
1 
 

 
  

 ד"בס
 

 (10)  /5091 'מס המניין  מןש פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה
 10.55בשעה ,   /4.3.151, ט"תשע' באדר ב ז"כ  , שהתקיימה ביום רביעי

 .עכו 40ויצמן ' רח, אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 מ וסגן ראש העיר  "מ -מר זאב נוימן 
 סגן ראש העיר  -מאל 'ד אדהם ג"עו
 סגנית ראש העיר  -שרי גולדשטיין ' גב
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב

 חבר מועצת העיר -מר אילן אליעזר פרומן 
 חבר מועצת העיר -מר שמיל לוי 

 חברת מועצת העיר -עאישה מורסי ' גב
 חבר מועצת העיר - ח חסין אסדי"רו

 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו

 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 חבר מועצת העיר -מר נפתלי רזניקוביץ 

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חבר מועצת העיר  -מר חאתם פארס 

 
 :נעדרו

 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 
 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 

 
 :ה"בנוכחות ה

 ל העירייה"מנכ -מר אוהד שגב 
 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו

 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 
 ח"מנהל הנה9 ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 וע פרויקטיםסגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצ -מר איגור מאיוררסקי 

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 טכנאי מחשוב מידע ותקשוב - יוסי כהןמר 

 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב
 קלדנית  –ל "מזכירת סמנכ –רוית נגר ' גב
 מנהלת אגף קשרי קהילה  –ליזו אוחיון ' גב
 מנהלת לשכת ראש העיר –אור אלפסי ' גב
 ראש מינהל הרווחה –ס עדי מקל "עו

 ראש מינהל התפעול ואכיפה –מר יניב אשור 
 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר –מר משה סעדה 

 
 
 
 
 



2 
 
 
 

 

 :על   סדר   היום
 .הודעות ראש העיר .1

 .'ב כנספח א"הרצ, ים חדשיםר"אישור תוספת תב .1

, ל העירייה מר אוהד שגב"י בקשתו של מנכ"ס עכו עתיקה כעמותה מעין עירונית עפ"אישור מתנ .4
 . 'ב כנספח ב"הרצ

 . 'ב כנספח ג"הרצ, /14.4.151מיום , /1512-1510-151אישור פרוטוקול ועדת יקיר העיר עכו לשנת  .3

 . 'ב כנספח ד"הרצ, /13.4.151אישור פרוטוקול ועדת חינוך מיום  .0

מחליטה כי התאגיד ימשיך , "עכו -מי"כאסיפה הכללית ובעלת המניות בתאגיד , מועצת העיר עכו .6
 . וזאת עד לביטול תאגידי המים והביוב, כתאגיד עצמאי

  -י הרשות המקומית"והביוב יופעל עמשק המים 
 . כמשק המביא הכרח להפחתת עלויות המים והביוב לשירות טוב יותר לתושבי העיר

 . 'ב כנספח ה"המצ, וטוקול ועדת תמיכות עמותות הספורטאישור פר .2

 . 'ב כנספח ו"המצ, /151רים "אישור פתיחת תב .0

 

 :סדר   היוםמעל להלן   נושאים  נוספים  
 . 1 –' ב כנספח ו"המצ, /151רים "אישור פתיחת תב.     /    

 .'כנספח זב "המצ, אולמות ספורט בהתאם לקול קורא 4החלטה על הקמה .     15   

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 .היום סדרמעל מעלה להצבעה נושאים נוספים 

 
 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חברי המועצה שנעדרו

 .מאשר  -  חבר מועצת העיר  -מר ויקטור אלון 
 .מאשר  -  חבר מועצת העיר  -      מר עופר כהן

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

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

 

 .הודעות ראש העיר. 1
 

לבית הספר  בשבוע שעברריבלין העניק ( רובי)ראובן , נשיא המדינה: כבוד וגאווה לעיר עכו .1
ולבית הספר אורט טכנולוגי ערבי  ש חיים ויצמן בניהולה של יוטה מועטי"למדעים וטכנולוגיה ע

יבות מחוהאות הוענק על  .בניהולו של איאד סאלח את אות הנשיא לתקווה ישראלית בחינוך
 . ופעילות מעמיקה למען ביסוס השותפות וההידברות בין המגזרים השונים בחברה הישראלית

 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .ויות של קירוב בין המגזריםבפעיל בתי ספר שעוסקים 151בין תחרות מדובר ב

 .ס ויצמן"ס הטכנולוגי וביה"ביה –מעכו שני בתי ספר מתוכם ספר מכל המדינה  בתי 4נבחרו 
 ".לחיים משותפיםעכו היא מודל :"ואמר הנשיא פתח את הטקס

 .ראויה לשבחהאנחנו נזמין את שני מנהלי בתי הספר ונאמר להם תודה על עבודתם 
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בשנים  . ת קנדי בעכו"הוענק בסוף השבוע לבית הספר אמי ט"המחוזי לשנת תשעפרס החינוך  .2
-ל 55%מ  -האחרונות נרשמה עליה דרמטית באחוזי הזכאות לבגרות של תלמידי בית הספר

מגוון ומממרחבי למידה חדשניים , תלמידי בית הספר נהנים ממהפכת למידה משמעותית. 22%
 .ה בליווי חוקרים ואנשי מדעתכניות למידה וחקר המשולבות בקהיל

 
 אילן פרומן
 .הכל שונה מקצה לקצה ,ס"קיד מנהלת ביהפס מונתה לת"מנהלת ביה, צוברי' מאז שהגב
 .כל הכבוד

 

 .תהלוכת העדלאידע המסורתית לכבוד פוריםמאות השתתפו ב .5
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,ראש מינהל החינוך -לאורית אסייג, מנהלת אגף קשרי קהילה -כל הכבוד לליזו

ודה לכל מי שסייע בארגון ת ,מנהל תרבות -מאור בנזינוראש מינהל התפעול ו -יניב אשורל
 .התהלוכה

 
 ליזו אוחיון 

 .תודה לכולם ,וראש העירל העירייה "מנכ
 

באפריל מתחם בילוי חדש למוסיקה  11-יושק בעכו ב" יש לכם מקום לבלות בו"תחת הכותרת  .4
מתחם הבילוי יוקם בגני הפסטיבל בעכו העתיקה בהובלת ". המצודה"והופעות חיות בשם 

בשיתוף המיזם ייערך . ליזו אוחיון, אוהד שגב ומנהלת אגף קשרי קהילה, ל העירייה"מנכ
 21:51את המופע הראשון יפתח הזמר ישי ריבו במופע בשעה  .החברה לפיתוח עכו העתיקה

, בניה ברבי,  חנן בן ארי, הראל סקעת, אמיר דדון: בין האמנים שיופיעו בהמשך נמנים. בערב
 , ארקדי דוכין, מרינה מקסימיליאן, מוש בן ארי, אביב גפן ומיטלמן, יובל דיין, נתן גושן

 .ועוד'  י נצ'נצ, טונה, מיכה שטרית, עילאי בוטנר
 

 אוהד שגב
 . תייריםגם , הציבור תמיד מחפש לבלות בעכו

 .של זמריםחיות הופעות  –" מצודה"קוראים לו  "מועדון הזאפה"-יצאנו במיזם חדש שדומה ל
 . החברה לפיתוח עכו עתיקהל "יש שיתוף פעולה מוצלח עם מנכ

 .הרשות משתתפת כרגע בתקציבים
 .רסם בהמשךופלוח הופעות שייש 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .העירייה למען תושבי העירשל זה פרויקט מבורך 

 

בעשרות פעילויות שונות ברחבי העיר והם יתקיימו  אתמוליום המעשים הטובים בעכו נפתח  .5
בפעילויות שהובילו מינהל הרווחה ויחידת הנוער העירונית נטלו חלק . לאורך שבוע ימים

הפעילויות כללו  .מתנדבים מארגונים שונים ועובדי העירייה, גמלאים, תלמידים ובני נוער רבים
יורים מודרכים בתל נפוליאון של חניכי חוגי ס, שיפוץ בתים לקשישים ולניצולי שואה, בין השאר

פעילויות סביב דו , הקמת גינה לימודית לגני ילדים, טיפוח גינות קהילתיות, הסיירות של עכו
סדנאות יצירה לקשישים ופעילות אתגרית לבעלי צרכים , יריד אוכלוסיות מיוחדות, קיום

 .מיוחדים ועוד
 

 .את יום חילופי השלטון בעיריית עכו קיימו חברי מועצת הנוער בעכו, כמדי שנה .6
תנועות נוער וארגונים נוספים החליפו את בכירי העירייה , בני הנוער המייצגים בתי ספר

 .בעבודתם ולמדו על השלטון המקומי
 

אות הצטיינות הוענקה לאחרונה לעיריית עכו על פעילותה החשובה בתחום עידוד עלייה בקרב  .7
 .על ידי ההסתדרות הציונית העולמית והמרכז לשלטון מקומיהאות הוענקה . יהדות התפוצות

 

מאות מתושבי העיר השתתפו ברסיטל לכינור ופסנתר של שני אמנים מהעיר התאומה סן מנדה  .1
 . בצרפת שהתקיים בקונסרבטוריון
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 .'ב כנספח א"הצ, רים חדשים"אישור תוספת תב.  1
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . רים עבור מספר פרויקטים"ראש העיר מציג את התב

 
 . רים חדשים"אישור תוספת תב מעלה להצבעהראש העיר 

 
 :הצבעה
 .חברים   15   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 
 

 , ס עכו עתיקה כעמותה מעין עירונית"אישור מתנ  .4
 . 'ב כנספח ב"המצ, ל העירייה מר אוהד שגב"י בקשתו של מנכ"עפ

 
 **מר חאתם פארס חבר המועצה יוצא מאולם המועצה ** 

 
 אוהד שגב

עירונית כדי לאשר תקציבי  ס בעכו עתיקה כעמותה"מבקשים לאשר את עמותת המתנ
 .ס"מהמתנ 61%, מהעירייה 41%חברי הנהלה , תמיכה

 
 בולוס נחאס

 .י רשם העמותות"חברי ההנהלה בהתאם לאורך התקופה עפ יש להחליף את
 (. שנים תקופת כהונה 4)
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . ש העירייה"אנחנו נבדוק את הנושא באמצעות יועמ

 
 , 511515222ר "ע, ס חדש עכו העתיקה"עמותת מתנאישור  מעלה להצבעהראש העיר 

 .2115מאי שנת  חודשתקנון להפוך לעמותה מעין עירונית ואימוץ 

 
 :הצבעה
 .חברים   15   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 **אולם המועצה ל חוזרמר חאתם פארס חבר המועצה ** 
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 , /14.4.151מיום , 1510-1512-/151אישור פרוטוקול ועדת יקיר עכו לשנת  . 3
 .'ב כנספח ג"המצ

 
 רזניקוביץנפתלי 
 ,( מונירה אבו חמיד' גב)  2117אחד מהמגזר הערבי עבור שנת , מועמדים 2נבחרו 

 .(פריסקי ( שרי)מר שלמה )   2111ואחד מהמגזר היהודי עבור שנת 
 . עמדת הנצחה ליקירי העירהמלצנו להכין , נושא הנצחה

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ת הנצחהדזה לא נקרא עמ

 .פינה יפה ליקירי העיר עכו לדורותיה באולם המועצהאני מציע שתהיה 
 

 עאישה מורסי 
 . וזה צריך להיות מקום שתושבי העיר יהיו חשופים ל

 . בעיר ובכללההתנדבות ערך משמעות ללתת יש 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .המועמדים ראויים 2
 

 . 2117-2111-2112פרוטוקול ועדת יקיר העיר עכו לשנת אישור  מעלה להצבעהראש העיר 

 
 :הצבעה
 .חברים   15   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 . 'ב כנספח ד"המצ, /13.4.151אישור פרוטוקול ועדת חינוך מיום .  0
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .רק בולוס ועאישה לוועדה והגיע

 .ודברים שצריך לשפר במערכת החינוך החינוךלעקוב אחר התקדמות , מטרת הוועדה
 .להצליח ולהגיע להישגים גבוהים ,ילד בעיר באשר הוא ללאפשר לכיש 

 .לממש את הפוטנציאל
 . על עוצמת העירמעיד דבר אשר , לות בלתי פורמאליתימילדי העיר נמצאים בפע 21%

 . מילדי העיר לומדים מוסיקה 11% -קונסרבטוריון העירוני כב, למשל
 .אחת לרבעון תתכנס ועדת החינוך

 
 איתמר סונינו

 . צ"אודה אם נקיים אחה -ועדות חובה
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 . מסכים

  .24.5.2112אישור פרוטוקול ועדת חינוך מיום  מעלה להצבעהראש העיר 

 
 :הצבעה
 .חברים   15   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .פה אחד מאושר  -:החלטה
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 , "עכו -מי"כאסיפה הכללית ובעלת המניות בתאגיד , מועצת העיר עכו.  6
 . וזאת עד לביטול תאגידי המים והביוב, ה כי התאגיד ימשיך כתאגיד עצמאימחליט

כמשק המביא הכרח להפחתת  -י הרשות המקומית"משק המים והביוב יופעל ע
 . עלויות המים והביוב ולשירות טוב יותר לתושבי העיר

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי      
 .תאגידי המים נבנו מלכתחילה לשפר את משק המים במדינת ישראל     
 .51 -יותר מבפועל יש , תאגידים 12היו צריכים להיות      

 . רווזיל את מחיר המים הם רק יתייקבמקום לה
 . בתי ספר וגני משחקים, עלויות המים יתייקרו בפארקים

 .קיומו של תאגיד המים מעצםהעירייה מפסידה 
 .יש לנו הערכה לתאגיד מי עכו. התאגיד בעיר עכו מנוהל לתפארת ופועל לעילא ולעילא
 .של העירייה 111%מועצת העיר מעבירה החלטה שתאגיד מי עכו בבעלות 

 . חברי המועצה הם חברי האסיפה הכללית של התאגיד עד שיוחלט אם יבוטל
 

כי תאגיד המים ימשיך כתאגיד עצמאי עד לביטול תאגידי המים  מעלה להצבעהראש העיר 
  . והביוב

 

 :הצבעה
 .חברים   15   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 . 'ב כנספח ה"המצ, אישור פרוטוקול ועדת תמיכות עמותות הספורט.  2
 

 **חברי המועצה יוצאים מאולם המועצה מל'ג דהםד א"עוו מר אילן פרומן**
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . י תבחינים שאושרו במועצה"י ועדה מקצועית עפ"ועדת התמיכות מנוהלת ע

 חלטות בנושא חלוקת התמיכות הת האיוני  בחודששתתקיים אנחנו נבקש להציג לישיבה 
 .רתיותחבלעמותות 

 
 אוהד שגב 

 . אנחנו בודקים אם הבקשות אכן נכונות בשטח
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . אישור פרוטוקול ועדת תמיכות עמותות ספורט מעלה להצבעה

 
 :הצבעה
 .חברים   15   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 **חברי המועצה חוזרים לאולם המועצה מל'ד אדהם ג"מר אילן פרומן ועו**
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 . 'ב כנספח ו"המצ, /151רים "אישור פתיחת תב.  0
 

 מל'אדהם ג
 . ס"פעילות במתנהאני מבקש להודות לראש העיר על פתיחת 

 . אודה להמשך אישור תקציבים לטובת פעילויות נוספות
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 . 2112רים "אישור פתיחת תב מעלה להצבעה

 
 :הצבעה
 .חברים   15   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 :סדר   היוםלהלן   נושאים  נוספים  מעל 
 
 .1-' ב כנספח ו"המצ, /151רים חדשים "אישור פתיחת תב  ./
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 . 1-'ב כנספח ו"המצ, 2112רים "אישור פתיחת תב מעלה להצבעה

 
 :הצבעה
 .חברים   15   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 .'ב כנספח ז"המצ, אולמות ספורט בהתאם לקול קורא 4 החלטה על הקמת.  15
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 :אולמות ספורט 5החלטנו על הקמת 

 . ס אשכול"ביה ,ס תיכון למגזר היהודי"ביה, ס תיכון למגזר הערבי"ביה
 . בהתאם לקול קורא, מת המתקניםקהמועצה מתבקשת לאשר את ה

 
 . אולמות ספורט בהתאם לקול קורא 5הקמת  מעלה להצבעהראש העיר 

 
 :הצבעה
 .חברים   15   -בעד    

 .אין   -    נגד 
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 .שונות. 11
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .אני רוצה להוסיף משפט בעניין קניון עזריאלי
 .הנהלת הקניון מתכוונים לבצע השקעה נוספת

 ,ל הקניון שיציג את התכניות החדשות להשקעה"נזמין את מנכאנו 
 .קולנועמכון כושר ובתי  וכמ
 . כרגע בשלב של קבלת היתרי בנייה הם

 
 ש העירייה"יועמ –ד כנרת הדר "עו

 . ולטענתם מדובר בהיטל גבוה לקניון יצא חיוב של היטל השבחה
 .אולם ועדת הערר סירבה לקבל את הסכם הפשרה שהושג בינינו, הגענו לגישור

 .זה ייקח קצת זמן עד שזה יאושר
 . מקווה שבית המשפט יקבל את הערר

 
 אוהד שגב

אי תשלום ואי עמידה , דיותתביעות משפטיות הד, אחרי תלאות רבות -לגבי שוק הבגדים
 .את המגשרת להיות בוררת הסמכנו, היינו השבוע בגישור, בהסכם

 ,היא תיקח בחשבון את הטענות של העירייה והסוחרים
 . היא זו שתיתן את ההחלטה הסופיתו –עניין החובות שיש להם מול הרשות  וגם את

 (.חברת נצבא)הבגדים יפונה והשטח יוחזר לבעליו  שוק, בסופו של התהליך
 . אך הסוחרים לא הסכימו לגובה הסכום, אנחנו הצענו מתווה לפיצוי מלכתחילה

 . אנחנו כרגע ממתינים להחלטת המגשרת
 
 
 
 
 
 
 

   ___    __________   ______             _______________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                       יהיהעירל "מנכ -אוהד  שגב         

 

  רוית נגר : רשמה
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