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פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )51( 8002828
ביום רביעי  ,כד' בתמוז תש"פ ,51.2.2828 ,בשעה , 50.88
בשעה  50.88באולם מועצת העיר ,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
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר עופר כהן  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
השתתפות דרך אפליקציית "זום":
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר
נעדרה ה"ה :
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר  -חולה
בנוכחות ה"ה באולם המועצה:
מר קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר  -היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
מר יוסי כהן  -מבקר העירייה
מר שרון דהאן  -דובר העירייה
גב' ליזו אוחיון  -ראשת אגף קשרי קהילה
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' מרגרט מתא  -מזכירה משאבי אנוש
מר אלברט לוי  -צלם
מר אמיר כורדי  -עוזר לשכת ראש העיר
מר יוסי כהן  -טכנאי מחשבים
בנוכחות ה"ה בחדר וועדות לשכת ראש העיר:
 מזכירה אגף קשרי קהילהגב' מיכל ברק
גב' ירדן בן יהודה  -מזכירה לשכת ראש העיר
מר אלמוג אקוקה  -נהג ראש העיר
מר עמיאל לוזון  -טכנאי מחשבים
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על סדר היום:
.5

הודעות ראש העיר.

.2

אישור הלוואת איזון ע"ס  2.1מ' ל 51-שנה ,מסלול פריים  -8.21למימון תשלום פיצויים
מבנק מרכנתיל דיסקונט ,עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן  -גזבר העירייה,
הרצ"ב כנספח .A

 .5אישור מינוי מרכז ועדת שמות  -מר אלי הזה ,עפ"י בקשתו של מר קובי שמעוני,
סמנכ"ל העירייה.
 .4אישור שינוי תקנון יקיר עכו שנת  ,2828הרצ"ב כנספח . 5
 .1פתיחת תב"רים חדשים לשנת  ,2828הרצ"ב כנספח . 2
 .6אישור דו"ח רבעוני לשנת  2828לתקופה :רבעון  – 5שנת  ,2828הרצ"ב כנספח . 5
 .2אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת  0דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2850
מיום  ,56.52.2851עפ"י בקשתו של מר יוסי כהן מבקר העירייה ,הרצ"ב כנספח . 4
 .0המלצת וועדת ההקצאות לאשר פרוגרמה למבני ציבור שכונת צפון הכרם ג',
עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר יועמ"ש העירייה ,במכתבה מיום ,55.6.2828
הרצ"ב כנספח . 1
 .1אישור פרוטוקול ישיבת ועדת נגישות מיום  ,56.6.2828הרצ"ב כנספח .6
 .58המשך טיפול  -אישור להסכם השבת זכות בדיירות מוגנת בחלק מחלקה  51בגוש .50886
עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העירייה ,במכתבה מיום .58.6.2828
הרצ"ב כנספח .2
 .55אישור פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות :למיגור אלימות  0ביטחון 0
למאבק בסמים ואלכוהול מיום  ,54.6.2828הרצ"ב כנספח .0

 .52קבלת אישור המועצה למתן ערבות העירייה בגין הלוואה ע"ס  118אלש"ח ,
לתקופה של  5שנים לעמותת הפועל עכו – כדורסל,
עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה.
 .55פרוטוקול ועדת יקיר העיר עכו לשנת  2851מיום  ,2.2.2828הרצ"ב כנספח .1

להלן נושאים נוספים מעל סדר היום:
** הנושאים אושרו לפני ישיבת המועצה **
 .54לבקשת ראש העיר ,אישור הסכם בית קק"ל למצויינות ,הרצ"ב כנספח .58
 .51לבקשת ראש העיר ,אישור קמפיין – עידוד התפקדות למען הטבות מס בעכו,
(מסגרת תקציב  288אלש"ח) עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העירייה,
במכתבה מיום  ,54.2.2828הרצ"ב כנספח .55
 .56אישור תוספת פתיחת תב"רים חדשים לשנת  ,2828הרצ"ב כנספח ( 2א').
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זאב נוימן
היום היה ביקור של נציגי הסוכנות היהודית והקרן לידידות,
אהבו את ניקיון העיר ,ההשקעה בעיר.
שי אונגר כל הכבוד לך.

 .5הודעות ראש העיר
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אנחנו בתקופה מורכבת מאוד ,עליה בתחלואה ,אנשים מאוכזבים מהשלטון,
מאוכזבים מהמדינה .אנחנו נמצאים באחת התקופות הקשות ביותר.
אנחנו לא יודעים מה יוליד יום .חלקם מתקשים לגמור את היום ,את החודש,
אנחנו נעזור לכל תושבי העיר שזקוקים לכל עזרה.
 53חולים מאומתים בעיר עכו 42 ,מתוך  53הם מהמגזר הערבי.
ביקשתי מאדהם ג'מל לעשות פעולה שתמזער את ההדבקה.
אני מבקש מכולם ,תקפידו על ההנחיות על ההוראות ,תעזרו לנו לעבור את הגל הזה.
חייבים לשמור ולהקפיד.
 .5אתר התקשורת אייס בחר בפרסומת שלנו לעידוד התיירות בעיר כפרסומת השבוע,
ושיבח אותה.
מנתונים שקיבלנו מקשת ורשת סך הכל צפו בתשדיר –  4.3מיליון איש,
כאשר ברשתות החברתיות היו קרוב ל 422-אלף צפיות.
שרון דהאן הוביל את הקמפיין של פרסום עכו,
פרסומת שהצלחנו לעשות ב  53שניות ,להביא את חול לעכו,
קיבלנו פרס הפרסום הטוב ביותר.
כל החדרים בכל בתי המלון בעכו ,מלאים .תודה רבה לשרון דהאן וליזו אוחיון,
כל הכבוד.
 .2בשבוע הבא אנו יוצאים בקמפיין להתפקדות למפלגות למען הטבות המס לעכו.
(צופים בסרטון).
מתפקדים למפלגות למען הטבת המס.
החברה שאנחנו שוכרים אותה לצורך הקמפיין ,היא ללא העדפה למפלגה זו
או אחרת.
לצערי ,בשנתיים האחרונות ,יש הגירה שלילית מעכו ,כ –  5,322תושבים.
כל השנים היינו בהגירה חיובית .זו הטבה למען כל תושבי העיר ואנחנו נלחם עליה.
יש לנו ייעוץ אסטרטגי.
ביום שני בע"ה הנושא מגיע לדיון בוועדת כספים בכנסת,
אני מבקש מכולם ללחוץ על כל אנשי המפלגות.
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 .5שר התיירות אסף זמיר ביקר בעכו והתרשם מהתפתחותה של העיר.
השר הבטיח לסייע בקידום מיזמים תיירותיים,
ביניהם המשך עבודות הטיילת הדרומית.
 .4פסטיבל עכו לתיאטרון אחר ה 25-יתקיים בחול המועד סוכות במתכונת מצומצמת
ללא מופעי חוצות.
למרות הקורונה ,נקיים אותו עם תקציב של משרד התרבות.
 .1פניתי השבוע בבקשה דחופה לשר הפנים ,הרב אריה דרעי לאשר מתן פטור בארנונה
לתושבי הפריפריה למשך חצי שנה וזאת לנוכח משבר הקורונה.
זו הפנייה השלישית שנעשתה לשר בנושא זה.
לא קיבלתי תשובה מהשר עצמו ,אבל העוזר שלו נתן לי הסבר שזה בעייתי.
 .6הכנסות מהיטלים בין השנים .4252-4242
 .2תלמידים מבית הספר ויצמן בעכו הביאו לאחרונה כבוד לעיר לאחר שזכו בשבוע
שעבר באולימפיאדת המח"ר – הנדסה ,מתמטיקה ,חלל ורובוטיקה.
התחרות התקיימה בזום .במסגרת התחרות התבקשו התלמידים לתכנן
ולבצע פרויקטים בהם נתנו ביטוי לכישורים והידע שלהם בטכנולוגיה ,מדע,
חשיבה מתמטית והנדסית ולא פחות חשוב ,ליכולת שלהם לעבוד בשיתוף פעולה
עם חבריהם .לשלב הגמר הגיעו גם תלמידי בתיה"ס גורדון ,אל-אמל ושז"ר.
 .0ועדת קשרי קהילה ,חברי הועדה המליצו על נושאים,
אנחנו נבנה נהלים חדשים שיתמקדו במענה טוב לשרות.
לאור כך ,אנחנו מחליפים את מנהלת הגביה ,המחליף שלה נכנס בימים אלה.
התווספה מזכירה נוספת לגזברות.
מינהל ההנדסה ,לאור המלצות הועדה ,הוחלפה מהנדסת העיר.
מתבצעת בדיקה ע"י חברה חיצונית במתן תשובות לתושבי העיר.
תוספת כ"א עדיין לא אפשרי בגלל המצב.
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 .2אישור הלוואת איזון ע"ס  2.1מ' ל 51-שנה ,מסלול פריים  -8.21למימון תשלום
פיצויים מבנק מרכנתיל דיסקונט,
עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן – גזבר העירייה ,הרצ"ב כנספח .A
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
בהמשך לביצוע תכנית התייעלות בנושא כ"א,
פנינו למשרד הפנים למתן היתר להלוואת איזון למימון עלויות הפרישה,
ההיתר אושר ואנו מבקשים לאשר את לקיחת ההלוואה בתנאים שהוצגו לכם מבנק
מרכנתיל דיסקונט.
שמעון לנקרי – ראש העיר
המהלך שעשינו עכשיו עולה לנו כסף ,אבל החל מהשנה הבאה יחסוך כ 3 -מיליון ש"ח.
ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור הלוואת איזון ע"ס  2.1מ' ל 51-שנה:
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .

 .5אישור מינוי מרכז ועדת שמות  -מר אלי הזה,
עפ"י בקשתו של מר קובי שמעוני ,סמנכ"ל העירייה.
ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור מינוי מרכז ועדות שמות  -מר אלי הזה:
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .
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 .4אישור שינוי תקנון יקיר עכו שנת  ,2828הרצ"ב כנספח + 5
 .55פרוטוקול ועדת יקיר העיר עכו לשנת  2851מיום  ,2.2.2828הרצ"ב כנספח .1
נפתלי רזניקוביץ
ועדת יקיר העיר התכנסה השנה באיחור ,בשל הקורונה.
 5נקודות לציון מעל סדר היום -
א .אישור תקנון יקיר העיר  -לאחר אישור הנושא ולאחר בקשת ראש העיר לבחון
את המצב ברשויות בסביבה ,גילינו כי ברשויות אחרות נבחרים  3-55יקרים מדי שנה.
אנו מאשרים בחירת שני מועמדים שתתחיל מהשנה.
ב .הוקרה ליקירי העיר  -בשנה שעברה אישרה מועצת העיר הוקרה וציון ליקירי העיר
לדורותיהם בצורה כלשהי ,בין אם בצורה כלשהי בעירייה או כל רעיון מכבד אחר,
אנו מבקשים לקדם את הנושא.
ג .לאחר דיון והצבעת חברי הוועדה ,הוועדה ממליצה על בחירת שני יקירם בשנה זו:
אלברט לוי ( ,)21נפתלי קריספיס (.)61
כל אחד מהם פעל רבות למען התושבים בתחומים שונים .תודה לחברי הוועדה.
ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור שינוי תקנון יקיר עכו שנת :2828
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .

ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור פרוטוקול ועדת יקיר עכו שנת :2851
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .

 .1פתיחת תב"רים חדשים לשנת  ,2828הרצ"ב כנספח . 2
ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור פתיחת תב"רים חדשים לשנת :2828
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .
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 .6אישור דו"ח רבעוני לשנת  2828לתקופה :רבעון  - 5שנת  ,2828הרצ"ב כנספח . 5
שמעון לנקרי – ראש העיר
הכי חשוב למועצת העיר ,שכל דוחות הכספיים יהיו מסודרים ,כשהמצב תקין,
אפשר לקדם דברים.
המשבר של נגיף הקורונה פגע מאוד ובכל זאת ניהלנו את העיר בצורה נכונה ומחושבת.
אני יכול להגיד לכם ששנת 4252 -תסתיים באיזון תקציבי.
אילן פרומן
רה"ע אל נשכח את הקיצוצים משכר הבכירים שעשית ,ישר כוח.
שמעון לנקרי -ראש העיר
ישר כוח לכולם ,כל התרומה הזאת עברה לקהילת הילדים בעיר.
דוח חודש אפריל הראה  5.1מינוס ודוח של מאי מראה יתרה של  232אלש"ח.
בעזרתו של גזבר העירייה אנחנו מצליחים לספק את כל הצרכים של התושבים
ולהישאר באיזון.
ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור דו"ח רבעוני לשנת  2828לתקופה:
רבעון  – 5שנת :2828
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .

 .2אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת  0דו"ח ביקורת משרד הפנים
לשנת  2850מיום  ,56.52.2851עפ"י בקשתו של מר יוסי כהן מבקר העירייה,
הרצ"ב כנספח .4
יוסי כהן – מבקר העירייה
מדובר בביקורת של משרד הפנים ,משרד הפנים מבצע ביקורת ברשות אחת לשנה
בנושאים כספיים.
ועדת ביקורת ברשותו של חאתם פארס וחברי הועדה ,קיבלנו התייחסות מקצועית
של היועמ"ש והגזבר.
אחד הנושאים היה תקציב  4252שלא אושר ע"י משרד הפנים.
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שמעון לנקרי – ראש העיר
אני מבקש להסביר את הדברים -
"אורט" הרישום שלהם בתוך הספרים ,משרד הפנים מבקש לא לרשום
ואנחנו מתעקשים כן לרשום,
מכוון שרק כך אפשר לראות את נתוני האמת בהשקעה של הרשות בחינוך.
הוויכוח הוא רק על הרישום בלבד.
אדהם ג'מל
הייתה עתירה אבל היא נדחתה.
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
הנושא לא הגיע לעתירה משפטית.
במכרז החדש אנחנו נלך בגישה של חשבון משותף עם הרשות.
יוסי כהן – מבקר
נושאים שנבדקו ,שכר של בכירי העירייה ,אין חריגה הכל תקין.
יתרות חוב של העובדים -
יש  7עובדים של הרשות עם חובות ישנים על סך של  5.2מלש"ח ,זה הולך ומצטמצם .כולם
מטופלים משפטית.
הנושאים מטופלים וזוכים להתייחסות ושימשיך ככה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מבקר העירייה ענייני ,גם במשבר הקורונה יוסי עשה עבודה נהדרת.
ישר כוח.
ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת0
דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת  ,2850מיום :56.52.2851
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .
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 .0המלצת וועדת ההקצאות לאשר פרוגרמה למבני ציבור שכונת צפון הכרם ג',
עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר יועמ"ש העירייה ,במכתבה מיום ,55.6.2828
הרצ"ב כנספח . 1
כנרת הדר – יועמ"ש
הפרוגרמה נועדה לאפשר הקמה של מבנה ציבור בשכונת הכרם ג',
הכל נבדק ע"י מהנדסת העיר והוגשו לוועדת ההקצאות.
פרוגרמה היא הבסיס שמכוחה אנחנו יכולים לעשות הקצאות.
ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור פרוגרמה למבנה ציבורי שכונת צפון הכרם ג':
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .

 .1אישור פרוטוקול ישיבת ועדת נגישות מיום  ,56.6.2828הרצ"ב כנספח .6
שרי גולדשטיין
זו הפעם הרביעית שוועדת רשות מתכנסת.
הצורך מתעורר מתוך כוונה לשפר ולעשות למען תושבי העיר.
עו"ס צופית הירש מטפלת בכל הנושאים מכל הלב.
נושא השילוט מטופל ,הנגשה בחופי הים איגור מטפל,
חסרים שירותים ציבוריים בפארק לילי שרון ,בטיילת ,בשוק.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אנחנו עובדים סביב השעון להנגיש את העיר.
צריך לעשות שירותים ,אין ספק ,אך העלויות גבוהות מאוד.
אני מקבל החלטה עכשיו ,אני מבקש להקים בצד המערבי בטיילת שירותים.
יניב אשור יטפל במיידי עם חזרתו מהחופשה.
בדצמבר האודיטוריום יהיה מוכן ,השקעה בסך  23מלש"ח.
ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור פרוטוקול ישיבת ועדת נגישות מיום :56.6.2828
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .
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 .58אישור להסכם השבת זכות בדיירות מוגנת בחלק מחלקה  51בגוש .50886
עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העירייה ,במכתבה מיום ,58.6.2828
הרצ"ב כנספח .2
כנרת הדר
המכירה של הזכויות אושרה ,ההסכם עצמו מחייב אישור מועצה.
פרויקט ברחוב הארבעה ,יזם שהורס את המבנה ומקים בניין גבוה.
ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור להסכם השבת זכות בדיירות מוגנת בחלק מחלקה 51
בגוש :50886
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .

 .55אישור פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות:
למיגור אלימות  0ביטחון  0למאבק בסמים ואלכוהול מיום  ,54.6.2828הרצ"ב כנספח .0

שמעון לנקרי – ראש העיר
מקיימים את הועדה ע"י שולה אזולאי שמנהלת את התחום.
בשבועיים האחרונים המשטרה עצרה מקומות שמכרו שם סמים.
כל הזמן מתמודדים ,המצלמות ו  52פקחים שלנו ביחד עם המשטרה
זה כוח עצום לעיר.
מחר אני הולך לתת הרצאה לקורס שוטרים שיהיו מפקדי תחנות,
על המודל של העיר עכו.
חאתם פארס
גם בכפרים הערבים שומעים ויודעים על הטיפול בעיר עכו.
שמעון לנקרי – ראש העיר
יש השקעה של ללא פשרות ,סדר ומשמעת.
ראש העיר מעלה להצבעה – אישור פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות:

למיגור אלימות  0ביטחון  0למאבק בסמים ואלכוהול מיום :54.6.2828
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .
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נמנעים

 -אין .

 .52קבלת אישור המועצה למתן ערבות העירייה בגין הלוואה ע"ס  118אלש"ח ,
לתקופה של  5שנים לעמותת הפועל עכו – כדורסל,
עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה.

 אילן פרומן יוצא מאולם המועצה -שמעון לנקרי – ראש העיר
הפועל עכו עלתה ליגה והיא צריכה להתחייב בפני שחקנים  -לחתום על חוזים.
אנחנו יכולים לתת רק מקדמה אבל הם צריכים הרבה יותר.
כל קבוצת כדורסל מתוקצבת מהרבה גורמים חיצוניים ,למשל :ספונסרים ,תורמים ,איגוד
הספורט ועוד...
אנחנו נתנו להפועל עכו כדורגל  4הלוואות ,אחת סיימו ועוד אחת יסיימו בעוד שנתיים.
צריך תמיד לעזור.
אישה יחידה בכדורגל שמנהלת קבוצת כדורגל במצוינות גבוהה ביותר.
מתמודדת מול כל הקשיים ומצליחה.
אני מבקש מכל התושבים ,תעודדו ,תתמכו  -לא פשוט לנהל קבוצת כדורגל.
הפועל עכו מנהלת את קבוצת הכדורסל עם ילדים 452 ,ילדים,
כמעט  122ילדים שהולכים לפעילות ,עושים שיעורים ,כל הכבוד.
גידלתי ילדה ספורטאית ,זה שווה!
ראש העיר מעלה להצבעה – אישור ערבות :חתימה על שטרי חוב של הרשות
בגין הלוואה ע"ס  118אלש"ח ,לתקופה של  5שנים לעמותת הפועל עכו – כדורסל,
בכפוף לקבלת חוות דעת של היועמ"ש:
מאושר פה אחד . 51 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .

 -אילן פרומן חזר לאולם המועצה -
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נושאים מעל סדר היום שאושרו מול חברי המועצה לפני קיום ישיבת מועצה:
 .54לבקשת ראש העיר ,אישור הסכם בית קק"ל למצויינות ,הרצ"ב כנספח .58

 זאב נוימן יצא מאולם המועצה -שמעון לנקרי – ראש העיר
קק"ל בחרה  3ישובים לבנות בהם מרכזי מצוינות ,אחת מהן – עכו.
מרכז טכנולוגי מדהים למצוינות חברתית ,לימודית ,הישגית ,טכנולוגית ,הכל יחד.
מול המכללה.
השקעה קק"ל של  32מלש"ח .לרשות זה לא עולה.
במשך  52שנים הם מתחזקים.
שרי גולדשטיין
למה ערים אחרות פספסו?
שמעון לנקרי – ראש העיר
אם אתה מתעכב איתם ,לא נותן הקצאה ,הם לא ממשיכים איתך.
אני רוצה להחזיר להם מהר את החוזה 5422 .מטר מגרש ו 222 -מטר בנוי.
ראש העיר מעלה להצבעה – אישור הסכם בית קק"ל למצוינות:
מאושר פה אחד . 51 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .

 -זאב נוימן חזר לאולם המועצה -
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 .51לבקשת ראש העיר ,אישור קמפיין – עידוד התפקדות למען הטבות מס בעכו,
(מסגרת תקציב  288אלש"ח) עפ"י חוות דעת של עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העירייה,
במכתבה מיום  ,54.2.2828הרצ"ב כנספח .55
שמעון לנקרי – ראש העיר
בן כספית כותב במעריב ,אתה רוצה להפעיל לחץ ,תתפקד למפלגה שלך ,זאת השיטה
במדינת ישראל זה יצירת כח ואמצעי לחץ באמצעות התפקדויות .היינו רוצים שזה
יתנהל אחרת ,אבל זה לא !
כולנו כאן ,בלי שמות ,מפעילים לחץ על כל מי שאפשר.
כוח מסייע לנושא הזה ,הוא התפקדות למפלגה שלך באשר היא.
אנחנו נכנסנו למאבק מטורף בגלל קיפוח של עכו מול העיר השכנה הצמודה.
תגידו לי " ,יש עוד ישובים מעורבים " .זה לא דומה .זה לא מרכז הארץ פה.
אף אחד לא ימשיך לגור פה כשחמש דקות מכאן אפשר לקבל פי .5
זה היה אותו דבר עד לפני שנתיים מאז אנחנו בקריסה.
אנחנו רוצים להציל את העיר ,המצב היום יביא נזק בלתי הפיך ,אני לא אתן לזה לקרות!
זה מאבק של כולנו .או שיהיו פה אוכלוסיות חלשות בלבד או שיהיו אוכלוסיות שיצעידו
את העיר קדימה.
המנהיגות בעיר עכו ובני מעמד הביניים לא יישארו פה.
אני מבקש מכל תושבי העיר להתפקד.
מועצת העיר והנהלת העיר כפופים להחלטות אך ורק של יועמ"ש העירייה.
הנושא אושר ,לכן ,אנחנו נוציא מכתב לכל תושבי העיר עכו.
(רה"ע מקריא את המכתב שיופץ לכל תושבי העיר).
השר כץ יתעקש שירשם בפרוטוקול שההחלטה תחזור אליו בחזרה.
אני מבקש מחברי מועצת העיר לאשר את התקציב שמיועד לכך,
כ 422 -אלש"ח .ברגע שהחוק יאושר אני מסיים את נושא המפקד.
איתמר סונינו
ראשית ,אתה מצטט את בן כספית כשכוונתו היא להתפקד לליכוד.
שמעון לנקרי – ראש העיר
נתתי דוגמא למשמעות ההתפקדות ,תגיד נכון את דבריי.
איתמר סונינו
לפי הכתבה של בן כספית ,כוונתו ,שנתפקד לליכוד.
הוא לא התכוון שנתפקד למרצ.
גם הדוגמא שנתת של יור מועצה שלא נזכיר את שמו ,הוא לא השתמש בתקציב
דרך המועצה.
כל אחד רוצה לפקוד ,פתוחה בפניו הדרך .גם אני פוקד כמו כולם.
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עכשיו ,לקחת  422אלש"ח ע"ח כספי ציבור כשאנחנו יודעים שבימים או שבועות הקרובים
הבעיה תיפתר.
איתמר סונינו
זה נושא חשוב לי .זו הסתכלות של הציבור עלינו.
אני מאמין לך רה"ע שלא יעשה בזה שימוש לרעה,
אבל אני אומר לך שאתה לא יכול להבטיח את זה.
גם היועמ"ש לא יכולה להבטיח את זה.
אף אחד פה לא יודע מי זה הפרוייקטור ,איך יפקחו את זה ? מי יפקח על מאגר הנתונים
שיתקבל ?
כנרת ,את מתחייבת בפניי שעל כל שם ושם את תעשי בקרה לאיזה מפלגה
הוא מתפקד ?
עכשיו ,אחרי שהבנו שזו התפקדות לליכוד ,בואו נבהיר כמה דברים לחברים שלא מבינים
בהכרח בנושא ההתפקדות,
ההתפקדות פועלת מהיום והלאה לעוד שנה וחצי.
כלומר ,כשאתה פוקד היום חבר ,הוא לא משפיע בכלל היום.
הוא ישפיע רק בעוד שנה וחצי.
כלומר ,מי שרוצה לבסס היום מפקד ,הוא לא עושה את זה בשביל הטבות המס,
הוא עושה את זה כדי ליצור לעצמו בסיס קולות עתידי,
שזה לגיטימי – אבל לא על כספי ציבור.
אם אני עכשיו מבקש מכנרת  32,222אלש"ח לגייס מתפקדים שיתמכו בסיעה שלי –
"מאמינים בעכו" ,כי אני מאמין שזה יעזור להטבות המס ,את לא היית מאשרת
דבר כזה ,כי זה לא חוקי.
זה לעשות שימוש בכספי ציבור – להתפקד למפלגה כשזה לא בשביל הטבות המס.
רה"ע ,בבקשה ממך ,אנחנו יודעים טוב מאוד שהטבות המס אפשר לעשות את זה
כמו שאמרת – טלפונים לשרים ,זה לא משנה אם יש לך  3,222מתפקדים או 5222
מתפקדים.
שר האוצר לא מסתכל עכשיו כמה מתפקדים יש בחברי ליכוד,
הוא מסתכל על העיר כעיר ,על מאבק שהובלת רה"ע.
רה"ע כולנו תומכים בך ,במאבק ואני איתך בכל הדרך.
לרגע לא פקפקנו ,הבאת יועצים אסטרטגים וזה עזר והכול היה כשר.
ב 22.2 -מההחלטות זרמתי ,הסכמתי.
אני אומר לך פה רה"ע וליועמ"ש ולחברי המועצה –
עוד לפני שנאשר את הנושא ,שתתקבל פנייה או חו"ד של משרד הפנים,
לפני שאנחנו משתמשים בכספי ציבור לממן התפקדות ע"י פרוייקטור עלום
שאנחנו לא יודעים מה הוא יעשה עם הנתונים האלה ולמי הוא ייתן אותם.
איך אפשר להבטיח שעובדי עירייה לא יחשפו לזה ולא יעשו שימוש במאגר הזה.
כנראה שאני היחיד שלא מבין מה קורה פה.
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אני מבקש לקבל התייחסות מלאה מהיועמ"ש ומציע לא להעביר את זה כרגע
עד שנקבל התייחסות מפורשת ממשרד הפנים לגבי הסוגיה הזאת.
אדהם ג'מל
יש אפשרות שחברי הליכוד יביאו תוך שבוע שבועיים התחייבות?
שמעון לנקרי – ראש העיר
אין מצב כזה .אנחנו שנתיים וחצי בעניין.
כנרת הדר
איתמר ,אני מקבלת את ההערה שלך לגבי הנתונים האלה.
דיברתי עם שרון ,נעשה חשיבה איך אנחנו מבטיחים את הנתונים ,שמאגר המידע ישמר ,לא
תהיה חשיפה לשמות של מי שהתפקד כדי שלא יעשו בזה שימוש,
אלא רק כדי להבטיח את הכוח הפוליטי של תושבי העיר כדי לדאוג לטובת המס.
אין כאן עניין של התפקדות לליכוד ,אחרת לא הייתי מאשרת את זה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
כמה מתפקדים יש למפלגת עבודה?
איתמר סונינו
כ.3222 -
כנרת הדר
אני מתעסקת בפן המשפטי.
לפני שנאשר את הפרויקטור שעוסק בזה,
אחתים אותו על כל המסמכים הנדרשים לשמירת סודיות.
חוות הדעת שלי היא  -אם זה חוקי.
אם זה יעיל או לא – אתם תחליטו .אני מתייחסת לעניין החוקיות.
זה פרויקט קצר בזמן ,למען העיר ולעתיד העיר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
הבאנו פרויקטור חיצוני לא עובד עירייה.
אדהם ג'מל
בעתיד הרחוק המפלגות גם יצטרכו אותנו.
חאתם פארס
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מאז הפרשה ,רה"ע מנהיג חיובי ומלחיץ את כל הממשלה ,גם את ראש הממשלה.
הדרך שהולך בה רה"ע ,הלחץ שמפעיל על הממשלה -
דרך נכונה וצריך לתמוך בגישה הזאת.
אילן פרומן
אנחנו לא תמימים ,שר האוצר ירצה לטרפד את זה,
אנחנו חייבים להפעיל לחץ כדי להצליח.
כנרת הדר
חברי המועצה מינו אותי,
בכל מה שקשור בחוות דעת שאני נותנת אני לא מתייעצת עם משרד הפנים.
למשל  -ביצוע ישיבת מועצה בזום בניגוד להחלטת משרד הפנים שלא לקיים בזום,
אני כן דרשתי לקיים ישיבת מועצה בזום.
רק אם מחייב אותי משרד הפנים לקבל את אישורו אני פונה למשרד הפנים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
משרד הפנים הגדיר משרות סטטוטוריות ברשויות שבסמכותם לקבל החלטות.
הפרויקט מאוד קריטי ומוקצב בזמן ,כשמדובר בפרויקטור חיצוני שיחתום על כל
המסמכים הנדרשים על סודיות ושמירה על המאגר.
אין כאן כל כוונה להשתמש ברשימת המתפקדים.
זאב נוימן
אני קורא לכל תושבי עכו להצביע לישראל ביתנו.
שרי גולדשטיין
אני מבינה את דברי איתמר ,אך עדיין שמעתי את היועמ"ש,
זה חוקי לקחת פרויקטור חיצוני שישמור על סודיות,
אנחנו קצובים בזמן ,המטרה היא כאן של כולנו ,שלי שלך ושל כל תושב בעיר.
אנחנו מאמינים שזה יעזור לכולם.
שמעון לנקרי – ראש העיר
לפני עשרים שנה ,בגלל אותו מצב ,הייתה עזיבה של  42,222אלף תושבי העיר.
אכפת לנו .נלחם על הזכויות שלנו ונתקן את הנזק שנגרם לנו.
גם אם צריך להתפקד ,נתפקד.
התנאי הבסיסי הוא – שזה חוקי.
נפתלי רזניקוביץ
איך זה יתבצע ע"י הפרויקטור?
כנרת הדר
הוא מקבל רשימה חסויה ופועל לפי תושב.
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שמעון לנקרי – ראש העיר
זה דיון חשוב מאוד .רפי לוזון אמר שהוא בעד .שמיל מצביע בעד.
זהו רגע מאוד חשוב לעיר ,זו משימה ייעודית אחת  -לתקן את האפליה בעיר!
בע"ה אנחנו נצליח לתקן אותה.

ויקטור אלון
אין פה שום נזק לעיר עכו ,זה רק יעזור לה יותר .אני בעד.
ראש העיר מעלה להצבעה – אישור קמפיין – עידוד התפקדות למען הטבות מס בעכו:
מאושר פה אחד . 54 -
נגד

( 5 -איתמר סונינו).

נמנע

( 5 -בולוס נחאס).

 .56אישור תוספת פתיחת תב"רים חדשים לשנת  ,2828הרצ"ב כנספח ( 2א').
ראש העיר מעלה להצבעה  -אישור תוספת פתיחת תב"רים חדשים לשנת :2828
מאושר פה אחד . 56 -
נגד

 -אין .

נמנעים

 -אין .

___________________________

______________________

קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה

שמעון לנקרי  -ראש העיר
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