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 בס"ד 
 (14)  09/17ס' פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין  מ

 18.00בשעה ,   26.7.2017  תשע"ז,  אב' בג, רביעיהתקיימה ביום  
 עכו 35באולם  מועצת  העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 

 בהשתתפות ה"ה:
 ראש העיר  -     מר שמעון לנקרי

 סגן ראש העיר  - עו"ד אדהם ג'מאל 
 חברת מועצת העיר  -גב' שרי גולדשטיין  
 חבר מועצת העיר  -עו"ד איתמר סונינו 

 חבר  מועצת העיר  -   מר הישאם שאמי
 חבר מועצת העיר  -       מר אילן פרומן

 חבר מועצת העיר  -   מר נתנאל אלפלס
 חברת מועצת העיר  -גב' פולה חדג'אג'    
 חבר מועצת העיר  -מר רפאל לוזון       
 העירחבר מועצת   -מר עופר כהן          

 נעדרו   ה"ה:
 מ"מ וסגן ראש העיר -מר זאב נוימן 

 סגנית וחברת מועצת העיר  -גב' אביבה גלעד 
 חבר מועצת העיר  -ד"ר בוריס מקגון 
 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון    

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

 מועצת העיר  חבר  -מר חאתם פארס 
  בנוכחות ה"ה:
 מנכ"ל העירייה -מר אוהד שגב 

 סמנכ"ל העירייה -מר קובי שמעוני 
 יועצת המשפטית –גב' כנרת הדר 

 גזבר העירייה –מר ראובן ויצמן 
 מזכירת סמנכ"ל -גב' רוית נגר 

 רו"ח / מנהל הנה"ח -מר מנחם נויפלד 
 מנהלת אגף קשרי קהילה -גב' ליזו אוחיון 

 ראש מינהל הרווחה –גב' עדי מקל 
 מנהלת לשכת מנכ"ל -גב' רות טל 

 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 
 דובר העירייה -מר שרון דהאן 

 מנכ"ל החברה  הכלכלית לעכו בע"מ -שלוש -מר אלברט בן
 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 
 טכנאי מערכות מידע -מר יוסי כהן     
 מנהל אגף הביטחון  -מר איתן שליו  
 ראש מינהל התפעול -מר יניב אשור  

 ממונת הכנסות ונכסים -גב' שגית בן גוזי 
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 רה"ע מבקש להוסיף מעל סדר היום:

 . אישור תב"רים נוספים.1
 מעלה להצבעהראש העיר * 

 הצבעה:
 חברים. 10 -בעד  
 אין. -נגד   
 אין.   -נמנע 

 
 הפועל עכו.. אישור הסכם 2
 מעלה להצבעהראש העיר * 

 הצבעה:
 חברים. 10 -בעד  
 אין. -נגד   
 אין.   -נמנע 

 
חבר מועצה פריד חזבון, פנה אלי בבקשה להזיז את ישיבות המועצה ליום  -. רה"ע3

 חודשים בגין לימודיו. 3-4לתקופה של שלישי, 
 מעלה להצבעהראש העיר * 

 הצבעה:
 חברים. 10 -בעד  
 אין. -נגד   
 אין.   -נמנע 

 
  -* כל חברי המועצה שנעדרו

 הנושאים מעל סדר היום * 3את טלפונית מאשרים 
 
 

 על סדר היום:
 , הרצ"ב כנספח א'.5.7.2017מיום  07/17פרוטוקול ועדת כספים אישור  -
  , הרצ"ב כנספח ב'.2017אישור שינויים תקציביים שנת  -
 כנספח ג'.אישור דוח כספי "קומפוסט", המצ"ב  -
 אישור מחזור הלוואה של הפועל עכו, המצ"ב כנספח ד'. -
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 . הודעות ראש העיר1
 חולקו לכם. כרטיסים לאופרה ולזמרייה .1

 

חניכי יוניסטרים שנה ב' מעכו זכו במקום הראשון בתחרות יזם השנה. הקבוצה  .2

המזהה רכיבים אלרגניים  Safe – Allergyסטיק ייחודי, בשם  -סטארט אפ פיתחה
במזון. הסטיק יסייע לאנשים הסובלים מאלרגיות למזונות שונים, לזהות רכיבי 
מאכל ובכך להימנע מהתקפים קשים, בעיקר כאשר הם יושבים במסעדות מחוץ 

 גם שאר הקבוצות זכו במקומות ראויים לשבח.לבית. 

 

וחה בעיריית עכו. יישר יוענק למינהל הרו  2017פרס מצויינות של קרן שלם לשנת  .3
 29.11-כח על העבודה המסורה. הטקס ייערך בת"א ב

 

משט המאור לזכרו של מאור הרוש ז"ל, תושב העיר עכו שנרצח בפיגוע בבורגס  .4
יחד עם חברו אליאור פרייס, אף הוא תושב העיר נערך בבית  2012שבבולגריה ביולי 

 הספר לקציני ים, זו השנה הרביעית ברציפות.

 

עכו הרביעי לאיכות השלטון נערך במכללה האקדמית גליל מערבי. הכנס נערך כנס  .5
"ר התנועה למען איכות בשיתוף המכללה לאיכות השלטון בישראל במעמד יו

 אשכולותב . בכנס התקיימו שני מושבים שעסקועו"ד אליעד שרגא, השלטון בישראל
ובמנהיגות נשים בשלטון  המקומי השלטון לקידום החדשני המודל – אזוריים

 המקומי.
 

עיריית עכו בשיתוף האגודה למען החייל השתתפה בשבוע הוקרה לחיילי צה"ל,  .6
במהלכו  הוענק שי לחיילים בתחנת רכבת. כמו כן, נערך ערב הוקרה במרכז צעירים 

 למתגייסים החדשים והם גם השתתפו בפסטיבל מוזיקה בת"א.
 

לדון  במתנ"ס בעכו העתיקה במטרההתכנסו נבחרות ציבור מהגליל המערבי  .7
חברת  . מארחת הפורום2018 באוקטוברבהתארגנות לבחירות הבאות שיחולו 

ברכה בשם העיר ודיברה על  שרי גולדשטיין מועצת העיר עכו ופעילה חברתית,
 חשיבות המפגשים הללו. 

 כח נשי ארצי, אנחנו מעודדים את הנשים להתחבר לפוליטיקה, -שרי 
 להאמין באג'נדה שלהם.

 ת מועצה. וחברנשים שרוצות להתמודד על רשויות/  ציגות של הייתה נ
 זה מעודד מאוד. 

 זו קבוצה מכל הארץ. -רה"ע
 

רשות הספורט העירונית בשיתוף אגף קשרי קהילה בעיריית עכו, יועצת ראש העיר  .8
יקיימו  לקידום מעמד האשה, החברה למרכזים קהילתיים בעיר ומועצת מטה אשר

 ערב נשים באקסטרים בפארק האתגרי בעכו. 19:00באוגוסט בשעה  2-ביום רביעי, ה
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כמדי שנה, תעמיד עיריית עכו לציבור הרחב ביום צום תשעה באב הסעות ללא  .9
תשלום )הלוך ושוב( לבית העלמין "נחלת אשר" שליד הכפר מכר. ההסעות ייצאו 

 בבוקר. 11:00 -וב 9:30, 8:00בשעות  1.8.17ביום שלישי, צום ט' באב 
 

לפס"ד של בית המשפט בחיפה בעניין תביעת לשון הרע שהגשתי נגד חבר מועצת  .10
העיר לשעבר יש מסר ברור: כל מי שמכפיש ברשתות החברתיות תחת זהות בדויה 

 כל אזרח ואנשי ציבור בפרט צריך לדעת כי בבוא היום יישא בתוצאות.
 ותקדימי.נצחנו במשפט מאוד ייחודי – רה"ע

המשמעות היא שכל מי שחושב שיכול להסתתר מאחורי שמות בדויים ולהכפיש, 
 בסופו של דבר משלם את המחיר.

 .הר על רשת נקייוממליץ לשמ
  - הזה, אנחנו נפתח קורס "רשת נקייה" מקרהלאור ה

 מתחיל בבית, עם ההורים, מערכת החינוך. ינוך והשיח הציבורי במדינת ישראלהח
 להתמודד עם הנושא הזה.לנו  חשוב

 

 . פרוטוקול ועדת כספים:2
 מבחינת אחוזי גביה, אנחנו נמוכים, מה זה אומר? -איתמר 

 האחוז לכאורה ירד אבל השומה עלתה. -רה"ע 
 תמיד בסוף השנה הנתונים מתאזנים.

 ראש העיר מעלה להצבעה* 
 הצבעה:

 חברים. 10 -בעד  
 אין. -נגד   
 אין.   -נמנע 

 אחד !מאושר פה 
 

 אישור שינויים תקציביים: .3
 ראש העיר מעלה להצבעה* 

 הצבעה:
 חברים. 10 -בעד  
 אין. -נגד   
 אין.   -נמנע 

 מאושר פה אחד !

 

 . אישור דוח כספי "קומפוסט":4
 שנים,  10מפעל הקומפוסט לא פעיל מעל   -ראובן 

 חברת הביטוח.הכנסות שהתקבלו מעיקר הפעילות: 
 המפעל עובר תהליך של שיקום. 

 .3עלות של היטל התמנה עלה פי  -רה"ע 
 המפעל לא פעיל, כל פעם נשרף מחדש.

 ראש העיר מעלה להצבעה* 
 הצבעה:

 חברים. 10 -בעד  
 אין. -נגד   
 אין.   -נמנע 

 מאושר פה אחד 
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 מעל סדר היום : -נושאים

 . אישור תבר"ים נוספים מעל סדר היום:1
 מעלה להצבעהראש העיר * 

 הצבעה:
 חברים. 10 -בעד  
 אין. -נגד   
 אין.   -נמנע 

 מאושר פה אחד !
 

 . אישור הסכם הפועל עכו מעל סדר היום.2
 הגיע רוכש אחר, התעניין ויש נכונות. -ראובן 

 .2017מיליון שקל יושקעו ע"י היזם כבר בשנת 
 ובכל שנה תהיה תוספת., עוד מיליון שקל 2018 -ב

 שאחרי שהיזם ישקיע מיליון שקל, הוא יממש את הבעלות על הקבוצה. אני מעריך
 מלש"ח בכל שנה. 2.3לטובת הקבוצה  ישנה התחייבות להעביר

 לאחר שבדקתי ומצאתי שהחלופה הזו היא טובה, אני ממליץ לאשר את ההסכם.
 ראש העיר מעלה להצבעה*  

 הצבעה:
 חברים. 10 -בעד  
 אין. -נגד   
 אין.   -נמנע 

 מאושר פה אחד !
 

 חודשים. 3שינוי יום ישיבת המועצה למשך  -"פריד חזבון". חבר מועצה 3
 להזיז את ישיבות המועצה ליום שלישי הבבקשחבר מועצה פריד חזבון, פנה אלי   -רה"ע 

 חודשים בגין לימודיו. 3לתקופה של 
 ראש העיר מעלה להצבעה* 

 הצבעה:
 חברים. 10 -בעד  
 אין. -נגד   
 אין.   -נמנע 

 מאושר פה אחד !
 

 . אישור מחזור הלוואה הפועל עכו.4
 היינו ערבים להלוואה שהעמותה לקחה. –ראובן 

 וחלקה לא.ההלוואה, חלקה נמחקה 
 מלש"ח. 1.5נותרה התחייבות של 

 בנק דקסיה נענה לבקשה, כשאנחנו ערבים.
 ראש העיר מעלה להצבעה* 

 הצבעה:
 חברים. 10 -בעד  
 אין. -נגד   
 אין. -נמנע 

   מאושר פה אחד !

   ___     ________________                         ___________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                            יהינכ"ל העירמ -אוהד שגב         
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