עם קשיים כלכליים זוגות שני של דופן יוצאת חתונה חאיר בעכו האתגרי הפארק .7
, אמנון מרחב וראשי המינהל של העירייה ביקרו בעיריית עכו, ל עיריית ירושלים"מנכ .2

 .ערכו סיור לימודי והתרשמו מהפרויקטים הייחודיים של העיר ומהחיים המשותפים
 חברתי  , ניקיון, למעשה הם באו ללמוד מההתנהלות שלנו בעיר בתחומי ביטחון: אוהד     

 הרווחה בעיר ויותר מכל עניין אותם שיתוף הפעולה המוצלח , ואחזקת השכונות     
 אין ספק שראשי המינהל נרתמים ועובדים בשיתוף  פעולה. בין כלל מחלקות העירייה     
 .והתוצאות נראות לעיןלמרות התקציבים המצומצמים      
 אנו גאים בחברי המועצה אשר דואגים לתושבי העיר והחיים המשותפים של המגזר      
 .הערבי והמגזר היהודי הופכים למוצלחים יחד     

נשים השתתפו השבוע בערב אקסטרים לנשים שנערך בפארק האתגרי בעכו  366-כ .6
באירוע פרי יוזמה משותפת של מדובר ". ספורט ובריאות, לייף סטייל"תחת הכותרת 

אתי סבג ומנהלת רשות הספורט , שהייועצת ראש העיר עכו לקידום מעמד הא
 .רעות סולומון, העירונית

 
 ,היה משחק ראשון של הליגה הארצית, אילן פורמן -"הפועל עכו בכדורסל"

     מזמין את כולם אני , הייתה אווירה טובה, היה קהל,  76:71נצחנו , משחק על היוקרה            
  .ולקחת חלק במשחקי הכדורסללבוא             

חברי המועצה בכך שאתם מאשרים את תקציבי התרבות אתם שמים את התרבות  -ע"רה
הספורט , ותההצלחה של התרב, אנחנו מחברים את כל קצוות הקהילה , ראשוןבמקום ה

 .רהשם שלנו ותורם רבות למעמד העי, והחינוך זוהי ההצלחה
 

 
 36ב כנספח "הרצ, /663.62.3מיום   /63/.'  מס פרוטוקול ועדת כספיםשור יא. 2
   

 .פים"תיעול ושצ, זהו חוק עזר סלילה, בפרוטוקול ועדת הכספים 0בסעיף : כנרת

 .1ב כנספח "הרצ, 6.16.2610מיום   60/10'  להצבעה פרוטוקול ועדת כספים מסע מעלה "רה
  

 :הצבעה
 6ריםחב 31   -בעד    
 6אין   -נגד     
 6  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 



4 

 
'  מנהלת מח, איה קשת' י לפי בקשתה של גב"ז לגה"ל תשע"לשנהאישור פתיחת חשבון בנק .3

 26ב כנספח "הרצ, /2/6662.3מכתבה מיום , לחינוך קדם יסודי

 
איה ' י לפי בקשתה של גב"ז לגה"ל תשע"פתיחת חשבון בנק לשנה אישורלהצבעה ע מעלה "רה

 .2ב כנספח "הרצ, 20.6.2610מכתבה מיום , לחינוך קדם יסודי ' מנהלת מח, קשת
 

 :הצבעה
 6חברים 31   -בעד    
 6אין   -נגד     
 6  אין   -נמנע  

 
 מאושר פה אחד  -:החלטה

 לפי, ז"ל תשע"אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנה.4
ב "הרצ,/2/6662.3מכתבה מיום , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' בקשתה של גב

 16כנספח 
 

ל "אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני הילדים בעכו לשנהע מעלה להצבעה "רה
, 20.6.2610מכתבה מיום , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' בקשתה של גב לפי , ז"תשע
 .3ב כנספח "הרצ

 
 :הצבעה
 6חברים 31   -בעד    
 6אין   -נגד     
 6  אין   -נמנע  

 
 מאושר פה אחד  -:החלטה

 -י החלטת הועדה מיום ה"עפ, עמיאל לוזון לתפקיד טכנאי מחשבים –אישור מינוי  .5
 16ב כנספח "הרצ, 36262.31

 
 ***רפי לוזון יוצא מאולם המועצה *** 

ת בקשה לאשר את העסקתו של עמיאל לוזון בשל הקרבה הגשנו לוועדה ארצי –ע "רה
 .המשפחתית לרפי לוזון

 . נגיש לועדת האישורים, עמיאל עבר מכרז כמקובל –כנרת 
 

 י החלטת הועדה "עפ, עמיאל לוזון לתפקיד טכנאי מחשבים–ע מעלה להצבעה אישור מינוי "רה
 .4ב כנספח "הרצ, 5/2/2614 -מיום ה

 
 :הצבעה
 6חברים 31   -בעד    
 6אין   -נגד     
 6  אין   -נמנע  

 
 מאושר פה אחד  -:החלטה

 **רפי לוזון חוזר למליאת המועצה**



5 

 
 ,/6662.3/מיום  2' פרוטוקול ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור מס.0

 36ב כנספח "הרצ
 , התקיימה ישיבה בהשתתפות טוני זיו ושמיל לוי – שרון

, האתר ישמש את תלמידי בתי הספר, ינטרנט לזכר הנצחת החלליםל מבקשים להקים אתר א"הנ
 .יעדכנו ויוסיפו תכנים וכמובן שהאתר יהיה נגיש

 
 ,0.6.2610מיום  2' פרוטוקול ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור מסע מעלה להצבעה "רה

 .5ב כנספח "הרצ
 :הצבעה
 6חברים 31   -בעד    
 6אין   -נגד     
 6  אין   -נמנע  

 מאושר פה אחד  -:החלטה

 6/ב כנספח "הרצ, /1.6062.3פרוטוקול ועדת צעירים התכנסות ראשונה מיום 16 
 

 ,פעילויות שחסרות דםאנחנו פועלים לטובת אוכלוסיית הצעירים בעיר לק –איתמר 
 .ות על קשיים שיש לחיילים ולתת להם סיוע בהתאםלענ, ל"מגויסים לצהלסייע ל

 .מלגות ועוד, קורסים: ירים נותן סיוע רב בנושאים רבים כגוןמרכז צע – ע"רה
 

 ב כנספח "הרצ, 36.2.2610ה מיום ועדת צעירים התכנסות ראשונע מעלה להצבעה פרוטוקול "רה
 :הצבעה
 6חברים 31   -בעד    
 6אין   -נגד     
 6  אין   -נמנע  

 
 מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 מעל לסדר היום

 (6מילואות עד רפאל" )שער עכו", של העיר עכו   באזור תעשיה הגדלת שטח השיפוט
 

 .אני מניח שנגיע גם לבתי משפט, ותהגשת בקשה לועדת הגבול - ע"רה
 

 , ע מעלה להצבעה הגדלת שטח השיפוט של העיר עכו באזור התעשייה"רה
 (.מילואות עד רפאל)" שער עכו"

 :הצבעה
 (.חברי המועצה שנעדרוי של כולל אישור טלפונ)6 חברים 31   -בעד    
 6אין   -נגד     
 6  אין   -נמנע  

 מאושר פה אחד  -:החלטה

      ___      ________________         _______________________ 

 ראש העיר -שמעון  לנקרי                   יהיל העיר"נכמ -אוהד שגב          
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