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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )21( 40/0402
ביום רביעי ,ד' בניסן תשפ"א ,2.7170402 ,בשעה ,2.:21
באולם מועצת העיר ,רח' ויצמן  11עכו
בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי  -ראש העיר
מר זאב נוימן  -מ"מ וסגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר אושרי אליהו לנקרי  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר

השתתף דרך אפליקציית קישור "זום":
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר

לא השתתפו ה"ה:

מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר חאתם פארס
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר

אורחים ה"ה:

עו"ד אלי סבן
עו"ד מעיין צפריר גולדנבלום

בנוכחות ה"ה :

מר יניב אשור  -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  /מנהל מחלקת הנה"ח
גב' ליזו פרץ אוחיון  -ראשת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפסי  -מנהלת לשכת ראש העיר
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
גב' רננה מלכה  -עוזרת מנכ"ל
גב' יונית סמולש  -מנהלת מינהלת עסקים  -אסטרטגיה וחדשנות
מר איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים
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המשך בנוכחות ה"ה :

מר שרון דהאן  -דובר העירייה
גב' אורית אסייג  -ראשת מינהל החינוך
גב' שגית בן-גוזי  -מנהלת אגף נכסים והכנסות
אדר' רות רוטנשטרייך  -מ"מ מהנדסת העיר
גב' עדי מקל  -ראשת מינהל הרווחה
מר שי אונגר  -ראש מינהל התפעול והאכיפה
גב' מרגרית מתא  -מזכירת אגף משאבי אנוש
גב' דליה עבודי  -מזכירת מנהל כללי מזכירות
מר אמיר כורדי  -עוזר לשכת ראש העיר
מר יוסף כהן  -טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
מר אלברט לוי  -צלם
מר אבי זוהר  -צלם

על סדר היום:
72
70
71
70
71
76
7.
78
79
724
722

הענקת תעודת הוקרה לעו"ד אלי סבן7
הודעות ראש העיר7
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  41-0402מיום  ,17170402הרצ"ב כנספח 72
אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 70
אישור עדכון תוכנית חומש מפעל הפיס ,הרצ"ב כנספח 71
אישור פרוטוקול ועדת שמות שנת  0402מיום  ,.7070402הרצ"ב כנספח 70
"שבוע האישה בסימן נשות עסקים בעיר" – יוצג ע"י גב' יונית סמולש,
מנהלת מינהלת עסקים ,אסטרטגיה וחדשנות7
אישור חוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון) ,התשפ"א,0402-
עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העירייה ,הרצ"ב כנספח 71
אישור דו"ח רבעוני לשנת  0404לתקופה :רבעון  – 0שנת  ,0404הרצ"ב כנספח 76
אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 7.
אישור שינויים תקציביים ,הרצ"ב כנספח 78

מעל סדר היום :

 720אישור פתיחת חשבון בנק של גנ"י חורש לשנה"ל תש"פ עפ"י בקשתה של
גב' כרמית חי ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה מיום ,267170402
הרצ"ב כנספח 79
 721שונות  -הסכם עם מטה אשר7

שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה נושא חדש נוסף מעל לסדר-היום כדלקמן:
אישור פתיחת חשבון בנק לשנה"ל תש"פ של גן חורש7

התקבל אישור טלפוני של חברי המועצה שנעדרו:
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר חאתם פארס
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
הצבעה:
בעד  2. -חברים7
נגד  -אין
נמנע  -אין
החלטה -:מאשרים פה אחד ( /מאשרים פה אחד  -טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).
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 72הענקת תעודת הוקרה לעו"ד אלי סבן7
שמעון לנקרי – ראש העיר
עו"ד אלי סבן ,איש יקר מאוד ,שימש כיו"ר ועדת ערר ,אדם טוב לב,
עו"ד אלי סבן ,עמדת בכל המשימות של העיר ,תודה רבה על המסירות,
וההשקעה שלך בעיר.
עו"ד אלי סבן
הכבוד היה שלי גם כשהייתי בצד השני ,תמיד אהבתי את שמעון.
העיר זכתה בך שמעון לנקרי.
פעלתי תמיד מכל הלב.
שמעון לנקרי – ראש העיר
עו"ד מעיין צפריר גולדנבלום:
מציג בפני חברי מועצת העיר את עו"ד מעיין צפריר גולדנבלום.
מעיין הייתה חברת מועצת העיר והיא מחליפה את עו"ד אלי סבן ,מודים לך
ומאחלים לך הצלחה רבה.
עו"ד מעיין צפריר גולדנבלום
תודה לכם שבחרתם בי.

שמעון לנקרי – ראש העיר
בתום הישיבה כולם מוזמנים לטקס חגיגי של השקת מיזם תיעוד ייחודי
של  01אנשים מעכו שהותירו חותם בעיר7
 70הודעות ראש העיר
א 7תמונת מצב קורונה עדכנית :עכו עיר ירוקה עם ציון .5..4
 08אחוז מתחסנים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
היום עכו ירוקה .מבקשים מכולם ללכת להתחסן.
אורית אסייג
ביקשנו מכל עובדי החינוך בעיר לגשת ולהתחסן
ומי שלא ,יגיע עם בדיקת קורונה שתקפה ל  50שעות אחרונות.
ליזו פרץ אוחיון
עשינו תחרות בין כיתות ,הכיתה עם מס' התלמידים הגבוה ביותר שהתחסנו,
תקבל פרסים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
נחלק פרסים לזוכים.
יניב אשור
קופ"ח כללית תהיה ערוכה לפתיחת עמדת מתחסנים במרכז העיר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
כל העיר מלאה בביקורים ,בתיירות .הפרסום שוב עלה בערוצים.
עדי מקל
פרסום מוצלח ביותר.
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ב 7במסגרת פעולות ההסברה והמאמצים לעידוד חיסונים הגרלנו שוברי מזון בין
תושבים שהתחסנו ונעניק פרס כספי לשתי כיתות ששיעור המתחסנים שם היה
הגבוה ביותר .נפתחו מוקדי חיסונים אחודים לכל מבוטחי קופות החולים בעיר.
ג 7ב 0-ימים האחרונים יצאנו לקמפיין תיירותי בטלוויזיה לעידוד המבקרים
בעיר עם פתיחת המשק בשיתוף החברה לפיתוח עכו העתיקה.
הקמפיין בקשת (ערוץ  ..3 – )21מיליון צופים.
רשת (ערוץ  1.4 – )2.מיליון צופים .הקמפיין ממשיך גם בדיגיטל.
ד 7במעמד ראש הממשלה ,בנימין נתניהו נחנך מבנה השיטור העירוני במרכז העיר.
המבנה ישמש את השיטור העירוני ,כוח משולב של שוטרים וסיירי בטחון שנועד
לסייע בסדר הציבורי ובביטחון הפנים בעיר.
חניכת מבנה השיטור העירוני
יניב אשור
מרכז העיר יקבל את מירב תשומת הלב .כבר בוצעו פעולות בעיר עם הישגים.
אחת הנקודות היפות והטובות בעיר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
הרשות שיפצה את המבנה ,אנחנו לוקחים חלק בכל דבר בעיר,
בין הדברים הטובים והלא טובים.
ה 7הישג וגאווה לעיר עכו :פרס שר הרווחה למצוינות לשנת  1818הוענק בשבוע שעבר למינהל
לשירותים חברתיים בעיריית עכו על מיזם "נאמני בניין" שנבחר למיזם מצטיין בתקופת
משבר הקורונה .כ 188-מתנדבים הוגדרו כנאמני בניין במקום מגוריהם ולאחר הכשרה
שקיבלו היוו צינור מקשר בין הרשות המקומית לבין דיירי הבניין בתקופת הקורונה .נאמני
הבניין מקבלים ומעבירים מידע על מרכזי חיסונים ובדיקות קורונה ומספקים סיוע ותמיכה
לאזרחים ותיקים ולאנשים עם מוגבלויות ,כולל סיוע ברכישת תרופות ומזון ושמירה על
קשר רציף עימם.
שמעון לנקרי – ראש העיר
זכינו בפרס שר הרווחה ,מחלקת הרווחה בעיריית עכו היא מצטיינת במדינת ישראל,
זכתה במקום הראשון .עו"ס עדי מקל ראשת מינהל הרווחה עושה עבודה מצוינת.
בכל תקופת הקורונה ,כל תושבי העיר קיבלו טיפול צמוד.
עדי מקל
הירתמות של כל המינהלים בעיר ,ידענו על כל נזקק או קשיש בעיר.
תודה לכולם על התמיכה.
ו 7מאות מתנדבים ,חיילים ,בני נוער ופעילים חברתיים נענו השתתפו
במבצע ניקיון חופים רחב היקף לניקוי הזפת שנפלט לאורך החופים בעיר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אנחנו מפעילים מתנדבים ,פעילים.
שי אונגר
חלק מהנוכחים פה ,השתתפו איתנו במבצע הניקיון.
האירוע עדיין לא הסתיים ,זה ילווה אותנו.
בני כלפון וגבי בן יאיר נמצאים כרגע בשטח ופועלים לניקיון החופים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
זה מקרה שחייב לטפל בו כל יום ! זה ילווה אותנו בהחלט לתוך הקיץ.
קיבלנו אישור לפתיחת החופים לרחצה.
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ז 7עיריית עכו יוצאת בימים אלה בשיתוף הסטרטאפ החברתי Sign Now
בפיילוט חדשני להנגשת שירותי העירייה באמצעות שפת הסימנים בווידאו
בקלות ובנוחות ישר מהטלפון הנייד או המחשב האישי עבור אוכלוסיית החרשים
וכבדי השמיעה.
הנגשת שפת הסימנים
עדי מקל  /צופית הירש
ממונה על התחום ,הכניסה אפליקציה שתסייע להנגיש שירותים לאנשים עם
מוגבלויות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
אנחנו תמיד דואגים לחזק גם את החוליה החלשה.

ח7

תחת הכותרת "ישראל מבשלת" מזמין מינהל קשרי קהילה בעיריית עכו את
הציבור הרחב להצטרף למיזם הארצי ולבשל ארוחה לחג הפסח הקרב ,עבור
משפחות ו/או קשישים שידם אינה משגת להכנת ארוחת חג חמה ומזינה.
במסגרת המיזם ,ניתן לידע משפחות/בודדים/קשישים שזקוקים לארוחת חג.
ליזו פרץ אוחיון
מיזם ,בשיתוף פעולה יחד עם מינהל הרווחה,
תושבים שרוצים לבשל עבור משפחות נזקקות ,לטובת חג הפסח.
שמעון לנקרי – ראש העיר
בחג הפסח ,לא יהיה אף תושב שאנחנו הרשות לא נטפל בו.
בעזרת כל הגורמים ,עמותות ,מתנדבים ,תלושים לחג – אנחנו נגיע לכל אחד ואחד.
כולם יהיו סביב שולחן בערב החג .לא יהיה מצב אחר.

ט 7עונת הרחצה בחוף ארגמן תיפתח בשבת הקרובה.
הפעילות בין השעות .23:88-0:88
שמעון לנקרי – ראש העיר
היום הממשלה אישרה את תקציב עונת הרחצה שתפתח בשבת הקרובה (.)18...1812

י'7

שינוי בכוח-אדם
יניב אשור
יחיאל מקיאס ,נבחר במכרז חיצוני לתפקיד מנהל אגף בטחון.
יחיאל עבד בעבר בעירייה.
מחליף את סולטן אבו נימר.
ישר כוח ובהצלחה.
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 71אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  41-0402מיום  ,17170402הרצ"ב כנספח 72
שמעון לנקרי – ראש העיר
בפרוטוקול בסעיף  :2אישור רישום הלוואת פיתוח של  28מש"ח.
נושא ההלוואה שלקחנו לצורך סגירת תב"רים.
 שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  41-0402מיום : 17170402
הצבעה:
בעד  2. -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור ההלוואה לסגירת התב"רים :
הצבעה:
בעד  2. -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 70אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 70
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים חדשים.
הצבעה:
בעד  2. -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
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 71אישור עדכון תוכנית חומש מפעל הפיס ,הרצ"ב כנספח 71
ראובן ויצמן
אישרנו תכנית חומש ,תכנית שהיא משתנה ,דינמית ,לכל שינוי כזה,
מפעל הפיס מבקש את אישור מועצת העיר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מפעל הפיס עושה הכל בעיר עכו ,שיפוץ היכל תרבות בעכו היא יצירה מדהימה.
השקעה של  48מלש"ח.
הפתיחה בסוף אפריל.
וכמובן עוד פרוייקטים רבים של מפעל הפיס.
זאב נוימן
מבקש לציין ,העיר נקייה ,כל הכבוד לשי אונגר ראש מינהל התפעול ,צובעים את כל העיר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור עדכון תוכנית חומש מפעל הפיס ,הרצ"ב כנספח ..
הצבעה:
בעד  2. -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 76אישור פרוטוקול ועדת שמות שנת  0402מיום  ,.7070402הרצ"ב כנספח 70
רפאל לוזון
היו  1נושאים שדנו בהם ,אחד מהם לבקשת המנכ"ל.
ללא קשר לועדת שמות ,אני רוצה לציין את עובדי העירייה שעובדים מכל הלב.
אני עובד עם ראשי מינהל ,מנכ"ל העירייה ,כולם יורדים לשטח.
ישר כוח ענק .בלעדיכם אנחנו לא יכולים לעשות כלום.
יניב אשור
תודה רבה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת שמות שנת  1812מיום .1.1.1812
הצבעה:
בעד  2. -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

8
" 7.שבוע האישה בסימן נשות עסקים בעיר" – יוצג ע"י גב' יונית סמולש,
7
מנהלת מינהלת עסקים ,אסטרטגיה וחדשנות
שמעון לנקרי – ראש העיר
עיריית עכו אישרה לכל נשות העירייה יום חופש – יום האישה הבינלאומי – ,0...1812
אנחנו הרשות היחידה שאישרה.
יונית סמולש
אספנו הרבה נשים כדי לעשות שבוע של סדנאות ואירועים לנשות העסקים בעיר.
כך גם התושבים יחשפו לעשיית הנשים בעיר.
זהו תמריץ לעידוד קניות של תושבי העיר מאותן נשות העסקים בעיר.
זה קורה ,יש עידוד מכל התושבים ,יש עליה ברכישות.
יונית מציגה במצגת את "שבוע האישה".
שמעון לנקרי – ראש העיר

יונית ,כל הכבוד .מבורך.
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אישור חוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון) ,התשפ"א,0402-
עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העירייה ,הרצ"ב כנספח 71

יניב אשור
המטרה לעשות רענון בחוק העזר בחניה ,כמפורט בדברי ההסבר.
עכו עיר תיירותית ברמה מאוד גבוהה .יש המון מבקרים.
הכל במטרה לעשות סדר .זה יעבור לאישור משרד הפנים.
עו"ד איתמר סונינו
יש השלכות כלכליות על התושבים ?
שמעון לנקרי – ראש העיר
לא .הכל למען סדר.
עו"ד כנרת הדר
חוק העזר מציין את התשלום באמצעות הנייד כאמצעי תשלום בחנייה וכך נוכל להמנע
מהצבת מדחנים.
יניב אשור
זה חלק מהתפיסה הטכנולוגית שלנו ,מדחני החניה בעיר מהווים מקור להרבה בעיות.
זה יביא אותנו למקומות אחרים מבחינת השרות והחוויה של המבקרים.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חוק עזר לעכו (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון) ,התשפ"א.1812-
הצבעה:
בעד  2. -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
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שמעון לנקרי – ראש העיר
סיימנו את השנה ביתרה של  088 -אלש"ח יתרה ,זה הישג גדול מאוד ,לאור משבר הקורונה.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור דו"ח רבעוני לשנת  1818לתקופה :רבעון  – 5שנת .1818
הצבעה:
בעד  2. -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 724אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 7.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .1
הצבעה:
בעד  2. -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
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ראובן ויצמן
השינוי התקציבי בא בעיקר מהתחזוקה והעלויות של כ"א לפתיחת היכל התרבות.
מאור בנזינו מנהל את המקום באמצעות עיריית עכו.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור שינויים תקציביים.
הצבעה:
בעד  2. -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.
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מעל סדר היום :
 720אישור פתיחת חשבון בנק של גנ"י חורש לשנה"ל תש"פ עפ"י בקשתה של
גב' כרמית חי ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה מיום ,267170402
7
הרצ"ב כנספח 9
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת חשבון בנק של גנ"י חורש לשנה"ל תש"פ עפ"י בקשתה
של גב' כרמית חי ,מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי ,במכתבה מיום .23...1812

גנ"י חורש – סמל מוסד :611126

גב' אלמוג אברהם  -ת.ז.8.1195115 .
גננת
גזברית גב' דבורה בלישה  -ת.ז.822599101 .
הצבעה:
בעד  2. -חברים.
נגד  -אין.
נמנע  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

 721שונות  -הסכם עם מטה אשר
שמעון לנקרי – ראש העיר
אושר בועדת כספים מס'  8./1812מיום  ,....1812סעיף  4אישור הסכם חתום
עיריית עכו ומועצה האזורית מטה אשר חודש מרס שנת ( 1812אזור תעשייה מילואות).
צריך לאשר את ההסכם בנפרד.
 .מלש"ח ,קיבלנו שליש מהכנסות הארנונה מהשטח.
לא קיבלנו על כך תשלום בעבר.
מטה אשר שותפים טובים שלנו.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור "אושר בועדת כספים מס'  41/0402מיום  ,17170402סעיף  1אישור
הסכם חתום עיריית עכו ומועצה האזורית מטה אשר חודש מרס שנת 0402
(אזור תעשייה מילואות)"7
הצבעה:
בעד  21 -חברים7
נגד  -אין7
נמנע  -אין7
החלטה :מאושר פה אחד.

____ _____ ____ ________
קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה

____ ______________
שמעון לנקרי  -ראש העיר

\X:\2018פרוטוקולים מועצה \0202פרוטוקול ישיבת מועצה שמן המניין  22.2.0202 - 20-0202 -תעודות-חומש מפעל הפיס-שמות
-עסקים-חוע עכו העמדת רכב וחנייתו-רבעון -0202 0תרבות-גני חורש-הסכם מטה אשר מילואות.docx

