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 ד "בס
 

 (51)  /5175'  יין  מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המנ  
 השנה   סוף  עד ארנונה   תשלום  הסדרי מבצע  הארכת   אישור

 5/100  בשעה,  /21531305,  ח"בכסלו תשע' טו, התקיימה ביום  ראשון  
 עכו 21רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר

 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 סגן ראש העיר -מאל 'גד אדהם "עו
 חבר מועצת העיר  –הים טאהא אמר אבר

 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חברת מועצת העיר -שרי גולדשטיין ' גב

 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 
 נמצא בכנס –מ וסגן ראש העיר "מ -מר זאב נוימן 

 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד ' גב
 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 :ה"נעדרו   ה
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד

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

  חבר מועצת העיר -מר חאתם פארס 
 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו

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

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

 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 
 ח"מנהל הנה7 ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 
 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 
 דובר העירייה -מר שרון דהאן 

 מ וראש מינהל תרבות"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן
 ראש מינהל הרווחה -עדי מקל ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 מנהלת אגף נכסים והכנסות -גוזי -שגית בן' גב
 ל"ירת סמנכמזכ -רוית נגר ' גב
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 מנהל מערכות מידע -מר מיקי אילוז 
 מחשוב מחלקת מידע ותקשוב -מר יוסי כהן 

 לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
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 :על סדר היום
 .הודעות ראש העיר .א
 ,71.11.1.13אישור הארכת מבצע הסדרי תשלום ארנונה עד סוף השנה  .ב
 ,(תיקון), (הנחה מארנונה)בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה        

 .'א ב כנספח"הרצ  ,ד כנרת הדר וגזבר העירייה"וחוות דעת של עוה 1.13 –ח "התשע       
 

 הודעות ראש העיר1   א

 ס עדי מקל "קרן שלם העניקה בשבוע שעבר למינהל הרווחה  בעירייה בניהולה של עו .1
 פיתוח רצף שירותים לאדם עם מוגבלות עבור  1.13לשנת  המצוינותאת פרס      
    שכלית התפתחותית ולבני משפחתו המאפשר שילוב בקהילה ומעניק מענים איכותיים      
 .לאורך מעגל  חייו     
 .ס עדי מקל ולכל עובדי המינהל"הפרס הוענק למנהל הרווחה בהנהלת עו, 1.13השנה      
 .תודות גם לחברי המועצה והנהלת העיר שמאשרים את הבקשות שלנו  לטובת העיר     

 
 .ם על תרומתו לקהילה"ר אקי"יו, לאבי מלכה הוענק 1.12עיטור יקיר העיר עכו לשנת  .1

 
 ל הטוטו איציק לארי נחנך "עוזי דיין ומנכ' האלוף במיל, ר מפעל הפיס"במעמד יו .7

 .אצטדיון טוטו פיס     
 
 . במדד השקיפות ברשויות המקומיות 59אתר עיריית עכו דורג במקום החמישי עם ציון  .4

    כך עולה ממדד שקיפות אתרי הרשויות המקומיות  שפורסם על ידי עמותת שקיפות      
    מדד השקיפות פותח במטרה לקדם את מידת השיקוף והבהירות של . ישראל -בינלאומית      
  המדד בחן את . פנים ארגוניים ואת העמקת ההנגשה של המידע לציבור מידע ותהליכים     
 העיר עכו דורגה במקום . ערים בישראל 39-השקיפות באתרי הרשויות המקומיות ב     
 , +Aהחמישי בין הרשויות המקומיות והדירוג שניתן לאתר עיריית עכו הוא רמה      
 תוצאות הדירוג הוצגו השבוע . ..59-1על פי ציונים הנעים בין  מצויןדירוג ברמה      
 .בוועדת השקיפות  של הכנסת     

 
 : ס מפתן ׳קשת׳ פתח את שעריו לקהילה והציג את המגמות הפועלות בו"יב .9

 . התלמידים הציגו את יכולתם ופועלם. קונדיטוריה ומגמת עיצוב גרפי, מגמת עיצוב שיער    

 
    קאט -ואשר נתרם למרכז איי, ה האמנית האמריקאית מרלה פרידמןשיצר, פסל השלום .2

 .ב"נחנך בטקס חגיגי לציון שנה לפתיחת המרכז בהשתתפות תורמים מארה    
 

  1.13כ משולם נהרי הוענק לראשונה לעיר אות דגל היופי לשנת "ח, במעמד סגן שר הפנים .3
 דגל היופי הוענק לאחר שהעיר זכתה במקום הראשון .  על הצטיינות בטיפוח חזות העיר     
 .בתחרות קריה יפה ומקיימת בישראל יפה     

 
 הטניסאים שרגא . מרכז הטניס בעכו אירח את אליפות ישראל בטניס בכסאות גלגלים .8

   זכו במקומות הראשונים בגמר אליפות , ג"שניהם מאילן ר, ויינברג ואדם ברדיצבסקי     
 .ישראל בטניס     
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 ,עיריית עכו בשיתוף משרד התרבות והחברה הכלכלית של עכו יקיימו בחופשת החנוכה   .5

    הפסטיבל שייערך במשך שלושה . זו השנה השנייה ברציפות את פסטיבל אגן הים התיכון      
 . תיאטרון ומחול, בדצמבר יכלול תשעה מופעי מוסיקה 13-15בין ה, ימים רצופים      
 .מחיר כרטיס לכל מופע הוא עשרה שקלים בלבד      

 
     ועידת עכו לעירוניות תתקיים זו השנה השנייה ברציפות באולמות האבירים בעכו  ..1

 . 11.11.1.13  - 11.11.1.13 העתיקה         
 

   איתמר סונינו השתתפו עם קלוד לוי ביריד עלייה ד "עושרי גולדשטיין וחברי מועצת העיר  .11
 .בפריז שמאורגן על ידי הסוכנות היהודית       

 שרי גולדשטיין        
 .הוקסמתי מהמקום        
 .בדוכן שלנו תמיד דאגנו שיהיו עולים, היו דוכנים של כמה ערים        
 .משפחות כן מתכוונות להגיע לעכו .1 -כ        
 .שרת העלייה והקליטה הייתה נוכחת        

 
 ד איתמר סונינו"עו        
 !שיווקנו יפה את עכו         

 
  דגל היופי .11

 
 יניב אשור     
 .כוכבים 9תמיד קיבלנו , במסגרת התחרות    
 .תחום המיגון של המקלטים, ניקיון, מדובר על פיתוח העיר, עלינו לשלב הגמר וזכינו    

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי     
 .אנחנו ביניהם, ..1ערים לגמר עם ציון  7עלו     
 .העיר עכו זכתה מבין השלושה    

 
. ת נרותיערך במדרחוב בן עמי פעילות חנוכה לילדים עם הדלקי 11.11.13יום שלישי ב .17

 .הציבור מוזמן
 

ייערך בעכו מירוץ שליחות חברתי של חברת חשמל  13.11.13יום ראשון ב, בחופשת חנוכה .14
 . ..:13טקס הסיום ייערך באולם מועצת העיר בשעה . בסימון שוויון הזדמנויות לכל

 .הנכם מוזמנים
 

  משתתפת העירייה בתרגיל חירום באמצעות סימולאטור 2.11.1.13ביום רביעי  .19
 .בפיקוד העורף
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 ,/251531305אישור הארכת מבצע הסדרי תשלום ארנונה עד סוף השנה    1ב
 ,(תיקון), (הנחה מארנונה)בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה        
 1             ד כנרת הדר וגזבר העירייה"וחוות דעת של עוה /305 –ח "התשע       

 
 גזבר העירייה –ויצמן  ראובן

 לתת הנחה לתושבי העיר, בהמשך  לאישור של חברי המועצה
  .לתושבים שיש להם חובות,  %.9  -הנחה של 

 .71.11.1.13 -מובא לאישורכם הארכת תוקף המבצע עד ה
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .אני בעד לתת לכל תושב שצריך הנחה

 .בצורה תקינהצריך לשים לב שאנחנו פועלים , כל מי שמקבל החלטות בוועדות
 .תמיד לשרת את הציבור ביושר ובאמונה

 
 : החלטה

 , פ המסמך המצורף"ע, 71.11.1.13מאשרים את הארכת התוקף עד 
 .ללא הגבלת סכום לעניין פריסה לתשלומים

 
 גלעד אביבה

 ?יש עוד רשויות שמאריכות 
 

 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 
 .להחליט בעניין יש להם את האופציה

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 ,71.11.1.13אישור הארכת מבצע הסדרי תשלום ארנונה עד סוף השנה מעלה להצבעה 
 ,(תיקון), (הנחה מארנונה)בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה 

 .ד כנרת הדר וגזבר העירייה "וחוות דעת של עוה 1.13 –ח "התשע
 

 :הצבעה
 1חברים  53  -בעד    
 1אין   -נגד     
 1  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 
 

 
   ___     ________________                         ___________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                            יהיל העיר"נכמ -אוהד שגב         
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