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 (   51)  6002626  'פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן  המניין  מס

 ,02022626,  פ"בסיון תש' יא, שהתקיימה ביום רביעי
 עכו 01ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר 50266בשעה  

 
 :ה"ה  בהשתתפות

 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 חאתם פארס

 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו
 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 

 חבר מועצת העיר -רזניקוביץ מר נפתלי 
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 
 חבר מועצת העיר - מר עופר כהן

 חבר מועצת העיר -מר שמיל לוי 
 חברת מועצת העיר -עאישה מורסי ' גב

 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 
 

 :ה "ה  נעדר
 מועצת העירחבר  -סין אסדי וח ח"רו

 
 :ה"ה בנוכחות 

 ל העירייה"מנכ –מר יניב אשור 
 ל העירייה"סמנכ –מר קובי שמעוני 

 יועצת המשפטית –ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה  –מר ראובן ויצמן 

 ח"מנהל הנה0 ח "רו –מר מנחם נויפלד 
 ל"מנהלת לשכת מנכ –רות טל ' גב
 ל "מזכירת סמנכ –רוית נגר ' גב
 ראש מנהל הרווחה –עדי מקל ' גב

 מ וראש מנהל תרבות"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ –שלוש -מר אלברט בן
 ל פסטיבל עכו"מנכ –מר מאור בנזינו 

 מבקר העירייה –מר יוסי כהן 
 מנהל אגף הנכסים –מר אליהו כהן 
 ראש מינהל התפעול והאכיפה –מר שי אונגר  

 מנהלת אגף נכסים והכנסות –גוזי -שגית בן' גב
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 :ה"ה בנוכחות המשך  
 מנהל אגף אמרכלות –מר יוסי לוזון 

 סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים –מר איגור מאיורסקי 
 מנהלת אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות –יונית סמולש ' גב

 מהנדסת הוועדה2 מנהלת אגף רישוי וס –רות רוטנשטרייך  'אדר
 דובר העירייה –מר שרון דהאן 

 מנהלת אגף הקליטה –ילנה נביליצין ' גב
 יוזם ועורך אתר עכו נט – מר אלברט לוי

  עוזר לשכת ראש העיר –מר אמיר כורדי 
 טכנאי מחשוב –מר יוסף כהן 

 
 :על   סדר   היום

 2הודעות  ראש  העיר  52
 ,  י מר שמיל לוי"יוצג ע – 2225622626אישור פרוטוקול ועדת קשרי קהילה מיום   22

 52ב כנספח "הרצ     
 22ב כנספח "הרצ, 2652אחרון שנת  4רבעון : לתקופה 2652ח רבעוני לשנת "אישור דו  02
 2'ב0-ו' א0 יםב כנספח"הרצ, 2626רים חדשים שנת "אישור פתיחת תב  42
 42ב כנספח "הרצ, 2626רים שנת "אישור סגירת  תב  12
 אל בוכריס 0 יוני אוחיון  50660בגוש   51מכירת זכויות דייר מוגן במקרקעין מחסן בחלקה   02

 ,    ד כנרת הדר"עו, ש העירייה"וחוות דעת יועמ 562222626שמאי מקרקעין מיום      
 , 242122626במכתבה מיום , להשבת נכס בו החזיקה עיריית עכו כדייר מוגן במחסן     
 2 1 ב כנספח"הרצ     

 

 :נושאים   נוספים   לסדר   היום
 ,איבגי רותי למנהלת ספר הנכסים של עיריית עכו' אישור מינויה של הגב2 7

 ,212122626במכתבו מיום  , מנהל אגף הנכסים, י בקשתו של מר אליהו כהן"עפ    
 02ב כנספח "הרצ    

 , י בקשתו של מר אליהו כהן"עפ, ל למצוינות"בית קק –עדכון החלטה 2 0
 72ב כנספח "הרצ, 272122626במכתבו מיום , מנהל אגף הנכסים    

 

 :להלן   נושא  נוסף מעל  סדר היום 
 2 'ג0 ב כנספח"הרצ, 2626רים חדשים שנת "אישור פתיחת תב2 2 

 

 :מעל סדר  היום - רים חדשים נוסף"להלן נושא  נוסף נספח  חדש אישור פתיחת תב
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 .מעל סדר היום, 5723, 5722, 5723, 5723:  'רים מס"ף תבמעלה להצבעה נושא נוס

 

 :  התקבל  אישור  טלפוני של  חבר המועצה שנעדר
 2מאשר –חבר מועצת העיר  - ח חוסין אסדי"רו

 :הצבעה
 2חברים  57   -בעד    
 אין   -נגד     
   אין   -נמנע  

 

 (.טלפוני מול חבר המועצה שנעדר -מאשר פה אחד / )מאשרים פה אחד   -:החלטה
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 ראש העירהודעות   52
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 
 םפרסונאליי   שינויים(  'א5)

 .אנחנו נאחל בהצלחה לאוהד שגב, יניב אשור מחליף את אוהד שגב
 הכפפה והוכיח לכולםהרים את , ל"מנכ יניב אשור התקבל לתפקיד

 .שהחשיבה על ההיסטוריה חסרת חשיבות
 .ה כך יעשה בתפקיד החדש"עשה את תפקידיו בצורה מצוינת ובע

 
 ל העירייה"מנכ – יניב אשור

 .ולהנהלת העירייה שניתנה לי ההזדמנותאש העיר אני רוצה להודות לר
 .שי אונגר, י שמחליף אותי בתפקידמ

 .לירמת הביצוע שלו לא פחותה מש
 .מאחלים לו בהצלחה

 
 ראש מינהל התפעול והאכיפה –שי אונגר  

 . בהנדסה קרבית  סגן אלוףבדרגת השתחררי , ל"התגייסתי לצה, אני יליד רמלה במקור
 .גר בקרית מוצקין

 .אני שמח שהתקבלתי לתפקיד
 .אני לשרותכם. לנעליים גדולות סלהכנ, אני מתכוון להוכיח את עצמי

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .זה מאוד חשוב לנו, נפגש עם תושבים, יוצא לשכונותיניב אשור 
 
 םפרסונאליי  שינויים (  5'ב)

 .מיכל סופר מסיימת את תפקידה ברשות' אדר
 .מאחלים לה בהצלחה, רות רוטנשטרייך' מינוי זמני לגב אנחנו מוציאים

 .עשתה עבודה טובה, מיכל סופר עבדה מספר שנים' אדר
 .מודים לה על התקופהאנחנו 

 
 מנהלת אגף רישוי  –רות רוטנשטרייך ' אדר

 .מודה לכם על ההזדמנות, אדריכלית, אני גרה בחיפה
 
 2626פטור ארנונה חודשיים מרץ עד מאי  (  2)

 ,ר מועצת הגליל פניתי לשר הפנים מר אריה דרעי"במסגרת תפקידי כיו
 7272למגורים לחודשיים מרץ עד מאי בבקשה לאשר לאור משבר הקורונה פטור מארנונה 

 .לתושבים בפריפריה שנפגעו מהמשבר
 
 חזרה למוסדות החינוך  ( 0)

 .ה שיישאר ככה"בע. בעכו 1אין חולה , נכון לרגע זה, תודה לאל
 .צריך להמשיך להקפיד ולשמור

 בכל מוסדות החינוך בוצעו פעולות. ערכנו סיור במוסדות החינוך עם החזרה לשגרה
 .ומינהל החינוך נערך באופן מיטבי לחזרה לשגרהחיטוי 

 
 ג בעומר"הילדים בחופשת ל-עובדות העירייה הפעילו את גני  ( 4)

 .ג בעומר"י היו ביום חופש בל"גננות וסייעות גנ
 כל עובדות העירייה שובצו לגנים כמילוי תפקידן של הגננות שקיבלו הוראה

 .לא לעבוד ביום זה
 .מתנדביםעובדות העירייה ולא 

 .כל הכבוד לעובדי ועובדות העירייה על התגייסות בתקופה זו
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 ד " ב ח (  1)

 ד את התהלוכה המסורתית "בשל משבר הקורונה קיימה תנועת חב
 .על גלגליםג בעומר "לכבוד ל

 
 פארקים ומגרשי המשחקים  ( 0)

 .   כל הפארקים ומגרשי המשחקים שולטו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ונפתחו לציבור
 
 חיילי פיקוד העורף  ( 7)

 אתמול נערך באצטדיון העירוני אירוע הצדעה לחיילי פיקוד העורף שנטלו חלק בסיוע
 ר"הענקנו תעודות הוקרה למפקד היקל, כן-כמו. לתושבים בעת משבר הקורונה

ל יורם מימון ולשני חיילי מילואים נוספים שפעלו בימי "סא, בעכו( ור לרשותהיחידה לקיש)
 .משבר הקורונה בעיר במסגרת תפקידם בפיקוד העורף

 
 שנה לניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית 71לציון  ( 0)

 \מ וסגן ראש העיר מר זאב נוימן ונציגי מחלקת הקליטה נפגשנו עם"יחד עם מ
 שנה  23לציון ( 2)להם זר פרחים  ווהוענקותיקי מלחמת העולם השנייה  –וטרנים 

 לניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית
 

 פתיחת עונת הרחצה  ( 2)

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 החופים הלא, כן-כמו. עונת הרחצה נפתחה בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 "חוף נקי"פי מדד -ביותר עלמוכרזים בעכו דורגו ברשימת החופים הנקיים 
 .ידי המשרד להגנת הסביבה-לחודש מאי שפורסם על

 
 ל העירייה"מנכ –יניב אשור 

 .משרד הפנים מנחה אותנו לגבי שעות פעילות ואנחנו פועלים לפיו

 ח נחאס בולוס "רו
 .נקווה שזה יגמר ויהיה נוח יותר

 עידוד קנייה מעסקים של העיר עכו ( 65)

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .הוקמה מינהלת עסקים שתסייע לבעלי העסקים להתמודד עם משבר הקורונה

 .עסק בעכו-במקביל יצאנו בקמפיין לעידוד הקניות של תושבי העיר בבתי
 

 סונינו איתמר ד "עו
 .לפחות בתקופה זו, אם אפשר פחות דוחות בכחול לבן

 
 ל העירייה"מנכ –יניב אשור 

 .מאפשרים להם להוציא כסאות ושולחנות, רכישה מעסקים של העיראנחנו מעודדים . זה יבחן

 ארגונית מצוינות  (  55)
 .עובדי מוקד העירייה עוברים הכשרה

 ראשת מנהל קשרי קהילה ליזו אוחיון ' הגב, מתן שירות טוב מקצועי לתושב
 .עושה עבודה טובה מאוד

 
 וינות ארגונית מוקדני העירייה השתתפו בסדנת שירות במסגרת תהליך של מצ

 בהמשך יעברו מינהלים נוספים סדנת שירות. שעוברת העירייה בימים אלה
 .ידם לתושבי העיר-שתותאם לסוג השירות שניתן על



5 
 
 אחוז בחודשי הקורונה %56בכירי ונבחרי עיריית עכו תרמו משכרם  (  25)

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,ציבורגם נבחרי , אני רוצה לציין שכל הנהלת העירייה

 .לכמה חודשים 12%אנשים תרמו משכרם  52מעל 
 

 .אנחנו יוצאים בקמפיין לעידוד התיירות, בסוף חודש יולי
 .העלויות לכך גבוהות אך מצדיקות, נפגע הכי קשה ואנחנו משקיעים בזהזה התחום ש

 

 ע"רהן מ וסג"מ –נוימן זאב 
 .תשדירים ברוסיתביקשתי , יונית העלתה את הנושא' גב, בוועדת מכרזים

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .גם תרגום לערבית. אני מסכים איתך ונדאג לכך
 .7223לא עשינו קמפיין כזה מושקע משנת 

 .ח"אלש 022קמפיין שיעלה בסביבות 
 
 פועל עכו הקבוצת הכדורסל (  05)

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .לאומית עלתה ליגההפועל עכו קבוצת הכדורסל , אני רוצה לציין את אילן פורמן

 , ילדים שמשחקים 522, מנהל את הקבוצה שלו במצוינותפרומן אילן 
 .קבוצה שמביאה כבוד

 

 פרומן אילן
 .משקיעים ומנסים לעלות ליגהשאנחנו מספר שנים 

 .משקיע המון כספים ואני מודה לך על כךאש העיר ר
 .יש לנו קבוצת נשים חזקה מאוד

 .שיהיה בהצלחה
 

 תכנית התייעלות(  45)
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .העירייה התחילה בתכנית התייעלות
 .ומכבדת יפה  בצורה  וסיימו  פרשו  עירייה   עובדי  01 - כ

 .ומכובדת  קשה תכנית 
 .ח"מלש 0.3חסכון לעירייה משנה הבאה 

 

 .שנים עם קושי רב 0רצינו לפטר עובדת במערכת החינוך בעיר במשך , בעבר
 .י חוק"הכל התנהל טוב עם שיתוף פעולה של הועד עפ, בתכנית זו

 .לא יכנסו במקום, ביטולי משרות -תכנית 
 

 ר ועד העובדים שהוביל ביחד"ההנהלה והעובדים מודים למר יוסי לוזון יו
 .נכונהאת התכנית בגישה ל העירייה "עם מר קובי שמעוני סמנכ

 
 ל"סמנכ –שמעוני  קובי

 .התייעלות רביעית שאני מובילזו תכנית 
 . ר הועד יוסי לוזון שעשה עבודה טובה מאוד ואנחנו מודים לו על כך"תכנית יחד עם יו

בזכות המשא ומתן הזה הצלחנו להוציא את , עמק השווהתמיד להיו מחלוקות אבל הגענו 
 .התכנית בהסכמה מול העובדים

 .כויותיהםעשינו זאת בכל דרך אפשרית וחוקית תוך שמירה על ז
 .אנחנו מודים ליניב אשור שנתן לנו את כל המשאבים

 .תודה , שנתנה לי את כל הידע מבחינה משפטית, כנרת הדרד "עו
 

 קמפיין(  15)
 העסקים 522נצא בקמפיין יוקרתי תיירותי שיווקי כדי לאושש את  7272בסוף חודש יוני 

 .התיירותיים של העיר עכו



6 
 
 י מר שמיל לוי"יוצג ע – 2225622626אישור פרוטוקול ועדת קשרי קהילה מיום 2  2
 

 ר ועדת קשרי קהילה"יו –שמיל לוי 
 .בין התושבים לעובדים, תרבות ארגונית בתוך העירייה, קשרי קהילה

 ,מול מנהלי המחלקות, מעבודה שעשינו למען אותה מטרה
 .קיבלנו שקיפות מלאה

 ,לוקחת אחריות על כל פניה של תושב, מקל יעד' גב, מינהל הרווחה, למשל
 .הטיפול ועד סיום, היא מעודכנת במיידי על פתיחת הקריאה

 
 :  גזברות

 הטיפול בפניות טלפוניות של  מחלקת הגבייה תבקש מחברת מילגם לחדד את נהלי (  1)
  .דיווח על ביצוע הבקשה ממילגם יעשה בתוך חודש מיום זה . אזרחים         

 .רייה לבדיקה תיקון המצב בפנייה למילגםיי גזבר הע"בקורת אקראית תעשה ע(   7)
 .אחריות אישית לבקרה על פניות הציבור  חרייה ייקיגזבר הע(   5)
 

 : רישוי ובנייה -מינהל הנדסה 
 ,אחריותוליש להפעיל נוהל עקוב אחרי לבעל התפקיד שימונה התחום (  1)

  .מסיבות שונות קב עזיבת העובד ע, לטיפול בפניות הציבור      
  .אחריות אישית למעקב ובקרה על הטיפול בפניות הציבור  חייק -ראש המנהל (   7)
  

 ,ביצעה עבודה נרחבת ורצינית במשך מספר חודשים ועדת קשרי קהילה
 במטרה לשפר את מתן השירות לתושב בעיריית עכו.

 

 אנו מציגים את הדו"ח הנרחב שמתייחס לכל אגפי העירייה. 
 נפגשנו, אנוכי - יו"ר הועדה שמיל לוי , רפאל לוזון , עאישה מורסי, 

וליזו אוחיון ראשת מנהל קשרי קהילה, עם ראשי מנהלי העירייה , שמענו את נוהלי העבודה 
הקיימים ונתנו הצעות לייעול ושיפור השירות לתושב. הצגנו לראש העיר שמעון לנקרי את 

 המסקנות.
 

 ראש העיר הביע נכונות לממש את ההמלצות שהוצגו בפניו.
 

 עאישה מורסי
 .לא היה אפשרי להפיק את האישורים, היו תלונות שזה לא היה מוצלח, בעניין אישור תושב

 
 אשור  יניב

 .יש דברים שקורים בימים אלה, ותבנושא של השיר
 .סמולש מנהלת אגף אסטרטגייונית ' גבזה טיפול של  "מצוינות ארגונית"
 

 ר ועדת קשרי קהילה"יו –שמיל לוי 
 .מענה מכבדשיהיה , היחס הראשוני של העובד מול התושב

 .בור לנציג אחר שנמצאעכשהעובד לא במקומו שהשיחה ת, מענה טלפוני
 .א במחלקות העירייה לצורך כך"שלא יחסר כ, כן-כמו

 
 מורסי עאישה 

 .סיום הטיפולצריכה להיות בקרה צמודה עד 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .בודקת יפה מאוד את המענה במוקדאוחיון ליזו ' גב, שיחות המוקד מוקלטות

 .אנחנו מטפלים בתרבות הארגונית מול כל המחלקות
 

 גולדשטיין שרי
 .טופל לשביעות רצונו לשהכוצריך לחזור לאותו תושב ולוודא 
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 ח נחאס בולוס "רו
 ?מבקר את הנושא האם מבקר העירייה 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .יש נושאים שאני מבקש לבקר ויש נושאים שיוסי מבקר
 

 מבקר העירייה –כהן  יוסי 
 .לראות בכל שנה את הביקורות שלי, אפשר להיכנס לאתר העירייה

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .המועצהתביא לישיבת ו התושב תתבדוק את איכות הטיפול בפניו,  יוסי
 

 ר ועדת קשרי קהילה"יו –שמיל לוי 
 .ברי הועדה ולהנהלת העירחאני רוצה להודות ל

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .72.12.7272אישור פרוטוקול ועדת קשרי קהילה מיום  מעלה להצבעה

 

 :הצבעה
 .חברים  13   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 

 2652אחרון שנת  4רבעון : לתקופה 2652ח רבעוני לשנת "אישור דו2  0
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .אין לי מושג איך הצלחנו שנה מאוד קשה, ה"ב ביתרה קטנהשנה שעברה סיימנו 

 .מגיבים נכון בזמן, העסק מתנהל נכון
 

 גזבר העירייה  –ויצמן  ראובן
 .נסיים באיזוןזו הייתה שנה מאתגרת עם חשש שלא 

 .עם עקביות והתמדה הצלחנו להשיג כספים שנכנסו בזמן
 .שנים לסיים באיזון 3סדרה של 

 .זה מעיד על התנהלות טובה מאוד
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 , ללא הבדל גזע ודת חברי מועצת העיר הולכים  יחד איתנו לטובת התושבים

 .גיעים למועצהחברי מועצת העיר מאשרים ומגבים את הנושאים שמ
 .איך אנחנו מובילים תהליכים, להציג אני תמיד מוזמן למשרד הפנים

 .למען תושבי העיר עכו, אני מודה לחברי מועצת העיר עכו על שיתוף הפעולה
 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .7212אחרון שנת  0רבעון : לתקופה 7212ח רבעוני לשנת "מעלה להצבעה אישור דו

 

 :הצבעה
 .חברים  13   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
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 'א0ב כנספח "הרצ, 2626רים חדשים שנת "אישור פתיחת תב  42
 

 הדרכנרת ד "עו
 .עכו 12ד רחוב השיטה "יח 7הריסת  – 5721  ר"תבמספר 

 ?זה כולל את ההשלמה של הכביש . למה הוא מתייחס
 

 סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים –איגור מאיורסקי 
 .תקציב נטו להריסת הכביש

 
 הדר כנרתד "עו

 .'ב0ב כנספח "הרצ, סלילת הכבישהריסה ו אתרק ר שיכלול "לשנות בבקשה את שם התב
 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .7272רים חדשים שנת "ור פתיחת תבמעלה להצבעה איש
 

 :הצבעה

 .חברים  13   -בעד    

 .אין   -נגד     

 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה

 

 

 

 42ב כנספח "הרצ, 2626רים שנת "אישור סגירת  תב2  1

 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .7272רים שנת "ור סגירת תבמעלה להצבעה איש
 

 :הצבעה

 .חברים  13   -בעד    

 .אין   -נגד     

 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
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 אל בוכריס 0 יוני אוחיון  50660בגוש   51מכירת זכויות דייר מוגן במקרקעין מחסן בחלקה  2  0

 ,    ד כנרת הדר"עו, ש העירייה"וחוות דעת יועמ 562222626שמאי מקרקעין מיום             
 242122626במכתבה מיום , עכו כדייר מוגן במחסן להשבת נכס בו החזיקה עיריית            

 

 הדר כנרתד "עו
 ,עיריית עכו מחזיקה כדייר מוגן במחסן ברחוב דרך הארבעה

 .היתר לבניין חדש תצאוהבניין כולו לפני הריסה וה
 .ינוי של דייר מוגןלה לפיעהריסה של בניין מהווה 

 
העירייה תדרש לשלם דמי שכירות שבו , בשיקול הכלכלי הוחלט לא לעמוד על נכס כלכלי

 .הכול כמפורט בחוות הדעת שהגשתי, אלא לבקש פיצוי כספי, רגילים
 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
  13223בגוש   13מעלה להצבעה מכירת זכויות דייר מוגן במקרקעין מחסן בחלקה 

 , ש העירייה"וחוות דעת יועמ 12.7.7272אל בוכריס שמאי מקרקעין מיום / יוני אוחיון 
 , להשבת נכס בו החזיקה עיריית עכו כדייר מוגן במחסן , ד כנרת הדר"עו

 .70.3.7272במכתבה מיום 
 

 :הצבעה
 .חברים  13   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
 
 

 

 :נושאים   נוספים   לסדר   היום
 
 ,איבגי רותי למנהלת ספר הנכסים של עיריית עכו' אישור מינויה של הגב2 7

 2121226262במכתבו מיום  , הנכסים מנהל אגף, י בקשתו של מר אליהו כהן"עפ    
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .מרוצים מעבודתה, רותי איבגי עובדת טובה

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 ,איבגי רותי למנהלת ספר הנכסים של עיריית עכו' מעלה להצבעה אישור מינויה של הגב
 . 5.3.7272 -החל מ

 
 :הצבעה
 .חברים  13   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה
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 , י בקשתו של מר אליהו כהן"עפ, ל למצוינות"בית קק –עדכון החלטה 2 0

 72ב כנספח "הרצ, 272122626במכתבו מיום , מנהל אגף הנכסים    
 

 **  אולם המועצהעזב את ע "מ וסגן רה"מזאב נוימן מר   **

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ישובים 12ל תרמו ל "מבנה שקק, ל למצוינות"בית קק

 ח"מלש 72פרויקט אדיר של בנייה של כ 
 .חינוך ילדים ונוער, חשיבה עסקית, פעילויות, מיזמים, קה מלאהושנים תחז 12ועוד 

 .אנחנו רוצים את זה אצלנו
 

 מנהל אגף הנכסים - אליהו כהן
ל "בהמשך לדברי ראש העיר אשר הדגיש את החשיבות והתרומה לעיר עכו מעצם הקמת בית קק

למצוינות בשטחה אדגיש כי מדובר בפרויקט יוצא דופן בחשיבותו ובהיקפו אותו מובילה 
 .בשנים האחרונות ל"הקק

 

ל למצוינות ברחבי הארץ בדגש על "בתי קק 12ל "במסגרת הפרויקט החשוב תקים הקק
ל "הפריפריה והפריפריה החברתית לשמחתנו העיר עכו נבחרה כאחת הערים בו יוקם בית קק

 . למצוינות
 

בני הנוער  ל הראשון נבנה בעיר נוף הגליל וניכר כי הוא סייע רבות לעיר בתחום קידום"בית הקק
 .הפועלים בו לחדשנות והתפתחות אישית מעורבות חברתית ותרומה לקהילה ולחברה

 

ההפעלה הנה באמצעות צוות הדרכה . בונה ומפעילה אותו, ל למעשה מתכננת את המבנה"הקק
ל  תוך שהיא נעזרת בגופים מקצועיים כמו אלביט "מקצועי ומיומן הממומן כולו  על ידי הקק

 .המהווים מודל ודוגמה למתחנכים ועוד  3,722
 

 . פרויקט אשר ימתג את העיר כחלוצה בתחום החדשנות. מדובר בפרויקט חשוב לעיר עכו
יאפשר לבני הנוער לנצל את הפלטפורמה התשתית הפיזית והחינוכית אשר מעמידה  כן-כמו

ל במסגרת ההסכם "ל לצורך התפתחות אישית וזאת במימון מלא של הקק"לרשותם הקק
ל "המתגבש נדרשת עיריית עכו להעביר את המקרקעין עליו ייבנה המבנה על שם הקק

אנו פועלים בימים אלה למצוא  ,ל על פי דין וככל ויאפשר הדין"המקרקעין יועברו על שם הקק
ל הכל כמפורט בהצעת "את הדרך הנכונה והחוקית בכדי להעביר את המקרקעין על שם קק

 .ההחלטה המונחת לפניכם
 

  .ל"עכב את החתימה על החוזה מול קקבבדיקות אלה שנעשות בימים אלה בכדי ל אין
 ל "עלינו לעשות הכל בהקדם האפשרי לחתום על ההסכם שנשלח מהקק

 .ל למצוינות "לצורך הקמת בית הקק
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .פספסנו את הכסף, שלא בצענו אותו נכוןעכו ה "מרכז פסג

 .פספסנו את הכסף, פיתוח אזור התעשייה
 .אנחנו נעשה הכל שזה לא יקרה שוב

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ל למצוינות"בית קק –מעלה להצבעה עדכון החלטה 

 :הצבעה
 .חברים  13   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .( הצבעהמשתתף בזאב נוימן לא ) 
 

 .מאושר פה אחד -:החלטה

 **אולם המועצה זאב נוימן חזר אל מר **                            
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 :היום סדר  מעל נוסף    חדש  נספח
 
 
  'ג0ב כנספח "הרצ, 2626רים חדשים שנת "אישור פתיחת תב2 2 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 : 7272רים נוספים חדשים שנת "ור פתיחת תבמעלה להצבעה איש

 .7272בטיחות בדרכים  - 5723ר "תב' מס
 .ביצוע קטע כביש רחוב דוכיפת לרחוב כנרית  - 5723ר "תב' מס
 .7272י "הצטיידות גנ  - 5722ר "תב' מס
 .7272ס "הצטיידות בי  - 5723ר "תב' מס

 
 
 

 :הצבעה
 .חברים  13   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד -:החלטה

 

 

 

 

 

 

 

 
       ___________________________                   ______________________ 

 ראש העיר -שמעון  לנקרי                  ל העירייה"סמנכ -קובי שמעוני            
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