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 ד "בס
 (11)  /3081' מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין  

 1/233בשעה  , /82.2.31, ח"בשבט  תשע'  כב , רביעיהתקיימה ביום  
 עכו 03רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו
 חבר מועצת העיר  –מר אברהים טאהא 

 חבר מועצת העיר - מר אילן פרומן
 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 

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

 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 
 חבר מועצת העיר  -מר חאתם פארס 

 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 
 חברת מועצת העיר  -צפריר -יין גולדנבלוםד מע"עו

 :ה"נעדרו   ה
 לארץ -נמצא בחוץ  8 מ וסגן ראש העיר "מ -מר זאב נוימן 

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

 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 

 :ה"בנוכחות ה
 ל העירייה"סמנכ -קובי שמעוני מר 

 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 

 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב
 ח"מנהל הנה8 ח "רו -מר מנחם נויפלד 

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

 ראש מינהל הרווחה -עדי מקל ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 מהנדסת העיר   -מיכל סופר' דר' אדר
 סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים -מר איגור מאיורסקי 

 מינהל תרבותמ וראש "ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן
 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 

 מנהלת אגף נכסים והכנסות  -גוזי -שגית בן' גב
 מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום -מר איתן שליו 

 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 מחלקת מידע ותקשוב -טכנאי מחשוב  -מר יוסף כהן 

 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב
 לשכת ראש העיר - מר אמיר כורדי 
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 :על סדר היום
 .הודעות ראש העיר .1

 ,מ מקום ועדת תחבורה"ע כמ"מאל סגן רה'ד אדהם ג"מינוי עו .2
  .ע"מ וסגרה"ו של מר זאב נוימן מי בקשת"עפ       

 . 1ב  כנספח "המצ,  /23.1.211מיום   /1181' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס .3

 .2ב כנספח "המצ, /12.1.211מיום  /211ושנת  2112אישור פרוטוקול ועדת יקיר עכו שנת  .4
 ,"בטחון"ו" למיגור אלימות"אישור פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות  .5

 .3ב כנספח "המצ, 24.12.2112מיום 
 :להלן   נושאים   נוספים   לסדר   היום

 . 4ב כנספח "המצ, רים"אישור פתיחת תב.    6
 .5ב כנספח  "המצ, /211שינוי בתקציב רגיל שנת .    2
 ממונה , ד יפעת ווקנין מניס"אישור בקשה להיתר העסקה בעבודה נוספת של עו.     /

     , /22.1.211מכתבה מיום , ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ, תחום נכסים        
 .6ב כנספח "מצ        

 ,ח"ל תשע"הילדים בעכו לשנה-שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני אישור.     9
 , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' י בקשתה של גב"עפ,  שקד ופיקוס, שושנים        
 .2ב כנספח "המצ, /1.211./2מכתבה מיום         

 ,"מנחם"גן  - הילדים-ח של גן"ל תשע"אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר לשנה.   11
 ,/1.211./2מכתבה מיום , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' י בקשתה של גב"עפ        
 ./ב כנספח "המצ        

 .9ב כנספח "מצ, /31.1.211אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום .   11
 ,גזבר העירייה י בקשתו של מר ראובן ויצמן"עפ, אישור הלוואת פיתוח מבנק לאומי.   12

 .11ב כנספח "מצ,  /4.2.211מכתבו מיום         
 ,   י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה"עפ, אישור הלוואת איזון פיתוח מבנק מזרחי.   13

 .11ב כנספח "מצ,  /4.2.211מכתבו מיום         
 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

 :היום כדלקמן-לסדר ים נוספים מעלה להצבעה נושא
 :היום סדר  מעל  להוסיף  מבקש 

 .'א4ב כנספח "המצ, רים"אישור פתיחת תב.   14
 . 12ב כנספח "מצ,  /31.1.211אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום .   15

 
 .מועצההאולם מר אילן פורמן חבר המועצה עזב את 

 

 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חברי המועצה שנעדרו
  2מאושר   -                מ וסגן ראש העיר "מ -מר זאב נוימן 

 2מאושרת   -  סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד ' גב
 2מאושר   -                       חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 

 2מאושר   -               חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד
 2מאושרת   -                    מועצת העירחברת  -ולאא עלי ' גב

 :הצבעה
 (.אילן פרומן לא הצביע) .חברים  16   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאשרים פה אחד  -:החלטה
 (.טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -מאשרים פה אחד )           

 
 .אילן פורמן חזר אל אולם המליאהמר 
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, (תיקון( )שירותי שמירה)אי אישור תיקון לחוק עזר לעכו בנושא חלוקת מכתב 

 ,למר מרדכי כהןי בקשתו של ראש העיר עכו "עפ 7102-ח"התשע

  A2 ב כנספח"צמ, 82727106במכתבו מיום  ,ל משרד הפנים ירושלים"מנכ

 
 הודעות ראש העיר2  1
 
 !תקלות בימים הסוערים העיר היחידה בארץ עם אפס  –" מזג אוויר סוער" .1

 .הודות ליניב אשור ולכל הצוות שלו       
 

 ,אנחנו מקדמים את הנושא שיח נקי ברשת –" שיח חברתי ברשת" .2
 .ועם נציגים נוספיםהרב שי פירון היה מפגש מאוד מכובד עם שר החינוך לשעבר       

 
אשר ערכו סדר , הארץ מתנדבי שנת שירות מארגוני נוער מכל קצוות 511-העיר עכו אירחה כ .3

ו בשבט כהלכתו ונערכו לקראת אירועי החג הקרובים יחד עם נציגי הקרן הקיימת "ט
 .לישראל

 
, כמו כן. ו בשבט נערכו בשבוע שעבר עם ילדי גן התמרים במורדות תל נפוליאון"נטיעות ט .4

 .נערכו נטיעות נוספות בגני הילדים
 

 .יליד העיר עכו, ן רונן פרץ"רונן לזכרו של רס ביום שישי שעבר נערך בעכו מירוץ .5
 

 .בעכו" ר"הנוער הלאומי בית"השבוע נחנך הסניף החדש של תנועת הנוער  .6
 

אברהם ארוש על , ח הוענק לתושב העיר"ל לשנת תשע"אות המתנדב של ארגון נכי צה .7
 .הוענקו תעודות הוקרה למתנדבים נוספים, כמו כן. פעילותו ההתנדבותית בקהילה

 
קצינים ושוטרים , צ רוני אלשיך"ל המשטרה רנ"מפכ, במעמד השר לבטחון פנים גלעד ארדן .8

. יחידות דיור 66הכוללת , "נווה חוף עכו"נחנכה שכונת המגורים המשטרתית החדשה 
יחידות דיור עבור  /1בו יוקמו עוד , במהלך הטקס הונחה אבן הפינה להמשך הפרויקט

 .השוטרים
 

בעיריית עכו ביצע לאחרונה בשיתוף משרד התיירות עבודות לשיקום  מינהל תשתיות וביצוע .9
 .₪כיכר הדייגים בעלות של כחמישה מיליון 

 
 במהלך הטקס הושק גם האמבולנס החדש . בעיר" איחוד הצלה"נחנך בית המתנדב של   .11

שלושה מהם , אופנועים /2לרשות מרחב אשר הפועל בגליל המערבי עומדים . המרחב של  
 .עכובסניף 

 
 שני אירועים מרכזיים התקיימו לאחרונה בעכו במסגרת אירועי חודש הזקן הבינלאומי  .11

 מופע של האמנים ישראל גוריון וורדינה כהן :  על ידי מינהל הרווחה בעיריית עכו       
 התקיים יום עיון בנושא התעללות והזנחה כלפי קשישים , בנוסף. שירותים ויריד       
 . ס בית היימן"במתנ       
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     מאות מתושבי העיר עכו השתתפו בהילולה המסורתית לזכרם של הבבא סאלי והמקובל   .12
 .ל שנערכה זו השנה העשירית ברציפות באולמי טופז בעיר"י יצחק כדורי זצוקרב        

 
  ועדת ההיגוי של אגף נוער וצעירים התקיימה בעיריית עכו בלשכת ראש העיר לסיכום   .13

  2112בשנת  , כך למשל. /211ואישור תוכניות לשנת הפעילות  2112הפעילות  שנת 
 .צעירים וצעירות תושבי העיר במגוון רחב של תחומים 5611-השתתפו בפעילויות כ 
 

  השישית השנה זו השבוע נערך מעכו ל"ז פרייס אליאור של לזכרו רגל קט טורניר  .14
 .בעיר דרסקי אורט הספר-בבית  ברציפות 
 

    כב״ה ומי עכו , בשל היערכות מוקדמת של עיריית עכו על כלל אגפיה יחד עם גורמי המשטרה  .15
 .טופלו מקרים של עצים שקרסו. נשמרה שגרת החיים בעיר למרות מזג האוויר הסוער        

 
 .שנדרש ככל לסייע והבטיח בעיר ביקר אקוניס אופיר, והטכנולוגיה המדע שר   .16

 
עולים  416-ב הכולמדובר בסך . 2112משפחות עולים חדשים נקלטו בעכו במהלך שנת  191 .17

: מרבית העולים הגיעו לעכו ממדינות חבר העמים לשעבר כך. חדשים שהגיעו לעיר
השנה נקלטו בעכו שש משפחות מגרמניה וארבע . בלרוס ועוד, מולדובה, רוסיה, אוקראינה

 .נוספות מקנדה
 

 ביקרו בעכו " פנימה"שי פירון  ואיש העסקים שלמה דברת מתנועת , שר החינוך לשעבר  .18
, הדיון נערך בהשתתפות רב העיר יוסף ישר. והשתתפו ברב שיח שעסק בחברה הישראלית

 .אנשי חינוך ופעילים חברתיים מהמגזר היהודי והערבי, סמיר עאסי' השיח
 
 . יציאה מרחבת העירייה. 11:11עה בש /2.3.1, עד לא ידע תיערך ביום שישי   .19

 .טטיק ובן אל תבוריס : מופע מרכזי  
 
 
 
 
 

 ,מ מקום ועדת תחבורה"ע כמ"מאל סגן רה'ד אדהם ג"מינוי עו2   .
  2ע                            "מ וסגרה"ו של מר זאב נוימן מי בקשת"עפ      

 
 ראש העיר  –שמעון לנקרי 

 ,מ מקום ועדת תחבורה"ע כמ"מאל סגן רה'אדהם גד "מינוי עו מעלה להצבעה
  .ע"מ וסגרה"ו של מר זאב נוימן מי בקשת"עפ 
 

 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 2 1ב  כנספח "המצ,  /0212.31.מיום   81/31' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס2  0
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 . /23.1.211מיום   /1181' פרוטוקול ועדת כספים מס מעלה להצבעה

 
 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 2.ב כנספח "המצ, /18212.31מיום  /31.ושנת  318.אישור פרוטוקול ועדת יקיר עכו שנת 2  1
 

 שרי גולדשטיין 
 .מועמדים ראויים 4קיבלנו , פרסמנו קול קורא
 .עלה לנו ספק שבשנת בחירות אסור לנו לבחור, בזמן שדנו עליהם

 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .ומגזר ערבי מגזר יהודי  , יקירי העיר 2בשנה הבאה אנחנו בוחרים 

 ./211לשנת  עכויקיר  -ו 2112יקיר עכו עבור שנת 
  .מאשרים את מה שהועדה קבעה בשנת בחירות לא בוחריםאנחנו 

  /211העיר לשנת  לבחירת יקיר ,נוציא קול קורא, בסיום שנת בחירות
 ./211-ו 2112 יםונערוך טקס ליקירי העיר שנבחרו לשנ

 

 :מעלה הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 ,"בטחון"ו" למיגור אלימות"אישור פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות 2   3

 2                                                                        0ב כנספח "המצ, 121.2.318.מיום       
 

 אשור יניב
 ,סיורים בעיר העתיקה, יש יותר אכיפה בעיר

 .התופעות השליליותבכדי למגר את כל 
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 ,ר עכוידירות בע 31נפרצו  2112בכל שנת 

 .(פריצות של דירות 21-שנה קודם היו כ) 
 .תוצאותמושקע ויש זהו מערך , מצלמות, החינוך, המערך של הפיקוח

 .למגר את כל תופעות האלימותנמשיך לפועל בנחישות 
 .ילות המשטרה בעיראנחנו מטפלים בעצמנו ללא קשר לפע

 
 סונינו איתמרד "עו

 .בשעות הצהרון כשאין אבטחה, ס נועם"היה אירוע חמור בביה, יניב
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 אשוריניב 
 ,בוקרבמחרת ל, נעזרנו במצלמות! אנחנו טיפלנו במיידי 

 .ס"הייתה פריסה מורחבת של שיטור בביה
 .ס בעזרת במצלמות"נערים שחדרו לביההתרנו את יבמהלך הסיור א

 
 ראש העיר  –שמעון לנקרי 

,      "בטחון"ו" למיגור אלימות"אישור פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות  מעלה להצבעה
 .24.12.2112מיום 
 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 

 :להלן   נושאים   נוספים   לסדר   היום
 
 2 1ב כנספח "המצ, רים"אישור פתיחת תב 2 6

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 .רים"פתיחת תבאישור  מעלה להצבעה

 
 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 32ב כנספח  "המצ, /31.שינוי בתקציב רגיל שנת 2  8

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .מהתקציב הרגיל וילקחשקלים  12111 -" סימון כבישים"בסעיף 

 
 ראש העיר  –שמעון לנקרי 

 ./211שינוי בתקציב רגיל שנת אישור  מעלה להצבעה
 

 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 



7 
 

 

 
 
 , ד יפעת ווקנין מניס"אישור בקשה להיתר העסקה בעבודה נוספת של עו2    /

 , ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ, ממונה תחום נכסים
 2                                                       6ב כנספח "מצ,  /212.31..יום מ מכתבה       

 
 ראש העיר  –שמעון לנקרי 

 , ד יפעת ווקנין מניס"אישור בקשה להיתר העסקה בעבודה נוספת של עו  להצבעהמעלה 
 .תחום נכסיםממונה 

 
 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 ,ח"ל תשע"הילדים בעכו לשנה-אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני2     9
 , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' י בקשתה של גב"עפ,  שקד ופיקוס, שושנים        
 2                                                                          8ב כנספח "המצ, /212.31/.מכתבה מיום         

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 הילדים בעכו -אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני מעלה להצבעה

  .שקד ופיקוס, שושנים: ח"ל תשע"לשנה
 

 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 

 ,"מנחם"גן  -הילדים -ח של גן"ל תשע"אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר לשנה2   13
 ,/212.31/.מכתבה מיום , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח, איה קשת' י בקשתה של גב"עפ        
 2                                                                                                                  /ב כנספח "המצ        

 
 ראש העיר  –שמעון לנקרי 

 ".מנחם"גן  -הילדים -ח של גן"תשע ל"אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר לשנה עהמעלה להצב
 

 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 92ב כנספח "מצ, /03212.31אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 2   11
 

 רפאל לוזון
 ,הגיע הזמן גם להגיד, שנים 14אני במועצה 

 .מילים טובות לעובדי העירייה שאנחנו עובדים איתם
 .אני תמיד מקבל תשובה באותו רגע

 .כל מחלקות העירייה, כולם משתפי פעולה
 .תודה בשמי ותודה בשם כל חברי המועצה, מולכם כל האנשים תענוג לעבוד

 ,קרטוניות, נושא של מחזור על אנחנו עובדים
 ,יחידות כאלה 32, מוצקים, ים קטניםיהיו חדר

 .אתם תראו שינוי משמעותי בהמשך. אכסנה טובה לקרטוניות
 ,החינוך לעיצוב גרפי חיצוני' ביקשנו עזרה ממח
 .כולם ישתפו פעולה

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .אל לוזוןאני מצטרף לדברים של רפ
 .בעיר ואנחנו ממשיכיםאחוז סיימנו  51-כמעט כ, "לד"תאורת , גם התאורה בעיר

 ".עיר חכמה"במסגרת  להכו
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 ./31.1.211דת איכות הסביבה מיום אישור פרוטוקול וע מעלה להצבעה

 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 ,י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה"עפ, אישור הלוואת פיתוח מבנק לאומי2   .1
 2                                                                      13ב כנספח "מצ,  /12.2.31מכתבו מיום         

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .ח בשנה"מלש 24בתחילת דרכנו  שילמה , עיריית עכו
 .ח"מלש 11היום 
 .הישג יפה. מסיימים ביתרה תקציבית 2112שנת 

 .2116-ו 2115ל "כנ
 

 .ושומרים על איזון תקציביהיום אנחנו נותנים יותר שירותים לעיר 
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
  .הלוואת פיתוח מבנק לאומימעלה להצבעה אישור 

 
 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 ,   י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה"עפ, אישור הלוואת איזון פיתוח מבנק מזרחי2   10
 2                                                                              11ב כנספח "מצ,  /12.2.31כתבו מיום מ        

 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
  .הלוואת איזון פיתוח מבנק מזרחימעלה להצבעה אישור 

 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 :נושאים  הוספת  מעל  סדר  היום   כדלקמן
 

 'א1ב כנספח "המצ, רים"ר פתיחת תבאישו2   11
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
  ".עיר ללא אלימות" 2919-ו, /291, 2912, 2916, 2915: 'רים מס"תב אישור מעלה להצבעה

 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 2 .1ב כנספח "מצ,  /03212.31אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום 2   13
 

 .את אולם המליאה חבר המועצה עזב מר אילן פורמן    
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .אחוז 25ועדת תמיכות ממליצה לאשר מקדמה של 

 .הכדורסל נמצאות באמצע העונההפועל עכו הכדורגל והפועל עכו קבוצת 
 .אפשרי לתת להם מקדמה בכדי להמשיך להתארגן בפעילות

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 . /31.1.211תמיכות מיום ול וועדת הצבעה אישור פרוטוקלמעלה 
 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין    -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

___         __________   ______                 ____________________ 
 העירראש   -שמעון  לנקרי                   יהיהעירל "סמנכ -קובי  שמעוני      
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