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 ד "בס
 

 (11)  /6081'  מסמן המניין  פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה ש
 66./1בשעה ,  /52.1.561,  ח"תשע באייר 'י, רביעיהתקיימה ביום  

 עכו 52רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 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 -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו
 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד

 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו
 

 :ה"נעדרו   ה
 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 

 חבר מועצת העיר  -מר חאתם פארס 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

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

 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד ' גב
 חברת מועצת העיר -שרי גולדשטיין ' גב
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 

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

 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 
 ש העירייה "יועמ -כנרת הדר   ' גב
 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב

 מנהל תרבות  –מר מאור בנזינו 
 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 

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

 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 מ וראש מינהל תרבות"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן

 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב
 לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 

 מחשוב מחלקת מידע ותקשוב - יוסי כהןמר 
 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה  
 מנהל מערכות מידע  –מר מיקי אילוז 

 מהנדסת העיר  -מיכל סופר  ' גב
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 ***  שמן המנייןהעיר פותח מועצה  ראש*** 
 

 :על סדר היום
 .הודעות ראש העיר .1

 .'ב כנספח א"המצ, אישור פרוטוקול ועדת כספים .5

 .'ב כנספח ב"המצ, 5612אישור דוחות כספיים של החברה הכלכלית לשנת  .5
 

 :סדר   היוםמעל     להלן   נושא   נוסף
 .Aב כנספח "המצ, רים"אישור פתיחת תב .1

 
 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חברי המועצה שנעדרו

   חבר מועצת העיר      - מר נתנאל אלפלס    .1
  חבר מועצת העיר      -   מר חאתם פארס    .5
    חבר מועצת העיר     -מר פריד חזבון          .5
 חבר מועצת העיר      -      מר עופר כהן       .1
 מ וסגן ראש העיר"מ -          מר זאב נוימן  .2
  סגנית וחברת מועצת העיר  -     אביבה גלעד ' גב .0
  חברת מועצת העיר -  שרי גולדשטיין' גב .2
  חברת מועצת העיר -           ולאא עלי ' גב ./

 
 :הצבעה
 .חברים  12   -בעד    
 אין   -נגד     
   אין   -נמנע  
 (.טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -מאשרים פה אחד / )מאשרים פה אחד   -:החלטה

 
  

 הודעות ראש העיר.   1
 . סרטון –ערבסק  .1

י הנחייה של "כל חבר מועצה יוכל לקבל הזמנה אחת עפ –לגבי כרטיסים והזמנות       
 .ש מאחר שמדובר באירוע של מכירת כרטיסים"היועמ

  
 .המימונה ויום העצמאות, עצרות הזיכרון: האביבאירועי  .2

, מגזר ערבי, כולם כיבדו. ללא תקלות, כל הכבוד, י מאור בנזינו"תנהלו עהטקסים ה
 .מגזר יהודי

 
שנות עצמאות למדינת ישראל באירוע חגיגי בפארק אלי כהן  07ילדי הגנים בעיר חגגו  .3

 .בעיר
 
 צפויים דונם 077-כ של בשטח חדש תעסוקה אזור להקמת העבודות: מתחדשת עכו .4

 אזור .העיר במזרח" עכו שער" פרויקט במסגרת חודשים כארבעה בעוד להתחיל
 04,777 בהיקף מסחר שטחי לצד יוקם והוא הגג הסכם בתכנית אושר החדש התעסוקה

 רכבת ותחנת אוטובוסים מסוף, חניה מקומות 1277-כ הכולל תחבורה מרכז, ר"מ
 .בעיר התעסוקה מקורות להרחבת יביא החדש התעסוקה אזור. חדשה
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 מיכל סופר
 .אנחנו בהליך קליטת מנהל תכניות. נתחיל לפעול 2712אנחנו מאוד מקווים שבאוגוסט 

 
 ע"רה

 ,ירוקהאזור תעשיה . תשתיות, כבישים, אנחנו מכשירים את השטח
 .ועתירת ידע מודרנית            

 .יבחר, ויעמוד בתקנון מי שיתאים, נוציא תקנון לאזור התעשייה
 .מבקשים להשתדל להתחיל את העבודות כמה שיותר מוקדם            
 

 בבורגס בפיגוע שנים כשש לפני שנרצח, מעכו ל"ז הרוש מאור של לזכרו המאור משט .0
 .ים לקציני הספר בבית  ברציפות החמישית השנה זו שבבולגריה נערך

 
 עליו הגג הסכם התקדמות על מקרוב ועמד בעכו שני ביום ביקר גלנט יואב השיכון שר .0

 .שעברה בשנה העירייה חתמה
 

 
 הטיילת פיתוח של בשלבים וביצוע תכנון עכו עיריית מקדמת האחרונות בשנים .0

 חניון הסדרת הכוללות הפיתוח בעבודות ₪ מיליון כתשעה הושקעו כה עד. הצפונית
, מציל וסוכת שירות מבני עם" נפרד" רחצה חוף הקמת, הכרם בצפון והחוף הטיילת

 תשתיות כולל, גולני חטיבת מכיכר צפונה אופניים ושבילי הרגל להולכי שבילים פיתוח
 איגור' אינג, וביצוע תשתיות מינהל ראש מלווה העבודות את .נוף ופיתוח תאורה, מים

 .הרחצה תפתח בשבת הקרובה, מאיורסקי
 .חניה גדולה ומסודרת, ומאורגן רהכל מסוד, מינהל ההנדסה עשה עבודה מצוינת

 .מכובדתנעשה פתיחה 
 
. בעכו נחנך השבוע מיוחדים צרכים לבעלי" שיבולים( "ש"מע) שיקומי עבודה מרכז .2

 לפיתוח הקרן, שלם קרן בסיוע הוקם ₪ מיליון 0-בכ נאמדת הקמתו שעלות המרכז
 .והגליל הנגב לפיתוח והמשרד הרווחה משרד, לאומי לביטוח במוסד מיוחדים שירותים

 .שלהם ליכולות בהתאם בתעסוקה מיוחדים צרכים בעלי של שילובם מאפשר המרכז
 
 .התזמורת העירונית ומקהלת שירן יצאו להופיע בפראג .9
 

 
 .העירייה תחל בימים הקרובים בביצוע החלפת הצללות חדשות בפארקים ברחבי העיר .17

 
 יניב אשור

 .הצללות בכל הפארקים, הוותיקותמתחיל שלב משמעותי בפארקים בשכונות 
 .גם הצללות בגני ילדים –אנחנו משלבים לפרויקט 

 .פחי אשפה ועוד, ספסלים, ברזיםמוסיפים 
 

  ע"רה
 -יש תוצאות לעבודתם הקשה -יאמר לזכותו של יניב אשור וכל עובדי התפעול

 .כל הכבוד –עכו יפה ומטופחת 
 

 .ס עכו העתיקה"ידי מתנאתמול נחנך מרכז לפעילות ימית שיופעל על  .11
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 המשך הודעות ראש העיר 

חבר מועצת העיר מר , אנשי קהילה, יש צוות היגוי שישב עם בתי ספר, הפנינג שבועות .12
 ,רפי לוזון

 .מועד האירוע, פעילויות, והגיעו להחלטות של בחירת אומנים
 -מובילים אגף קשרי קהילה בהנהלת  כל זאת

 . מנהלת אגף קשרי קהילה –ליזו אוחיון ' הגב
 

 רפי לוזון
 .עושים עבודה מצוינת ,ישר כוח לליזו אוחיון וצוות האגף

 
 :להלן הנושאים לסדר היום

 .Aב כנספח "המצ, רים"אישור פתיחת תב .1

 .'ב כנספח א"המצ, אישור פרוטוקול ועדת כספים .5

 .'ב כנספח ב"המצ, 5612אישור דוחות כספיים של החברה הכלכלית לשנת  .5
 
 

 .Aב כנספח "המצ, רים"אישור פתיחת תב, נושא מעל סדר היום. 1
 .רים"מעלה להצבעה אישור פתיחת תבראש העיר 

 :הצבעה
 

 .חברים  9   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 .'ב כנספח א"המצ, אישור פרוטוקול ועדת כספים .5

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
  ,ח"מלש 12 –הסכם תשלום ארנונה מרפאל לעיריית עכו בגובה של 

 .יהיה תהליך משפטי ארוך ,בגלל מאבק של משרד הפנים מול רפאל
 ,ם את הסכום שכרגע לא יעבור לרשותמגייסיאנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו 
 .בכדי למנוע את החוסר התקציבי

 .עדיין מתעכב, להיכנס לרשותח מהסכמי הגג שצריכים "מלש 9יש 
 .התייחסותך בבקשה, מיכל

 
 מיכל סופר 

 .עד חודש נקבל את הכסף. טענו שיש להם תקלה טכנית
 

 .פרוטוקול ועדת כספיםמעלה להצבעה אישור ראש העיר 
 :הצבעה

 
 .חברים  9   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 .'ב כנספח ב"המצ, 5612אישור דוחות כספיים לחברה הכלכלית לשנת  .5
 

 אלברט בן שלוש
 ,2710ח טיפה מעל "מלש 10 של כ מחזור"סה, 2710שנת 

 . חצי מהסכום שולם עבור מיסים, ח"אלש 007סיימנו ברווח של 
 .כל עובדי החברה הכלכלית עברו לעבוד לפי נהלים שכפופים להם עובדי עיריית עכו

 .דרגות וכו/מחלה/ימי חופש
 

 מל'אדהם ג
 ?כמה הלוואות יש לחברה הכלכלית 

 
  אלברט בן שלוש

 .הלוואה אחת
 

 .5612ראש העיר מעלה להצבעה אישור דוחות כספיים לחברה הכלכלית לשנת 
 :הצבעה
 .חברים  9   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  ___    __________   ______                  _______________________ 
  ראש העיר -שמעון  לנקרי                      יהיהעירל "מנכס -  קובי שמעוני     
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