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בס"ד

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' )15( 06/2021
ביום רביעי ,א' בסיון תשפ"א ,12.5.2021 ,בשעה ,17:00
בלשכת ראש העיר ,רח' ויצמן  35עכו

ישיבת חירום
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
מר אילן אליעזר פרומן  -חבר מועצת העיר
מר שמיל לוי  -חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי  -חברת מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס  -חבר מועצת העיר
רו"ח חוסין אסדי  -חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון  -חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ  -חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו  -חבר מועצת העיר
מר אושרי אליהו לנקרי  -חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס  -חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון  -חבר מועצת העיר

לא השתתף ה"ה:

מר חאתם פארס  -חבר מועצת העיר

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' רות טל  -מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' רננה מלכה  -עוזרת למנכ"ל
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
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המשך בנוכחות ה"ה :

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 אלמוג אקוקה  -נהג ראש העיר
מר דני ארמה  -מנהל אגף תיירות ופרויקטים
מר שמיר מורדי  -מנהל אגף פרוייקטים
גב' אתי סבג  -מנהלת לשכת מנהל הרווחה
מר אלברט לוי  -צלם
שמעון לנקרי  -ראש העיר
זוהי ישיבת חרום בעקבות ההתרחשויות ב 24 -השעות האחרונות .זהו אירוע חריג,
חמור וקשה שלא ניתן היה לדמיין שיקרה בעכו .אין עיר בישראל שהשקיעה בשותפות
בין תושבים בכל המישורים  -חינוך ,דת ותרבות כמו עכו .החיים המשותפים זה נושא שנמצא
על סדר היום כל הזמן ולכן הפגיעה קשה ביותר .אין ציפייה שאירוע כזה יתרחש.
אתמול היו כוחות משטרה דלילים ביותר .המחשבה הראשונית הייתה שמדובר במחאה תמימה.
ההפגנה יצאה משליטה .נוצלו  2אלמנטים  -לאומנות שחברה לעבריינות ופשע.
המשטרה החלה במעצרים .מדובר בעבריינים שרובם מהעיר וחלקם הקטן מחוץ לעיר.
מדובר בצעירים עד גיל  ,25זה אומר שיש לערוך חשבון נפש במערכת החינוך.
צעירים שמבצעים מעשים חמורים זהו אירוע חריג שיטופל ביד קשה.
היום ראש הממשלה וכל צמרת המשטרה היו בעכו כדי לתמוך ולחזק .ראש הממשלה מכיר
ויודע את מידת ההשקעה שיש בעיר ,הוא מתרשם מהעשייה העירונית ומבין שזהו מקרה יוצא
דופן.
בישיבה עם מפכ"ל המשטרה ביקשתי מספר דברים-:
( . )1תגבור כוחות  -לא ניתן לטפל בעיר שמונה  60,000תושבים עם כוח של  40שוטרים
ולכן יצטרפו שתי פלוגות מג"ב לתגבור שימשך לאורך החודשים הקרובים.
( . )2יש לחקור את האירוע עד לפרטיו ולהביא את הפורעים לדין .מדובר על כ  60-70אנשים
שגרמו לאירוע לצאת מפרופורציה .נפגעו שמונה עסקים של יהודים (ורק של יהודים),
דבר שמעיד על כך שזוהי חבירה של לאומנות לעבריינות.
( .)3ביקשתי הצבה של  20שוטרים באופן קבוע בנמל .המטרה היא לטפל ולשמור
בכל המקומות התיירותיים בעיר העתיקה.
הערב יש התארגנויות שונות ברחבי העיר .לאורך היום נעשתה עבודה חינוכית  -חברתית מול
מנהלי בתי הספר .כמו כן הובאו כוחות להשלטת הסדר.
אם חלילה האירועים יצאו משליטה .תישקל הכנסת כוחות צבא.
אני מצפה מכם לצאת באמירה ברורה .מבקש לעשות הכל כדי להוריד את הלהבות ולחבר.
אין ויכוח על האשמים והם ישלמו את המחיר.
הכניסות לעיר יסגרו מדי ערב בשעה  .19:00לא יראו מראות של אנשים ש"תקועים"
בצימרים ומתחננים לחילוץ .מדינת ישראל במצב לא פשוט ולהביא לכאן כוחות זהו הישג.
אורי ירמיאס הוא מודל ומופת .למרות מה שאירע ,הוא ממשיך לדבר בשותפות.
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יניב אשור  -מנכ"ל העירייה
האירוע התחיל כהפגנה ברישיון .התרעתי מראש שקיום ההפגנה היא טעות מפני שזה מערער
את המרקם הקיים בעיר .עכו היא העיר היחידה שעד כה לא היו בה מקרי אלימות .העיר עכו
היא סמל ודוגמא לכל הערים בארץ .נכחתי במקום ההפגנה .כולנו נושאים באחריות .יש דרך
להביע מחאה וזו לא הדרך .איבדנו שליטה על בני הנוער האלו.
נוימן -אתמול אמרתי שההפגנה מיותרת וזה עלול להתדרדר .לדעתי חזרנו  10שנים לאחור.
היום התקשרו אליי בכירים מהמשק ומהציבוריות הישראלית והביעו את תדהמתם על מה
שקרה בעכו .הנזק שנגרם כתוצאה מההפגנה שיצאה מכלל פרופורציה גדול ,זהו שבר ענק
במדינה ואנו חייבים לשמור על העיר שלנו.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
גם בעכו ,בדומה ללוד ,הייתה מחשבה להכריז על עוצר .ביקשתי מהשר לביטחון הפנים
להמתין עם ההחלטה .אני מקווה שהאירוע היה חד פעמי.
זאב נוימן  -מ"מ וסגן רה"ע
מבקש לאחל רפואה שלמה לפקחים שנפצעו.
יניב אשור  -מנכ"ל העירייה
אתמול נחגגה מסיבת יום הולדת במסעדת "מרקטו" בעיר העתיקה .החוגגים ננעלו בתוך
המסעדה וביקשו חילוץ .החלטנו באופן יזום להכניס פקחים דרך רחוב ההגנה ולחלץ אותם.
לאחר מכן הגיעו תושבים שהכו את הפקחים.
עו"ד איתמר סונינו
מזדהה עם כל הנאמר .אני חש תחושת בגידה מפני שאני מאמין בעיר שלי ובחברים שלי.
תמיד התגאיתי בעיר עכו ואתמול הדהדו לי מאורעות תרפ"ט .חשוב לי שיופקו לקחים.
שבוע קודם התקיימה ועדת חינוך ואנחנו התמוגגנו מהעשייה ,זה התנפץ לנו בצורה קיצונית.
ברגע שדברים מטויחים ומטואטאים דברים כאלו קורים.
מבקש שתהיה היערכות של כל גורמי החינוך כדי להבין מה קורה .מבקש שנערוך חשבון נפש.
שמיל לוי
אני בתחושת שבר מאז אתמול .חלק ניכר מחיי הובלתי במערכת החינוך את סוגיית החיים
המשותפים .תמיד ביצענו פעולות שמחברות בין בני הנוער במספר אפיקים  -למידה ,ספורט
וחברה .אך מעולם לא נגענו באמת הפנימית ואתמול האמת הפנימית התפוצצה.
אתמול צפיתי בסרטונים וניסיתי להבין מה קורה .זה לא קשור למערכת החינוך.
לבני הנוער האלו יש בית והבית מטפטף את הרעל והשנאה.
חשבנו שאם נבנה ונקצה תקציבים יאהבו ויכבדו את המדינה .הגיעה העת להתמודד עם האמת.
תשובי עכו צריכים לאהוב את העיר ואת המדינה להיות לויאליים .המחאה אינה מובנת לי .למה
להשחית ולהרוס דברים שנבנו למענם? אני מצפה המנהיגות המקומית להזדהות עם המילים
"אנחנו חלק מהמדינה ואנחנו לא חלק מהמתקיפים את המדינה".
זאב נוימן  -מ"מ וסגן רה"ע
מאמין במערכת החינוך המצוינת שלנו .המשאבים שמוקצים למגזר הערבי הם רבים
וזה בזכות ולא בחסד.
עו"ד אדהם ג'מאל  -סגן ראש העיר
ההפגנה לא הייתה כנגד ראש העיר .ההפגנה הייתה בעקבות מה שארע בירושלים
בשכונת שייח ג'ארח ובאל אקצה.
מי שלא מסוגל לשלוט בהפגנה ,שלא יארגן הפגנה .המשטרה יודעת מי ארגן את ההפגנה.
לא יתכן שהמשטרה מגיעה להפגנה כזו עם כוח של  30שוטרים שרובם הם תושבי עכו.
המחאה צריכה להיות עפ"י חוק .אנחנו צריכים לגלות אחריות ולצאת בקריאה לכולם להפסיק.
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שמיל לוי
הקריאה צריכה להיות "אני אזרח המדינה ומכבד את החוקים"
אילן אליעזר פרומן
שותף לכל הרגשות של כל חברי המועצה .הרגשה של אכזבה יחד עם תחושה של חוסר משילות
של מדינת ישראל.
רפאל לוזון
קיבלנו סטירת לחי חזקה מאוד .אנחנו יושבים כאן  17חברי מועצה ללא הבדל של דת ,מין וגזע.
דינה של עכו אינו כדינה של לוד .אתמול הופר האיזון וזהו הדבר הכואב ביותר .אנחנו חברים
בינינו ,נרתמים תמיד לסייע אחד לשני ,אך זה לא משודר החוצה .אם היינו מספיק חזקים,
היינו יכולים למנוע את האירוע של אתמול .זה לא משנה אם היו מעט שוטרים .לא יתכן
שכנבחרי ציבור לא עשינו כלום אתמול .היום עברתי בין מוסדות החינוך שבאחריותי
וביקשתי להרגיע את הרוחות .אם אתמול דבר דומה היה נעשה ,זה לא היה קורה.
עאישה מורסי
החברה הערבית זועקת לשמיים בנושא האלימות ולכן היה ברור שזה יקרה .אתמול הלכתי
להפגנה ונתקלתי בשוטרים שדחפו אותנו .כשהגעתי לעצרת ניסיתי לזהות את הצעירים,
הם לא היו מתוך העיר  .הצעירים האלו לא מקשיבים לאף אחד.
יניב אשור  -מנכ"ל העירייה
כשמוציאים הזמנה להפגנה שעליה מתנוססות תמונות של אקצה ושל דם ,ברור שזו תהיה
הפגנה אלימה .היינו צריכים למנוע את ההפגנה ,זו הייתה טעות לקיים אותה.
הרחוב "דיבר אלימות".
ויקטור אלון
מדברים על כך שהיהודים מתכננים הפגנה בשעה  .19:00כיצד מונעים?
רו"ח נחאס בולוס
אנחנו חיים במציאות מורכבת מאוד .כל מה שקורה מסביב משפיע על כל אחד ואחד .אנחנו לא
מטייחים ומשתדלים להגיד את האמת בפנים ,גם אם היא כואבת .יש שני נרטיבם לשני העמים.
כל חיינו השתדלנו ללכת על המחנה המשותף הרחב ,למרות שידענו שקיימים חילוקי דעות.
זו אינה ההפגנה הראשונה שקיימנו .בשבת קיימנו הפגנה ליד מסגד אל ג'זאר ,הבענו את עמדתנו
בצורה מופתית .ההפגנה של אתמול ,לא אני קראתי לה ,אך גם לא התנגדתי לה .לא ציפינו
שיכול לקרות דבר שכזה .מי שעמד מאחורי ההפגנה היה "הועד המקומי של עכו" .אם הייתה
חשיבה שזה מה שהולך לקרות ,היינו דואגים לאבטחה .אנחנו עמדנו כחיץ בין המשטרה לבין
המפגינים .אני בעצמי נפגעתי מאבן שנזרקה עליי.
לאחר אתמול אנחנו כבר יודעים לאן זה יכול להגיע ולכן מבקש מכולם לעצור.
אתמול בהפגנה היו אנשי חינוך ,הצעירים אינם מתחשבים בהם.
שרי גולדשטיין  -סגנית ראש העיר
המשטרה זו בושה וחרפה ,היא הייתה צריכה לצפות את מה שהתרחש .אני לא מופתעת.
חשה אכזבה קשה מאוד מפני שנבנתה בהובלת שמעון מערכת יחסים שעושה הכל כדי לכבד
ולהוביל דו קיום .בדיוק לפני שבוע השתתפתי בארוחת איפטאר שארגנה אתי סבג בביתה
של  20נשים יהודיות וערביות .היום הרמתי טלפונים לנשים והתחושות קשות מאוד.
אני מאוד מוטרדת מההמשך .היכן מנהלי בתי הספר? היכן המורים? אני חושבת שמוקצים
משאבים רבים למגזר .המדיניות היא ההיפך מאפליה.
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אורית אסייג  -ראשת מינהל החינוך
בהפגנה אתמול היו ילדים על הרצף החל מתלמידי יסודי ועד לתלמידי תיכונים.
השתתפו גם תלמידים מצטיינים .הייתה תופעה חדשה של נשים ונערות צעירות שנטלו חלק.
התחושה היא קשה ,תחושה של שבר ואכזבה .תמיד התגאינו בכך שמה שקורה בדרום ובאל
אקצה לא נוגע אלינו ורחוק מאתנו.
ההפגנה של אתמול הייתה הפגנה של שנאה וכעס .ההורים הם סוכני החברות הגדולים ביותר
של הילדים ומוטלת עליהם אחריות.
הסיפור הוא רחב יותר מעכו ,זהו סיפורה של המדינה.
אנחנו עוסקים כל הזמן בחיים משותפים.
היום התקיימו שני מעגלי שיח נפרדים למנהלים פורמאליים ובלתי פורמאליים
מהמגזר היהודי והערבי .ההפרדה הייתה מכוונת כדי לאפשר שיח פתוח .במגזר הערבי עלו
תכנים מעניינים ולא פשוטים .במגזר היהודי המנהלים התחלקו לצוותי משימה ויתפרסו
בשלושה מוקדים שונים ברחבי העיר.
תלמידי המגזר הערבי נמצאים בחופשה עד  .17.5.21היום הצוותים החינוכיים הונחו
לפגוש את התלמידים באמצעות הזום.
שמעון לנקרי  -ראש העיר
היום זוהי שעת המבחן של פנינו לאן ,להסלמה או לרגיעה .אם בשלושת הימים הקרובים
ישמר השקט ,פנינו לחזרה לשגרה.
אני מבקש מכל חברי המועצה להצטרף למוקדי ההפגנה הצפויים ולהוות גורם מרגיע.
אנחנו לא נאפשר הפגנות נוספות .המשטרה בכוחות גדולים בעיר.
נהיה חייבים לערוך חשבון נפש ,להפיק לקחים ולהכין תוכנית עבודה.

שמעון לנקרי  -ראש העיר
מבקש לאשר תב"ר מס'  3439על סך של  500,000ש"ח,
שמיועדים לתיקון הנזקים.
ראש העיר מעלה להצבעה אישור תב"ר מס'  3439על בך של .₪ 500,000
בעד  16 -חברים.
נגד  -אין.
נמנעים  -אין.
החלטה :מאושר פה אחד.

____ _____ ____ ________
קובי שמעוני  -סמנכ"ל העירייה

____ ______________
שמעון לנקרי  -ראש העיר

\X:\2018פרוטוקולים מועצה \2021פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין  06-2021מיום  - 12.5.2021ישיבת חירוםdocx.

