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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' )20( 50/0502
ביום רביעי ,טז' באייר תשפ"א ,0.8280502 ,בשעה ,2.:55
באולם מועצת העיר ,רח' ויצמן  50עכו
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
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר 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 נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר

לא השתתפו ה"ה:

רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר

אורחים ה"ה:

מר יובל פורת  -מנכ"ל הרשות לפיתוח עכו העתיקה
מר איליה יוריסט  -מהנדס החברה לפיתוח עכו העתיקה
מר יגאל טרטקובסקי  -אדריכל הפרויקט

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
גב' ליזו פרץ אוחיון  -ראשת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפסי  -מנהלת לשכת ראש העיר
גב' מיכל ברק  -מזכירת מינהל קשרי קהילה
גב' רות טל  -מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' רוית נגר  -מזכירת סמנכ"ל
מר אליהו כהן  -מנהל אגף הנכסים
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המשך בנוכחות ה"ה :

מר אלי חביב מנהל אגף נוער וצעירים
גב' יונית סמולש  -מנהלת מינהלת עסקים  -אסטרטגיה וחדשנות
מר איגור מאיורסקי  -סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים
מר אלברט בן-שלוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ
מר יחיאל מקיאס  -ראש אגף ביטחון וחירום
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

על סדר היום:
82
80
85

82
80
86
87
8.
89
825
822

הודעות ראש העיר8
התחדשות נמל עכו  -הצגת תכנון למשרד התיירות מצגת ע"י מר יובל פורת
מנכ"ל הרשות לפיתוח עכו העתיקה8
אישור מועצת העיר ,לחידוש מינוי של גב' אורית אסייג ושל עו"ד לירז אלהרר כהן
כנציגי העירייה בדירקטוריון מי עכו בע"מ ,עפ"י בקשתו של ארז מילנר עו"ד
(בן-אר ,פיש סבן ושות') ,במכתבו מיום  .8280502ומצורפות קורות חיים,
הרצ"ב כנספח 82
אישור מינוי אלי חביב כחבר במועצת המוזיאונים מטעם השלטון המקומי,
עפ"י בקשתו של מר אלי חביב מנהל אגף נוער וצעירים ,הרצ"ב כנספח 80
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  52-0502מיום  ,208280502הרצ"ב כנספח 85
אישור פרוטוקול ועדת נגישות מס'  6מיום  ,08580502הרצ"ב כנספח 82
אישור פרוטוקול שיוויון מגדרי שנת  0502כינוס ראשון מיום ,78580502
הרצ"ב כנספח 80
אישור פרוטוקול ועדות למיגור אלימות/למאבק בסמים אלכוהול/ביטחון מס' 2
מיום  ,008580502הרצ"ב כנספח 86
אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 87
חתימת ההסכם עם המוסד לביטוח לאומי להשכרת שטח בבניין משרדי הרשות
שיוקם בסמוך לבניין העירייה הנוכחי ,עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן,
מנהל אגף הנכסים ,הרצ"ב כנספח 8.
אישור עבודה נוספת לעובד שקור קיסר8
שקור קיסר עובד כפקח בשיטור עירוני8
מבקש לעבוד כמדריך ירי ללא שכר 8באישור יועמ"ש העירייה8

נושא נוסף חדש מעל סדר היום:
 820אישור תוספת פתיחת תב"רים חדשים  ,הרצ"ב כנספח 7א'8
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ראש העיר מבקש להוסיף מעל סדר היום
אישור תוספת פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 7א':
התקבל אישור טלפוני של חברי המועצה שנעדרו:
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר
גב' אינה סטורוז'נקו  -חברת מועצת העיר

ראש העיר מעלה להצבעה :

הצבעה:
בעד  27 -חברים8
נגד  -אין
נמנע  -אין

החלטה -:מאשרים פה אחד ( /מאשרים פה אחד  -טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).

שמעון לנקרי  -ראש העיר
מברך את חבר המועצה וגזבר העירייה בברכת יום הולדת שמח:
נפתלי רזניקוביץ  /ראובן ויצמן8

 .1הודעות ראש העיר
 .1בטקס מרגש הושקה תערוכת הצילום התיעודי "להשאיר חותם בעכו" בבניין העירייה.
באירוע השתתפו עשרות מתושבי העיר שעברו בין המיצגים ושמעו את הסיפורים
מאחורי התמונות ההיסטוריות.
 .2העירייה נענתה לבקשות התושבים והקימה ,חידשה ושידרגה "מתקני ספורט"
ברמה גבוהה בשכונות העיר המשמשים למגוון פעילויות ספורט ,מתוך הכרה בחשיבות
העיסוק בספורט אשר תורם לבריאות ,לרווחה ולהעצמה .כמו כן,
טיפחה את המרחבים הציבוריים בשכונות באמצעות גינון חדש.
 .3יו"ר מכללת "אתיקס" ,ד"ר שמעון זילברשלג העניק לנו תעודה על שהעירייה סיימה
בהצלחה את תכנית מבחני אומ"ץ בנושאי טוהר מידות ומנהל תקין לשנת .0201
 .4ביום חמישי הבא ייפתחו אירועי "המצודה" בעכו עם הזמרת מירי מסיקה.
תושבי העיר נהנים ממחיר של  ₪ 97והכניסה על פי תו ירוק .לאור ההקלה בהגבלות
נוספו מקומות ישיבה והודעה הועברה לכל בתי אב בעיר וברשתות החברתיות.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מיזם מיוחד ומצליח ,כל הכרטיסים נמכרים ברגע פרסום ההופעות.
מיזם מבורך.
ליזו פרץ אוחיון
מצודה חוזרת שבוע הבא ,במכירת הכרטיסים עדיפות לתושבי עכו.
בטוחים שכולם ייהנו.
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" .5אירועי האביב" :מימונה ,יום השואה וערב יום הזיכרון.
 .6יום העצמאות "פארק האתגרי" אפשרנו כניסה לתושבי העיר ללא תשלום,
המקום היה מלא ,כולם נהנו.
 .7בשבוע שעבר נחנכה "גינה קהילתית בשכונת בורלא" ,בה פעילים במשך השבוע
קהילת בני המנשה ,ילדי ונערי מרכז הנוער בורלא ודיירי השכונה.
" .8הישג לעיר עכו" :תלמידות כיתה ח' בבית הספר "רוז" של קרית החינוך אורט עכו,
ליאן להט ומאי אביטן זכו לאחרונה במקום השני בתחרות רובוטיקה בינלאומית
"רובוטרפיק"  -רובוט חכם על כביש חכם .התחרות התקיימה במסגרת תכנית
ערי המח"ר הפועלת בחטיבת הביניים בשיתוף עיריית עכו ,הטכניון ,משרד המדע
וחברת  .Ytekמדובר בתכנית העוסקת בלימודי מתמטיקה והנדסה באמצעות רובוטים
ומסייעת בלמידה המפתחת ראיה מתמטית ומיומנויות חברתיות.
" .9צוות הצילום של מנחם הורוביץ (ערוץ  ")20צילם בסוף השבוע בעכו עבור
תכנית חיסכון.
 .11עיריית עכו ציידה את בתי הספר ב"מזרקי אפיפן ובמכשירי החייאה"8
 .11תלמידי בתי הספר ומתנדבים רבים השתתפו בסוף השבוע שעבר
ב"מבצע ניקיון רחב" היקף ברחבי העיר ובחופים במסגרת יום כדור הארץ.
 .12פרויקטים עירוניים
יניב אשור
חלק מהיעדים שראש העיר נתן לנו ,פגישות עם תושבי העיר ,ועדי שכונות.
קיבלנו את הצרכים של התושבים ,אנחנו מיישמים.
הוספת אזורי גינון ,חניות ,חידוש שצ"פים ,הוספת מתקנים בפארקים.
צרכים שעולים מהתושבים.
אנחנו נפגשים עם כל השכונות יחד עם ראשי המינהל.
הקמנו מגרשי מיני פיץ' שלא היו בשכונות.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
גבינו מאגרות והיטלים  72מלש"ח מיזמים/קבלנים והכול למען תושבי העיר.
עשייה חדשה .פרויקט מבורך.
 .13היכל התרבות
שמעון לנקרי  -ראש העיר
בקרוב מאוד נפתח את ההיכל ,שבוע של הופעות ,אומנים.
שבוע פתיחה מאוד מכובד לאחר השקעה של  02מלש"ח בהיכל התרבות.
קובי שמעוני סמנכ"ל ,בסוף ישיבת מועצה הבאה ,נצא לסיור בהיכל התרבות.
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 80התחדשות נמל עכו  -הצגת תכנון למשרד התיירות מצגת ע"י מר יובל פורת
8
מנכ"ל הרשות לפיתוח עכו העתיקה
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אני תמיד שמח להגיד שאני הבאתי את יובל פורת,
פרויקטים שאנחנו מרימים יחד ,תמיד מוצלחים.
יובל פורת – מנכ"ל הרשות
נציג סרטון קצר ,התחדשות נמל עכו.
פרויקט תיירותי מאוד מיוחד.
(מצגת ע"י יובל פורת).
יגאל טרטקובסקי  -נציג חברת "כסיף רויטמן אדריכלים"
אנחנו חברת "כסיף" גאים להקים את הפרויקט.
אנחנו דואגים להנגשה ,קיוסקים ,מקומות ישיבה ,הצללות ,תאורות
והכול מען התושבים.
מציג את הסרטון ,הדמיה של שיפוץ נמל עכו.
יובל פורת  -מנכ"ל הרשות
פרויקט שהושקע בו  09מלש"ח .פרויקט שישתלב יחד עם שיפוץ מלון חאן אל עומדאן.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
תודה רבה לכם.
 85אישור מועצת העיר ,לחידוש מינוי של גב' אורית אסייג ושל עו"ד לירז אלהרר כהן
כנציגי העירייה בדירקטוריון מי עכו בע"מ ,עפ"י בקשתו של ארז מילנר עו"ד
(בן-אר ,פיש סבן ושות') ,במכתבו מיום  .8280502ומצורפות קורות חיים,
8
הרצ"ב כנספח 2
** גב' אורית אסייג יוצאת מהמליאה **

שמעון לנקרי – ראש העיר
נאשר רק את הגב' אורית אסייג.
גב' אורית אסייג מסתדרת יפה מאוד עם מר דני ספנדי ,עושה עבודה טובה מאוד.
עו"ד לירז אלהרר כהן נמצאת בחופשת לידה ,לכן אין טעם באישורה כעת.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מועצת העיר ,לחידוש מינוי של גב' אורית אסייג כנציגת העירייה
בדירקטוריון מי עכו בע"מ ,עפ"י בקשתו של ארז מילנר עו"ד (בן-אר ,פיש סבן ושות'),
במכתבו מיום  1.0.0201ומצורפות קורות חיים.
הצבעה:
בעד  22 -חברים8
נגד  -אין8
נמנע  -אין8
החלטה :מאושר פה אחד.
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** גב' אורית אסייג חוזרת אל אולם המועצה **

 82אישור מינוי אלי חביב כחבר במועצת המוזיאונים מטעם השלטון המקומי,
עפ"י בקשתו של מר אלי חביב מנהל אגף נוער וצעירים ,הרצ"ב כנספח 80
אלי חביב
מועצת המוזיאונים ממונה ע"י שר התרבות והספורט עפ"י חוק המוזיאונים.
תפקיד המועצה:
ייעוץ בדבר התקנת תקנות לפי חוק המוזיאונים  ,מתן ייעוץ בנושא השתתפות בתקציבי
המוזיאונים המוכרים ובכל עניין הנוגע לביצוע החוק  ,מתן ייעוץ בענייני אי תשלום סכום
השתתפות בתקציבו של מוזיאון מוכר.
מתן המלצות בפני הנהלת מוזיאון מוכר בעניין פעילותו של אותו מוזיאון  ,בחינת בקשת
מוזיאונים להכרה כמוזיאון מוכר ע"פ הקריטריונים הקבועים בחוק  ,פיקוח על וועדות
המשנה .
המועצה מונה  01חברים (יו"ר המועצה ו  02חברי מועצה) .כאשר ההרכב הינו  6 :עובדי
מדינה ,שלושה נציגי רשויות מקומיות ,נציג אחד של מועצה מקומית ,נציג אחד של מועצה
אזורית 0 ,אנשי מקצוע בתחום המוזיאונים וחמישה אנשי ציבור.
קיבלתי פניה לכהן כחבר מועצה מטעם השלטון המקומי ואני מבקש לאשר את זה
במועצת העיר.
תדירות ישיבות :
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 10ישיבות בשנה .שעות פעילות :

19:22

. 02:22 -

שמעון לנקרי  -ראש העיר
אני גאה ביוזמה ,גאה שפנו אליך ,בהצלחה.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור מינוי אלי חביב כחבר במועצת המוזיאונים מטעם השלטון המקומי,
עפ"י בקשתו של מר אלי חביב מנהל אגף נוער וצעירים.
הצבעה:
בעד  22 -חברים8
נגד  -אין8
נמנע  -אין8
החלטה :מאושר פה אחד.

 80אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  52-0502מיום  ,208280502הרצ"ב כנספח 85
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  20-0201מיום .10.0.0201
הצבעה:
בעד  22 -חברים8
נגד  -אין8
נמנע  -אין8

7
החלטה :מאושר פה אחד.

 86אישור פרוטוקול ועדת נגישות מס'  6מיום  ,08580502הרצ"ב כנספח 82
שרי גולדשטיין -יו"ר ועדת נגישות
אנחנו מנסים לקדם את כל נושא ההנגשה בעיר.
הקמנו סיירת נגישות ממחלקות העירייה.
למשל ,הלכנו לחוף הים ,ראינו את צרכי ההנגשה.
שי אונגר ראש מינהל התפעול והאכיפה עושה עבודה נהדרת ,כל הכבוד ,ישר כוח.
צריך לבדוק  0בתי כנסת מרכזיים בעיר ,לדאוג שם להנגשה.
עו"ד כנרת הדר
שרי ,יש  0ועדות חשובות שאת היו"ר:
 .1ועדת נגישות.
 .0ועדת איכות הסביבה.
העבודה שם מאוד חשובה.
אנשים שמגיעים מחוץ לעיר ומשתתפים בועדות אלו,
צריך להחתים אותם על ניגוד עניינים ושמירת סודיות.
יש לנו מקרה של נציג חיצוני שהשתתף בוועדת נגישות ,הוציא את הדברים החוצה
והגיש תביעה ייצוגית.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
כל נושא בית הכנסת באחריות קובי שמעוני סמנכ"ל העירייה.
זו מצווה גדולה וקובי שמעוני עושה זאת בצורה טובה מאוד ,אין תלונות ,רק תשבחות.
יחד עם אליהו כהן מנהל אגף הנכסים .כל הכבוד.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אנחנו בשיא העבודה ,אנחנו מקיימים ועדות במטרה לשנות.
יניב אשור  -מנכ"ל העירייה
יש צביעה בכל כבישי העיר ,סמטאות ,שי אונגר עושה עבודה טובה מאוד.
\שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת נגישות מס'  6מיום .0...0201
הצבעה:
בעד  22 -חברים8
נגד  -אין8
נמנע  -אין8
החלטה :מאושר פה אחד.
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 87אישור פרוטוקול שיוויון מגדרי שנת  0502כינוס ראשון מיום  ,78580502הרצ"ב כנספח 80
** מר חאתם פארס יצא מהמליאה **

שרי גולדשטיין  -יו"ר ועדת שיוויון מגדרי
אתי סבג יועצת קידום מעמד האישה ,עושה פרויקטים מצוינים.
למשל ,הוציאו את נשות העסקים בעיר ,לחשוף את העסקים שלהם,
חיברנו אותם ליום פעילות עם תושבים.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
שרי ,את מרגישה שהיום אנחנו במקום טוב בעניין המגדרי ?
שרי גולדשטיין
אנחנו נמצאים במקום טוב מאוד מבעבר.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
עיריית עכו ,למרות שבמועצה הנוכחית יש פחות נשים,
עובדי הרשות המקומית ,הנהלת מוסדות העיר ,הנהלת העיר ,יש נוכחות גדולה של
נשים במגוון תפקידים.
כן יש שינוי ,כן מעמד האישה מוביל ,יש התייחסות מכובדת לנושא.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול שיוויון מגדרי שנת  0201כינוס ראשון מיום .9...0201
הצבעה:
בעד  25 -חברים8
נגד  -אין8
נמנע  -אין( 8חאתם פארס לא מצביע הצבעה)8
החלטה :מאושר פה אחד.

 8.אישור פרוטוקול ועדות למיגור אלימות/למאבק בסמים אלכוהול/ביטחון מס' 2
8
מיום  ,008580502הרצ"ב כנספח 6
שמעון לנקרי – ראש העיר ויו"ר ועדת למיגור אלימות
הייתה ישיבה עם כל נציגים ,חילקנו את העיר ,ראינו איפה הבעיות בעיר
התייחסנו לתלונות תושבי העיר.
יש שיפור משמעותי לטובה בעיר.
יש נושא אחד "מיגור אלימות" ,כולם רתומים לשיתופי פעולה ,העירייה ,מוסדות חוץ,
עבודה קהילתית ,חינוכית ,אכיפה ,אנחנו תמיד במטרה לשפר.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדות למיגור אלימות/למאבק בסמים אלכוהול/ביטחון
מס'  0מיום .00...0201
הצבעה:
בעד  25 -חברים8
נגד  -אין8
נמנע  -אין8

9
החלטה :מאושר פה אחד.

נושאים נוספים חדשים מעל סדר היום:
 89אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 87
שמעון לנקרי  -ראש העיר
לאחר הקמת אולם ספורט בחלמי ,אנחנו נקים אולם ספורט בביה"ס אשכול.
אין שם אולם ספורט.
ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
התקציב מקרן המתקנים 6 ,מלש"ח ועוד  0וחצי מלש"ח נדאג לגייס.
תב"רים קיימים שאישרתם בעבר ,יש עבודות ייעול שאנו נשתמש עבורם.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח .9
הצבעה:
בעד  25 -חברים8
נגד  -אין8
נמנע  -אין8
החלטה :מאושר פה אחד.

 825חתימת ההסכם עם המוסד לביטוח לאומי להשכרת שטח בבניין משרדי הרשות
שיוקם בסמוך לבניין העירייה הנוכחי ,עפ"י בקשתו של מר אליהו כהן,
8
מנהל אגף הנכסים ,הרצ"ב כנספח .
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אנחנו בונים בניין של  .קומות ,ליד העירייה  0222מטר,
 1022נסגר עבור ביטוח לאומי.
ראובן ויצמן  -גזבר העירייה
זה אחד משלושה עוגנים להכנסות הרשות.
במסגרת תכנית ההמראה ,קיבלנו כמעט  10מלש"ח.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
כל פרויקט כלכלי מחזק את החוסן הכלכלי של הרשות המקומית.
הצבעה:
בעד  25 -חברים8
נגד  -אין8
נמנע  -אין8
החלטה :מאושר פה אחד.
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 822אישור עבודה נוספת לעובד שקור קיסר8
שקור קיסר עובד כפקח בשיטור עירוני8
מבקש לעבוד כמדריך ירי ללא שכר 8באישור יועמ"ש העירייה
שמעון לנקרי  -ראש העיר
אישור עבודה נוספת לעובד שקור קיסר.
שקור קיסר עובד כפקח בשיטור עירוני.
מבקש לעבוד כמדריך ירי ללא שכר.
בכפוף לאישור יועמ"ש העירייה.
הצבעה:
בעד  25 -חברים8
נגד  -אין8
נמנע  -אין8
החלטה :מאושר פה אחד.

נושא נוסף חדש מעל סדר היום:
 820אישור תוספת פתיחת תב"רים חדשים  ,הרצ"ב כנספח 7א'8
שמעון לנקרי  -ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב"רים חדשים ,הרצ"ב כנספח 9א'.
הצבעה:
בעד  25 -חברים8
נגד  -אין8
נמנע  -אין8
החלטה :מאושר פה אחד.
*** ראש העיר סוגר את מליאת ישיבת מועצת העיר שמן המניין ***

____ _____ ____ ________
קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה

____ ______________
שמעון לנקרי  -ראש העיר
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