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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )11( 6091/
שהתקיימה ביום רביעי ,י' באייר תשע"ט ,11.1.561/ ,בשעה 10.66
באולם מועצת העיר ,אשר בהיכל העירייה ,רח' ויצמן  51עכו.

בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר
רו"ח חסין אסדי  -חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
נעדר:
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
מר אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית

מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד  -רו"ח  9מנהל הנה"ח
גב' ליזו אוחיון  -מנהלת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפלס  -מנהלת לשכת ראש העיר
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ וראש מינהל תרבות

מר יוסי כהן  -מבקר העירייה  9ממונה על תלונות הציבור
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' רות טל  -מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' עדי מקל  -ראש מינהל הרווחה
אדר' דר' מיכל סופר  -מהנדסת העיר  -מינהל הנדסה
מר איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
מר משה סעדה  -מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
גב' שגית בן-גוזי  -מנהלת אגף נכסים והכנסות
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר אמיר כורדי  -עוזר לשכת ראש העיר
גב' מרגרט מתא  -מזכירה משאבי אנוש
גב' גלית לילו  -מתורגמנית לשפת הסימנים
מר דני ספנדי  -מנכ"ל תאגיד מים וביוב  -מי עכו
מר ארנון כרם  -רואה חשבון  -קרית ביאליק

מר ג'יהאד בדראן  -טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
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על סדר היום:
 .1הודעות ראש העיר.
 .5אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .1
 .5אישור סגירת תב"רים ישנים ,הרצ"ב כנספח .5
 .4אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  649561/מיום  ,16.4.561/הרצ"ב כנספח .5
 .1פתיחת  5חשבונות בנקים בהתאם להסכם גג עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן,
מכתבו מיום  ,5/.4.561/הרצ"ב כנספחים  4ו4-א'.
 .0אישור פרוטוקול ועדת בריאות מיום  ,51.5.561/המצ"ב כנספח .1
 .1אישור ועדת הנחות לשנת  ,5610עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה,
טבלת ההנחות – ניתן לעיין בה בלשכת הגזבר.
 .0שונות.
שמעון לנקרי מאחל יום הולדת שמח מזל טוב לחבר מועצת העיר מר נפתלי רזניקוביץ
לתת זר פרחים.
שמעון לנקרי מברך את המוסלמים לכבוד החג " -רמדאן כרים".

שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה נושא חדש נוסף מעל לסדר-היום כדלקמן:
אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח  1א'.

התקבל אישור טלפוני של חבר המועצה שנעדר:
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר  -מאשר.
הצבעה:
בעד  11 -חברים.
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאשרים פה אחד ( /מאשר פה אחד  -טלפוני חבר המועצה שנעדר).

 .1הודעות ראש העיר
יום השואה
אני מבקש להחמיא לעו"ד ג'מל אדהם סגן ראש העיר על השתתפותו בטקס.
מצודה
אירועים איכותיים לתושבי העיר והסביבה,
הכניסה בתשלום בסך של  96ש"ח ,העירייה משתתפת בעלויות.
אנחנו מקבלים תגובות מאוד טובות.
כרטיסים נמכרים ואנחנו שמחים על כך.
ערבסק
אלברט בן-שלוש מקריא את האומנים שישתתו בערבים.
קבוצת הכדור-סל
הקמנו קבוצת כדורסל לזכות העירייה ,קיבלנו תקציב מכובד.
השגנו ניצחונות ולצערנו לבסוף הפסדנו בגמר.
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.1

אירועי האביב :עברנו את אירועי המימונה ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה,
יום הזיכרון לחללי צה"ל וחגיגות העצמאות.

.5

אלפים ביקרו במהלך חול המועד פסח בעכו ונהנו משלל האטרקציות (טורניר אבירים ,פסטיבל
תיאטרונטו ,פסטיבל יין) שהציעה העיר ומאווירת החג הנעימה.
העיר עצמה הייתה נקייה וערוכה לקלוט את המבקרים הרבים.

.5

 166איש השתתפו בערב פסח באירוע ההשקה של מתחם הבילוי החדש למוסיקה והופעות חיות
בעכו – "המצודה" בגני הפסטיבל בעכו העתיקה עם הופעתו של הזמר ישי ריבו.
אתר הבילוי הקסום שהושק תחת הכותרת "יש לכם מקום לבלות בו" לבש אווירת חג והמצודה
הוארה בתאורה מיוחדת .את האירוע פתחו בדברי ברכה מנכ"ל העירייה אוהד שגב ומנהלת אגף
קשרי קהילה ליזו אוחיון שמובילים את המיזם.

.4

ילדי הגנים של העיר עכו חגגו בהפנינג חגיגי שהתקיים בפארק אלי כהן  11שנה
לעצמאות ישראל .האירוע כלל מופע דגלניות של סייעות גני הילדים והוקרה לאנשי כוחות
הביטחון .האירוע שנערך בניצוחה של ראש מנהל החינוך אורית אסייג נחתם במופע של
כוכב הילדים "מני ממטרה".

.1

יום ספורט יישובי לזכרו של רס"ן צפריר בר אור ז"ל שנהרג במבצע צוק איתן ,נערך אתמול בעכו,
זו השנה החמישית ברציפות במעמד רמ"ט פיקוד מרכז תא"ל רסאן עליאן ,סמח"ט גולני סא"ל
דוד דדון ,מפקד סיירת גולני ,בני משפחת בר אור ,חיילים ותלמידים מקרית החינוך אורט עכו
ובית הספר לקציני ים .היום כלל מיצג חילות של צה"ל ותצוגת אמצעי לחימה של גדס"ר גולני
ותחרויות ספורט .על ארגון יום הספורט היישובי ניצחו עו"ד עמיחי כהן ,רכז הכנה לצה"ל ואל"מ
במיל' איתן מטמון ,יועץ ראש העיר לגיוס משמעותי לצה"ל בשיתוף החברה למרכזים קהילתיים
ויחידת הנוער העירונית.

.0

פרס החינוך הארצי לשנת תשע"ט יוענק לבית הספר אמי"ת קנדי בעכו על מהפכה חינוכית.
בשנים האחרונות נרשמה עליה דרמטית באחוזי הזכאות לבגרות של תלמידי בית הספר -מ15%
ל ./5%-תלמידי בית הספר נהנים ממהפכת למידה משמעותית ,ממרחבי למידה חדשניים וממגוון
תכניות למידה וחקר המשולבות בקהילה בליווי חוקרים ואנשי מדע.

.1

רשות הספורט העירונית תקיים ביום שישי 11.1 ,את צעדת עכו בסימן שבוע הספורט.

.0

פסטיבל ערבסק למוסיקה ערבית קלאסית ואנדלוסית ייערך באולמות האבירים בין התאריכים
.11-11.0.1/

./

משט הדקר לזכר צוללני אח"י דקר ייערך ביום שישי.51.1.1/ ,
לו"ז המשט:
 - 60:66תדרוך לשייטים במעגן שביט
 - 16:56טקס הנחת זרים ואזכרה ימית סביב הצוללת.
 - 11:66שיוט לעכו
 - 14:66גמר שיוט
 - 14:56טקס סיום בביה"ס לקציני ים עכו.
הציבור מוזמן

 .16ביום שלישי 51.1 ,יקיימו גל"צ יום שידורים מעכו .האולפן השקוף של גל"צ יוקם
בחאן אשוורדה והם יקיימו משם ראיונות ושידורים על העיר עכו.
 .11הפנינג שבועות ייערך ע"י אגף קשרי קהילה ב 1.0.1/-בגן הזיכרון ברחוב בן עמי בעכו עם פעילויות
ספורט החל מהשעה  10:66ומופעים של יובל המבולבל ויהונתן מרגי.
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 .5אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .1
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים חדשים.
הצבעה:
בעד  10 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .5אישור סגירת תב"רים ישנים ,הרצ"ב כנספח .5
ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
נפח התברים שעדיין נמצאים לפני פעילות ,עומד על  111מליון.
זה היקף שיגדל משנה לשנה.
תב"רים ישנים שסיימנו פעילות ,אנחנו סוגרים אותם.
לסיים תב"ר באיזון ,זה מצוין ,אנחנו מאוד מאוד מקפידים על כך.
אנחנו דואגים לעדכן לגבי שינוי של תב"ר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור סגירת תב"רים ישנים.
הצבעה:
בעד  10 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .4אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  649561/מיום  ,16.4.561/הרצ"ב כנספח .5
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  649561/מיום .16.4.561/
הצבעה:
בעד  10 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
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 .1פתיחת  5חשבונות בנקים בהתאם להסכם גג עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן,
.
מכתבו מיום  ,5/.4.561/הרצ"ב כנספחים  4ו4 -א'
ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
אנחנו מחויבים לפתוח חשבונות עזר ,זה חלק בקרה של משרד השיכון כלפינו.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת  5חשבונות בנקים בהתאם להסכם גג.
חשבון בנק עבור תקציבי מוסדות ציבור :
מכוון שהמועצה מס'  )21( 21/2/מיום  11.2..1.2/אישרה בעבר
פתיחת חשבון בנק דקסיה ,לבניית מוסדות ציבור ,נא ראה הרצ"ב כנספח 4א'.

 .1חשבון בנק עבור תקציבי ישן מול חדש.
 .5חשבון בנק עבור תקציבי פיתוח.
 .5חשבון בנק עבור כח-אדם ומיתוג.
הצבעה:
בעד  10 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאשרים לפתוח

5

חשבונות חדשים  -מאושר פה אחד.

 .0אישור פרוטוקול ועדת בריאות מיום  ,51.5.561/המצ"ב כנספח .1
שמעון לנקרי  -ראש העיר
במדינה יש משקל עודף ,אנחנו חייבים להוביל את התהליך של עיר בריאה.
שרי גולדשטיין  -יו"ר ועדת בריאות
הועדה התכנסה עם נציגים נוספים ,גם נציגת קופת-חולים,
הכוונה לאורח חיים בריא ,תזונה בריאה ,פעילות ספורטיבית.
כל מוסדות החינוך ישתתפו בפעילות ,כנ"ל לגבי כל הקיוסקים שנמצאים בבתי ספר.
כמו כן ,פעילויות לכלל התושבים בעיר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת בריאות מיום .51.5.561/
הצבעה:
בעד  10 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
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 .1אישור ועדת הנחות לשנת  ,5610עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה,
.
טבלת ההנחות – ניתן לעיין בה בלשכת הגזבר
ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
ועדה שהתכנסה  5פעמים בשנת  ,5610במסגרת דיוני הוועדה נדונו  5/תיקים בהם
הוועדה אישרה הנחות בארנונה בין  46%ל.06%-
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור ועדת הנחות לשנת .5610
הצבעה:
בעד  10 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 .0ש ו נ ו ת
להלן נושא חדש נוסף מעל לסדר היום-:
אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח  1א'.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח  1א'.
הצבעה:
בעד  10 -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
***

ראש העיר סוגר את המליאה של ישיבת מועצת העיר שמן המניין

___ __________ ______
אוהד שגב  -מנכ"ל העירייה

***

_______________________
שמעון לנקרי  -ראש העיר
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