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 (21)  30/0302' פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין  מס

 , 20033שעה ב,  230000302, א"תשפ בשבט 'כח ,רביעי   ביום
 עכו 01ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר

 

 :ה"ה  בהשתתפות
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

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

 חבר מועצת העיר -מר אילן אליעזר פרומן 
 חברת מועצת העיר  -   עאישה מורסי' גב
 חבר מועצת העיר -סין אסדי וח ח"רו
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו

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

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חבר מועצת העיר -לנקרי אליהו מר אושרי 

 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 
 

 ":זום"קישור   אפליקציית  דרך  ף השתת
 חבר מועצת העיר -מר שמיל לוי 

 
 : ה"לא השתתפו ה

 חולה קורונה מאומת - מועצת העיר חבר -מר נתנאל אלפלס 
 חבר מועצת העיר   -  מר חאתם פארס

 
 : ה "ה בנוכחות 

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

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

 ראשת אגף קשרי קהילה -ליזו פרץ אוחיון ' גב
 מנהלת לשכת ראש העיר -אלפסי -סטאור ' גב

 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
 נהג ראש העיר -מר אקוקה אלמוג 

 ל "מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 מזכירת אגף משאבי אנוש -מרגרית מתא ' גב
 מזכירת מנהל כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
  וחדשנותאסטרטגיה  - מנהלת מינהלת עסקים -יונית סמולש ' גב

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 ראשת מינהל החינוך  -אורית אסייג ' גב

 מנהל אגף הנכסים  -מר אליהו כהן 
 מנהלת אגף נכסים והכנסות -גוזי -שגית בן' גב

 טכנאי מחשוב מידע ותקשוב - יוסף כהןמר 
 צלם  -מר אלברט לוי 
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 ":זום"דרך  אפליקציית  קישור פו  השתת
 מ וראש מנהל תרבות "ל החברה הכלכלית לעכו בע"שלוש מנכ-מר אלברט בן

 מ מהנדסת העיר "מ -רות רוטנשטרייך ' אדר
 ראשת מינהל הרווחה   -עדי מקל ' גב

 ראש מינהל התפעול והאכיפה  -מר שי אונגר 
 0 ע0ס חדש ע"מנהל מתנ -מר לואי פארס 

 
 :על   סדר   היום

 0הודעות ראש העיר    20
 , אישור פתיחת קהילה תומכת נוספת לקשישים0    0

 0 2ב כנספח "הרצ, ס עדי מקל ראשת מינהל הרווחה"י בקשתה של עו"עפ       
 , 0302אישור תכנית עבודה של המרכזים הקהילתיים חומות עכו לשנת 0    0

 00ב כנספח "הרצ, ס עכו עתיקה"י בקשתו של מר לואי פארס מנהל מתנ"עפ       
 ,עכו 21קיוסק ברחוב הרצוג , בקשה לרכישת זכות דיירות מוגנת במקרקעין   0 4

 י חוות דעת של "י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ועפ"עפ       
 00ב כנספח "הרצ, ש העירייה"ד כנרת הדר יועמ"עו       

 , 0(ר0ע)י בני יוסף "בקשה לאישור הקצאת מבנה לרשת מעיין החינוך התורני בא0    1
 י חוות דעת של "י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ועפ"עפ       
 0 4ב כנספח "הרצ, ש העירייה"ד כנרת הדר יועמ"עו       

 0 1ב כנספח "הרצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב0    6
 0 6ב כנספח "הרצ, ור שינוי בתקציב רגילאיש0    1
  0 1ב כנספח "הרצ, 00000302מיום  0302אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 0    0
 

 :נושאים   נוספים   חדשים   סדר   היום
 ,ר הוועדה"י בקשתו של מר שמיל לוי יו"הודעה על  ביטול ועדת קשרי קהילה עפ  0 9

 0 0 ב כנספח"רצ       
 ,א"ל תשפ"מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר של גני הילדים בעכו לשנהאישור 0  23

 ,     לחינוך קדם יסודי' כרמית חי מנהלת מח' י בקשתה של הגב"עפ, תרשיש וברקת: י"גנ       
 90 ב כנספח"רצ, 00000302מכתבה מיום        

 ,ייני ארנונהר ועדת ערר לענ"ד מעיין צפריר גולדנבלום ליו"אישור מינוי עוה0  22
 ,      90000302מכתבה מיום , מנהלת אגף נכסים והכנסות, גוזי-שגית בן' י בקשתה של גב"עפ       
 230 ב כנספח"רצ       

 , י בני יוסף "הקצאת מבנה לרשת מעיין החינוך התורני באאישור 0  20
 0 22 ב כנספח"רצ,  240200302מכתבה מיום , ש"ד כנרת הדר היועמ"י בקשתה של עו"עפ       

 
 :להוסיף מעל סדר היום ראש העיר מבקש 

 0 'א 1 ב כנספח "הרצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב0  20
  ד "י בקשתה של עו"עפ 04-בחירות לכנסת ה ,אישור כללי לעבודת חוץ בבחירות הכלליות0  24

 0 20 ב כנספח"רצ,  230000302מכתבה מיום  , ש"כנרת הדר היועמ       
 

 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חבר המועצה שנעדרו
 0מאשר -חבר מועצת העיר  -מר נתנאל אלפלס  
  0מאשר  -חבר מועצת העיר   -מר חאתם פארס  
 
 :הצבעה 
 0חברים  21   -בעד     
 אין   -נגד      
 אין     -נמנע   
 

 (0טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -מאשרים פה אחד / )מאשרים פה אחד   -:החלטה      
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 הודעות ראש העיר    00
 

 0מזל טוב0 זר פרחים לכבוד יום ההולדת - חבר מועצת העיר שלחנו לחאתם פארס 20
 0החלמה מהירה, מאומת קורונה,  לשלוח רפואה שלמה לחבר מועצת העיר נתנאל אלפלס מבקש 00
 חולים נוספו ביממה 00; נפטרים 12 ;חולים פעילים 010עכו עיר אדומה עם : תמונת מצב קורונה עדכנית 00

, לאור העובדה שעכו עיר אדומה0 0002תושבים מהם החלימו  0034עד כה חלו  0מבודדים 161; האחרונה
רק לאחר שציון הרמזור בעכו ירד 0 תלמידים בלבד 9ניתן לקיים מפגשים באוויר הפתוח ובקבוצות של עד 

 ( 10%) 13נוכל לקיים למידה במגבלה היות ואחוז המתחסנים בעיר מעל לגיל  601מתחת ל 
 0בהתאם לדרישות קבינט הקורונה 13% -הוא יותר מ

 

 יאל מתחסניםנתוני פוטנצ
 

 אורית אסייג ראשת מינהל החינוך
 

 :םדייל-גני
 ,ילדים 9על  2העסקה של איש צוות  עד שלא נקבל הבהרות ממשרד החינוך על

 0ילדים 9בגן על  2זה לא אחראי להשאיר איש צוות  0הילדים-לא נפתח את גני
 

 :הספר-בתי
 0זה לא רמזור של פיקוד העורף, הרמזור שלנו

 0אחד לשבועעדכון  -י משרד החינוך "א עפוהרמזור שלנו ה
 0עכו עיר אדומה, נכון לעכשיו

 0לפארקיםוס "ס יסודי וחטיבות הביניים יגיעו לחצר ביה"החל ממחר תלמידי ביה
 0ס"מרחבים שקרובים לביה

 0בעיקר יהיה מענה רגשי ולימוד חווייתי אחר
 0למדו בלמידה מרחוק ולא פיזית' תלמידי כיתות ה

 0ה ההתחברות איתםחשוב, לכן
 0ילדים בקבוצה 9עד  -הילדים יקבלו הודעות 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 0מתחסנים 13%אנחנו מעל , 13מעל גיל 0 מחוסנים 13%בסביבות 
 0הכל מתנהל בצורה יסודית ומקצועית, ס בבית העם"מתנ

 0אנחנו מתקשרים לקשישים להגיע ולהתחסן
 0אליהם בשיתוף פעולה של איחוד והצלהאנחנו מגיעים , מי שלא יכול להגיע

 

המינהל לשירותים חברתיים בעירייה בשיתוף ארגון איחוד הצלה מסייע לבני הגיל השלישי ולמוגבלי  40
 0תנועה להגיע למוקדי החיסון

 

 יוצאים בימים אלה מינהלת העסקים בעיריית עכו בשיתוף פייסבוק" העסק של כולנו"תחת הכותרת  10
מתוך זאת , במסגרתו יוענקו להם כלים לעולם הדיגיטלי, ישראל במיזם חדשני לבעלי העסקים בעיר

 0 הבנה כי עסקים אשר אינם מכינים עצמם למציאות החדשה מעמידים את עצמם בסיכון קיומי
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 0תציגי בבקשה, יונית              
               

  יונית סמולש
 0בעיר מינהלת עסקים הוקמה בכדי לסייע לעסקים              

 0עשינו סקר לצרכי העסקים בתקופת הקורונה              
 :תוכניות מוצעת לעסקים בעיר 4יש               
 0מעבר לדיגיטל, בשיתוף פעולה של פייסבוק -" העסק של כולנו"(  2)              
              (0  )"29 W" -  2/03290מענק לעסקים בתחילת הקורונה 
 0י מומחים"ליווי פינססי ע, ייעוץ כולל של מנטורים -" קרן שמש(   0)              
 0מימון, קורסים, ייעוץ -" משרד הכלכלה -מעוף "(   4)              

         
 0י מצגת"מציגה נתונים עיונית               

 

                  חלקם רוצים עזרה בתשלומי הארנונה , חלקם רוצים הדרכות וייעוץ, חלקם ביקשו פרסום באתרים
 0ועוד

 0השארנו לבעלי העסקים את הפרטים שלנו ליצירת קשר
 0ניתן מענה לכל בית העסק
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 סונינו איתמרד "עו
 0תסבירי את הפרוייקט של קול קורא

 
 סמולש יונית 
 0רשויות בלבד משתתפים בפרויקט 003 לכםאני אשלח  
 0רשויות שניגשו 243מתוך  
 
 ראש העיר –שמעון לנקרי  
 0עכו נבחרה להראות להם את התכנית העסקית לרשויות אחרות 
 

 אשור יניב
 0יונית מרכזת את כל החומר ופועלת למען העסקים בעיר

 
 סמולש יונית

 0הקישורנשלח לכם את , תעודדו עסקים ליצור איתנו קשר
 

 איתמר איתמרד "עו
 0פרויקטים מצוינים

 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 0סמולש יונית' לגבתודה רבה 

 

ע בעיריית עכו מרחיבים את יחידת החילוץ העירונית המורכבת מעובדי "מינהל קשרי קהילה ואגף שפ 60
מעניקה בחירום סיוע היחידה 0עירייה ומתנדבים תושבי העיר וקוראים לגיוס מתנדבים נוספים ליחידה

כל זאת  עד להגעת , פינוי מהריסות ועוד, ביצוע פעילויות חילוץ ראשוני, מתן עזרה, לקהילה בשטח
 0כוחות הביטחון וההצלה

 גיוס מתנדבים
 ליזו פרץ אוחיון 
 " רעידות אדמה"של  ים חלילהמצבאנחנו מגייסים מתנדבים שיסייעו לנו ב, בהובלת המנכל

 0שיתנו סיוע ראשוני לפני אנשי הביטחון, חריגיםועוד מקרים 
 0ונדאג לשמר את התכנית"0 היחידה"אנחנו קוראים להם 

 
בשבוע שעבר נפגשנו עם מנהלת 0 בית הספר לקציני ים בעכוקמפוס מדעי טכנולוגי לחקר הים יקום ב 10

 0לקדם את הנושאר אורנה שמחון ועם נציגי אוניברסיטת חיפה בבית הספר לקציני ים כדי "המחוז ד
 
 עבודה  עכו נבחרה על ידי המשרד לקידום וחיזוק קהילתי להוביל פיילוט ראשוני של תהליך 00

מינהל קשרי קהילה בעירייה בשיתוף  יםאת הפיילוט מוביל0 לקבלת תו תקן קהילתי חברתי לעיר
בתחומי הקהילה תקן הינו סל פרמטרים המדרג את פעולות הרשות התו 0 "המינהל לשירותים חברתיים

 0השפעתן על התושבים ועל ביסוס וחיזוק האמון בינם לבין הרשות, והחברה
 

 ליזו פרץ אוחיון 
 ,עכו היא העיר הראשונה שבוחנת קהילתיות             
 0לבדוק איפה אנחנו טובים ואיפה לא, בודקת תו התקן הקהילתי             
 0פרנשתמש בהם ונש, נבצע מדדים             
 0אנחנו הפיילוט" כוכבים של ישראל היפה"            

 
 0בשבוע שעבר חנכנו שני גני ילדים חדשים ברחוב עציון בעיר 90
 

 0עובדי מחלקת הגינון בעיריית עכו טיפחו השבוע את המרחב הפתוח בבית הספר אייל לרווחת התלמידים 230
 

הפעימה הראשונה של חלוקת תווי המזון במסגרת המיזם להבטחת ביטחון תזונתי מתעכבת וזאת לאור  220
הנושא מוחזר לדיון בוועדת המכרזים של משרד הפנים 0 פסילת בית המשפט את חברת שופרסל כזוכה

 0 ולאחר בחירת חברה זוכה יחולקו התווים ישירות לבתי התושבים הזכאים לכך
 

 0 סל-ביטל את הזכיין שופרבית משפט מחוזי 
 0לכן המכרז נפסל, ציינו שהיו נתונים חסרים בהגשת המכרז

 0עכו היחידה שפעלה והחתימה את התושבים
 0אנחנו ממתינים לרשת שתזכה
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המקום ייקרא יער האקלים כדי לסייע 0 מחר יתקיימו נטיעות קהילתיות בקפסולות למרגלות תל נפוליאון 200
 0הפרויקט בשיתוף עמותת יוזמת האנרגיה הטובה 0בטיפוח ריאה ירוקה

 
תושבים עם צרכים מיוחדים שלא מוותרים על פעילות בכל  -קמפיין תושווים ללא גבולות עלה לאוויר  200

הפרויקט בהובלת המינהל לשירותים חברתיים והחברה למרכזים קהילתיים נועד 0 תחומי החיים
 .הישראליתהכלה ונגישות בחברה , להעלאת המודעות לשילוב

 
 שרון דהאן

 0בפעילויות שונותלשלב אותם עם צרכים מיוחדים , תושבים עם מגבלות
 0מבלי שהמגבלה תמנע מהם

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 0יפה  מאוד
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 0מבקש להודיע לכם שהלוואת האיזון אושרה

 0הקורונהכל זאת בתקופה הקשה של משבר 0 0303נסיים באיזון את שנת 
 0הוא הדוח הראשון החלק היחידי בעשור האחרון, אלף 033 -שיסתיים ב 29מאזן 

 0ס בהתאם לתקציב"הורדנו את ביה
 
 

 , אישור פתיחת קהילה תומכת נוספת לקשישים0    0
 0 2ב כנספח "הרצ, ס עדי מקל ראשת מינהל הרווחה"י בקשתה של עו"עפ       

 

 עדי מקל       
 מתקשרים לקשישים לוודא שלא חסר מינהל הרווחה יחד עם המוקד וצוותים נוספים        

   דואגים להם לכל הצרכים ואנו  ,קשישים 044קהילות תומכות שמלאות ב  2יש , להם דבר        
 .הכל, לחצני מצוקה, אוכל, שלהם        

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי        
 .לכן צריך לפתוח עוד קהילה תומכת, של קשישים איתרנו עוד כמות גדולה       

 
 מקל עדי       

 .לכן צריך אישור את מועצת העיר, 22%העלות שלה יותר מ        
        
 הדרכנרת ד "עו       
 .24%יש הגבלה של עד ? כמה אחוז ההגדלה        

 .24%זה לא עולה על , ח"אלש 244כל קהילה תומכת עולה        
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי        
 , מעלה להצבעה אישור פתיחת קהילה תומכת נוספת לקשישים       
 .24%של עד  מבלי לעבור את ההגבלה       

 
 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה
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 , 0302אישור תכנית עבודה של המרכזים הקהילתיים חומות עכו לשנת 0    0
 00ב כנספח "הרצ, ס עכו עתיקה"י בקשתו של מר לואי פארס מנהל מתנ"עפ       

 
 פארס לואי     

 ס "צריך לאשר את תכנית העבודה של המתנ, שינינו את התקנון לעמותה עירונית
 .י מועצת העיר"ע

 .התכניתשלחתי לכם את 
 .יש אצלנו חוגים ופעילויות רבות

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי     
 .זה מאפשר לו ליצור תכנים חדשים ללא מכרז. קשישים ועוד, נוער, פעילות מתנסים רגילה    
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי    
 , 2425מעלה להצבעה אישור תכנית עבודה של המרכזים הקהילתיים חומות עכו לשנת    
 

 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה  

 

 ,עכו 21קיוסק ברחוב הרצוג , בקשה לרכישת זכות דיירות מוגנת במקרקעין0    4
 י חוות דעת של "י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ועפ"עפ       
 0                                              0 ב כנספח "הרצ, ש העירייה"ד כנרת הדר יועמ"עו       

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 על כל שטח שרשומים , אנחנו יודעים על כל מבנה בעיר, למופת, אליהו עושה עבודה מצוינת
 .מבורך. על העירייה

 
 כהן אליהו

 .נכסים שהשכירה לדייריםמחזיקה מס עיריית עכו 
 .אנו בוחנים את הבקשה לרוב אנחנו מבקשים להחזיר את הנכסים , נכס אסטרטגי

 .כולל הציוד ח"ש 02,444מדובר בנכס בשווי 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .נחליט מה לעשות עם הנכסכך -רקודם נחזיר את הנכס אלינו ואח

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .עכו 51קיוסק ברחוב הרצוג , בקשה לרכישת זכות דיירות מוגנת במקרקעיןמעלה להצבעה אישור 
 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה
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 , 0(ר0ע)י בני יוסף "בקשה לאישור הקצאת מבנה לרשת מעיין החינוך התורני בא0    1
 י חוות דעת של "י בקשתו של מר אליהו כהן מנהל אגף הנכסים ועפ"עפ       
 0                                                  4ב כנספח "הרצ, ש העירייה"ד כנרת הדר יועמ"עו       

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

  .מה שלא היה עד היום , עשו חלוקת שטח מסודרת, לנכסים אלו
 .52מופיע גם בסעיף זה 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 בקשה לאישור הקצאת מבנה לרשת מעיין החינוך התורני  מעלה להצבעה אישור

 .(.ר.ע)י בני יוסף "בא
 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 0 1ב כנספח "הרצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב0    6
 

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

 
 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: חלטהה
 

 

 0 6ב כנספח "הרצ, אישור שינוי בתקציב רגיל0    1
 

 ויצמן ראובן
 .אנחנו עומדים בתקציב, אין שום חריגה, ערכנו תיקונים מסעיף לסעיף

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .נעדכן אתכם, כל פעם שנצטרך לעדכן אתכם, כ התאמות"זה בסה
 .י חוק"מחויב עפ

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .שינוי בתקציב רגילמעלה להצבעה אישור 
 

 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: חלטהה
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 0  1ב כנספח "הרצ, 00000302מיום  0302אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 0    0
 

 **חבר מועצת העיר  –סגן ראש העיר ואילן פרומן  –מל 'ד אדהם ג"עו** 

 **יצאו מהמליאה **                             

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,כל ספורט, כדורסל / כדורגל, כל עונה שנפתחת

 .שליש מהעונה ולא קיבלו את הכסף שאישרנו להם 2לא יכול להיות שעבר 
 ?למה אנחנו צריכים לעמוד במקום כזה , העמותות משלמות לשחקנים

 .אני מבקש שתהיו ערוכים ותשלמו בזמן, הדר כנרתד "עו, ויצמן ראובן
 .ב יותרכלא לע. חברי המועצה ואנחנו נאשר תגישו בזמן לאישור

 .בהתאחדות מאוד רגישים לזה
 .ח הלוואה שהוא ערב לה"שיון לילקח חצי  מפרומן אילן 

 כל קבוצות הספורט שהעבירו בקשות, אני מעביר החלטה
 .מגובה התמיכה שביקשו 52%יקבלו 

 .אני רוצה להקל עליהם
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .  1ב כנספח "הרצ, 2.2.2425מיום  2425מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 

 
 :הצבעה
 .חברים  55   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: חלטהה

 **  חבר מועצת העיר –סגן ראש העיר ואילן פרומן  –מל 'ד אדהם ג"עו* *     
 ** ליאהחוזרים למ**                     

 :נושאים   נוספים   חדשים   סדר   היום
 

 ,ר הוועדה"י בקשתו של מר שמיל לוי יו"הודעה על  ביטול ועדת קשרי קהילה עפ  0 9
 0                                                                                                                0ב כנספח "רצ       

 
 ר ועדת קשרי קהילה"יו –שמיל לוי 

 לעשות בדיקה בין מחלקות העירייה   , מתוך רצון של חברי המועצה, 2424ועדה שהוקמה ב 
 .שירות טוב, מענה מהיר. לתושב

 .בצענו את המשימות עד סיום בהצלחה, הגענו להחלטות
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,יצא דוח מסודר, נעשתה בדיקה רחבה ומעמיקה מאוד

 .שמיל לוי עשה עבודה טובה מאוד
 , א"הוספנו כ, הכול טיפלנובכמעט , שצריך מענהאיפה , א"צריך כשאיפה 

 .מענה מהיר במוקדהיום יש 
 

 יניב אשור
 .יש יועצים חיצוניים שמלווים אותנו בכדי לשפר, יותר מהירא הו, השירות השתפרברישוי 
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 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 י בקשתו של "מעלה להצבעה אישור הודעה על  ביטול ועדת קשרי קהילה עפ       
 .2424מסיים חודש דצמבר  ר הוועדה"יו -מר שמיל לוי        

   
 :הצבעה
 . חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 . אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: חלטהה

 

 ,א"ל תשפ"אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר של גני הילדים בעכו לשנה0  23
 ,     לחינוך קדם יסודי' כרמית חי מנהלת מח' י בקשתה של הגב"עפ, תרשיש וברקת: י"גנ       
 0                                                                            9ב כנספח "רצ, 00000302מכתבה מיום        

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 מעלה להצבעה אישור מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר של גני הילדים בעכו 
  -:תרשיש וברקת י"גנ, א"ל תשפ"לשנה

    
 :604400סמל מוסד  – תרשיש י"גנ

     462460240. ז.ת  -סיגל  ביתן     ' גננת       גב
  452222051. ז.ת  -סיטון נירית  '  גזברית  גב

 
 :604423סמל מוסד  – י ברקת"גנ

      42215005. ז.ת  -אירית משה  ' גננת       גב
  454202151. ז.ת  -מדלן סרוסי  '  גזברית  גב

 
 :הצבעה

 .חברים  52   -    בעד
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: חלטהה

 
 ,ר ועדת ערר לענייני ארנונה"ד מעיין צפריר גולדנבלום ליו"אישור מינוי עוה0  22

 ,      90000302מכתבה מיום , מנהלת אגף נכסים והכנסות, גוזי-שגית בן' י בקשתה של גב"עפ       
 0                                                                                                                      23ב כנספח "רצ       

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 ,ומעלה ומכמשאדם , ניהל בצורה מופתית, ד אלי סבן כיהן בתפקיד בעבר"עו
 .הבאה ונודה לו על התקופה המקצועית שלואנחנו נזמין אותו למועצה 

 .מעיין צפריר גולדנבלוםד "עו, תחליף אותו
 .אחרת היא הייתה מגיעה לכאן, אביב-בתלהיום היא נמצאת , מה ומעלהכאישה מש

 , את מחלקות העירייה, את העסקים, היא תייצג את הציבור בעיר עכו, אני סומך עליה
 .בצורה הטובה ביותר
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 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ר ועדת ערר לענייני ארנונה"ד מעיין צפריר גולדנבלום ליו"מעלה להצבעה אישור מינוי עוה

 
 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: חלטהה

 
 

 , י בני יוסף "הקצאת מבנה לרשת מעיין החינוך התורני באאישור 0  20
 0 22ב כנספח "רצ,  240200302מכתבה מיום , ש"ד כנרת הדר היועמ"י בקשתה של עו"עפ       

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
  .2בדיוק כפי שדיברנו בסעיף 

 .בצענו חלוקת שטח מסודרת
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
  .י בני יוסף"ן החינוך התורני באמעלה להצבעה אישור הקצאת מבנה לרשת מעיי

 
 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 :נושאים  מעל  סדר   היום 

 
 0 'א 1ב כנספח  "הרצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב0  20

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .5500, 5501, 2042, 5506: 'רים חדשים מס"תבמעלה להצבעה אישור פתיחת 
 

 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: חלטהה

 

 



11 
 

 

 
 
 

 
  ד "י בקשתה של עו"עפ 04-בחירות לכנסת ה ,אישור כללי לעבודת חוץ בבחירות הכלליות0  24

 0                                        20ב כנספח "רצ,  230000302מכתבה מיום  , ש"כנרת הדר היועמ       
 

 הדרכנרת ד "עו

ישנן עובדי עירייה שמנצלים את יום השבתון ועובדים בועדת הבחירות , מניסיוני פה בעבר
 .המרכזית

 לים הרגילים  לאישור עבודה נוספתעל העבודה הזאת את הכלליל אני חושבת שנכון להכ

 .י מועצת העיר"ע

 . נציגים של הסיעותכולא בלבד  ועדת הבחירותכעובדי יכולים לעבוד עובדי העירייה 

 .כעובדי ציבור אסור לנו

 .אישור המועצה חל גם על הכשרה הנדרשת מבלי לפגוע בתפקידו בעירייה

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,20-נסת הבחירות לכ, אישור כללי לעבודת חוץ בבחירות הכלליות מעלה להצבעה
 .  2425למרץ  25בחירות מיום 

 
 :הצבעה
 .חברים  52   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: חלטהה

 

 

 

 

____ ____   _____  ____ ____                     _____________________ 
 ראש העיר -שמעון לנקרי                ל העירייה          "סמנכ -קובי שמעוני         
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