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 ד"בס

 המניין   מן   שלא פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה 

 אישור הטבת המס לעכו  -(  21)  /2101/1'  מס
 , //.12 שעהב,  /11.22.1/1, א"תשפבכסלו ' ז ,שני  ביום

 עכו 11ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר //.20בשעה  
 

 :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

 חדש חבר מועצת העיר -אושרי לנקרי מר 
  חברת מועצת העיר -עאישה מורסי ' גב
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב

 חבר מועצת העיר -מר אילן אליעזר פרומן 
 חבר מועצת העיר -סין אסדי וחח "רו
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חבר מועצת העיר  - מר רפאל לוזון
 :ה "ה  ונעדר

 חבר מועצת העיר  -            מר שמיל לוי 
 חבר מועצת העיר  -רזניקוביץ מר נפתלי 

 חבר מועצת העיר   -       מר חאתם פארס
 :מכובדים   אורחים משתתפים 

 כ גדעון סער"ח
 ריכ מיכל ש"ח

 ישר יוסף הרב 
 (אשתו של שמעון)דורית לנקרי ' גב

 מר יהודה אזולאי
 אוהד שגבמר 

 נאן פלאח'ג' גב
 רולא וישאחי' גב
 חול'אדה מ'ג' גב
 עלי ברגות' גב
 אריש יעל ' גב

 מר מנדור ואפיד
 'אג'פולה חג' גב
 יוטה מועטי' גב

 מר ארנון כרם
 'וג'מר מחמוד חג

 מר וואפיד מנסור
 מר איאד סאלח

 מר עבדאללה זידאן
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 : עיריית  עכו  משתתפים  

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

 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה  -מר ראובן ויצמן 

 קשרי קהילהמנהל  ראשת -ליזו פרץ אוחיון ' גב
 מנהלת לשכת ראש העיר -אלפסי -אור סט' גב
 מזכירה לשכת ראש העיר -מיכל ברק ' גב

 מנהל מדור מתנדבים -מר בני כלפון 
 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 

 נהג  -מר אלמוג אקוקה 
 ל "מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 אסטרטגיה וחדשנות, מנהלת מינהלת עסקים -יונית סמולש ' גב

 פרויקטיםסגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע  -מר איגור מאיורסקי 
 מ וראש מנהל תרבות"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן

 החברה הכלכלית לעכו -מנהל אגף פיתוח עסקי ויזמות חברתית  -מר דוד חזן 
 החברה הכלכלית לעכו -מנהל אגף פרוייקטים   -מר מורדי שמיר 

 החברה הכלכלית לעכו -מנהל תרבות  -מאור בנזינו מר 
 מנהלת לשכת גזבר -בוקובזה אתי ' גב
 מנהלת חשבונות ממונה על הביטוח וחשבת מינהל קשרי קהילה -שרית ברזני ' גב

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 עוזר דובר -מר הינדאוי עבדאללה 

 ה עכו"מרכז צעירים ולהב0 מנהל אגף נוער צעירים  -מר אלי חביב 
 אגף שכרמנהלת   -רות נוטס ' גב
 ראשת מינהל החינוך -סייג אורית א' גב
 סגנית ראש מנהל החינוך -שולה אזולאי ' גב

 מנהל אגף אמרכלות מנהל החינוך -מר יוסי לוזון 
 ראשת מינהל הרווחה  -עדי מקל ' גב
 מנהלת לשכת מנהל הרווחה -אתי סבג ' גב
 עובדת שכונתית מנהל הרווחה –לילה אבו באכר ' גב

 והאכיפה ראש מינהל התפעול -מר שי אונגר 
 מנהל אגף רישוי עסקים ותברואה -יאיר -מר גבריאל בן

 רכב ואשפה' אחראי מח -מר שלומי אלקריאף 
 ע וכבישים"מנהל אגף שפ -מר יניב פרץ 

 מנהל מוקד העירוני -ון 'מר דוד פרג
 מ מהנדסת העיר"מ -רות רוטנשטרייך ' דר

 מנהל מערכות מידע - מר מיקי אילוז
 טכנאי מחשוב מידע ותקשוב - יוסף כהןמר 

 טכנאי מחשוב מידע ותקשוב -מר עמיאל לוזון 
 מנהל מחלקת פיקוח - לובטינסקימר יבגני 

 מנהל בניין העירייה -מר האדר כורדי 
 אב בית העירייה -מר אריה ויסמן 

 צלם  -        מר אבי זוהר
 צלם   -    מר אלברט לוי 
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 אוחיון פרץ ליזו 
 .אישור הטבת המס לעכו –ע מר שמעון לנקרי "את רהבברכת ניצחון  מברכת

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 , שלא המן המנייןהתכנסנו לישיבת מועצת העיר , בברכת השם

 .אישור הטבת המס לעיר עכובעקבות  ,שנקבעה מעכשיו לעכשיו
 

 , הנהלת העיר, הרב יוסף ישר, ברי מועצת העירח, חברי הכנסת, מברך את הנוכחים
 .תושבי העיר שהיו סבלניים והאמינו בנו שלבסוף זה יקרה

 
 כמובן לגדעון סער ולמיכל שיר, מודה לראש הממשלה על עמידה בהבטחתו

 .שליוו את התהליך הארוך והקשה
 

 ר יש מיכל  כ "ח
 .מברכת את העיר עכו

 .קשהל כך כ זוכה להעביר חוק בתקופה כ"לא כל ח
 .בזכותו הצלחנו להעביר את החוק, נחישות חוכמה, גדעון סער כ"למדתי שנים רבות מח

 .זכיתם בראש עיר שלוחם למענכם, תושבי העיר עכו
 .אני שמחה שיש לי את הזכות לקחת חלק מהפנינה שנקראת העיר עכו

 .לאורך כל המהלך, אני מודה לכם תושבי העיר על הסבלנות והתמיכה בכל הרשתות
 

 סער גדעון  כ "ח
 .את העיר עכומברך 

 .על אף כל ההתנגדויות בכנסת, זהו מהלך שהיינו מוכרחים לעשות
 

 .שמעון חי את הנושא הזה יום ולילה
 .אני אוהב ומעריך אותך

 
 .עבודה יסודיתעשתה , למען העיר עכוהובילה את המאבק , כ מיכל שיר"ח

 .אני ורעייתי אוהבים את העיר אהבת נפש, העיר עכו

 .א"למרות מגוריי בת, משלם ארנונה, עכו אני שמח שאני תושב

 .אני שמח למען העיר עכו על אישור הטבת המס

 .לכם ותודה  רבה  הצלחה  לכם   מאחל
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .סער גדעון   כ"וח שיר  מיכל  כ "לח פרחים  זרי  מעניק 

 

 ע"מ וסגרה"מ - זאב נוימן

 .הדרך וכך יהיה תמידאנחנו מאמינים בך לכל אורך , הובלת אותנו

 .תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה לעיר עכו

 .כ גדעון סער"חו  מיכל שיר כ"תודה לכם ח
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 עאישה מורסי  

 .ברצוני להודות לכולם על כל העשייה למען העיר

 גולדשטיין  שרי
 .במהלך התקופה נתקלנו בתושבי העיר שהטילו ספק להצלחת החוק בכנסת

 . ובצדקת הדרךשמעון לנקרי אנחנו כן האמנו בך 
 . זו ההצלחה -תמיד הוכחתם שלהאמין בדרך 

 
 סונינואיתמר ד "עו

 .אני שמח שאתה רהע הובלת את הנושא, זהו יום חג ואני מאוד גאה
 .כולם עזרו וכולם היו מאחוריך ונמשיך להיות מאחוריך, כשיש אחדות אפשר לנצח

 .קלראש הממשלה שתמך בחו, תודה לכם חברי הכנסת
 

 ח נחאס בולוס"רו
 .תודה לכל מי שתמך. אני מצטרף לכל הברכות

 .ח לשנה"ש ///,/1.- ל לשנה ח  "ש  ///,0.- מאנחנו למעשה עלינו בזיכוי של 
 .איימן עודה מברכת את העיר עכו' חכ

 
 לוזון  אלרפ

 , אש העיראני מבקש לברך את ר
 .הוא עומד בה עד סיום לוקח לעצמו מטרהאש העיר כשר

 .לא היינו מצליחים -ללא מפקד טוב במאבק כזה 
 .הצלחה לכולם. אין טובה ויפה מהעיר עכו. לכן העיר צועדת למקום טוב יותר

 
 ישר יוסף הרב 

 .על הצלחתואש העיר את ר, מברך את העיר עכו
 .מודה לחברי הכנסת על עבודתם למען העיר

 

 .כוח  ישר  .תאמין  -יגעת ומצאת 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 , עכו  העיר את  אוהבים  , עכו בעיר  כאן   אנחנו

 .עכו  העיר את   לקדם  ונצליח נמשיך  ה "בע
 

 

 

 ________ ___  ____                        _________________ 
 קובי   שמעוני                                          שמעון   לנקרי                    

 עכו     העיר  ראש             העירייה            ל "סמנכ               
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