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 בס"ד

 

 (15) 07/2021מן המניין מס' פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה ש
 ,18:00 שעה,  ב26.5.2021, תשפ"א' בסיון  טו  ,רביעי  וםבי

 עכו 35באולם  מועצת  העיר, רח' ויצמן 
 

 בהשתתפות  ה"ה:
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 מ"מ וסגן ראש העיר  -מר זאב נוימן 
  סגנית ראש העיר - גב' שרי גולדשטיין

 סגן ראש העיר  -עו"ד אדהם ג'מל 
 חברת מועצת העיר -גב' אינה סטורוז'נקו 

 חבר מועצת העיר -מר אילן אליעזר פרומן 
 חבר מועצת העיר -מר שמיל לוי 

 חברת מועצת העיר  - גב' עאישה מורסי
 חבר מועצת העיר -רו"ח נחאס בולוס 

 חבר מועצת העיר -סין אסדי ורו"ח ח
 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 
 

 ה"ה:  לא השתתף
 חבר מועצת העיר  - מר חאתם פארס

 

 אורחינו ה"ה:
 תחנת משטרת עכומפקד  -ג' אאיאד פרסנ"צ 

 מפקד יחידת שיטור עירוני  -מר יוסי קטימה 
 

 בנוכחות  ה"ה : 
 מנכ"ל העירייה -מר יניב אשור 

 סמנכ"ל העירייה -מר קובי שמעוני 
 מנהלת תחום מכרזים וחוזים )מחליפה עו"ד כנרת הדר( -עו"ד סיון קמחי 
 העירייה גזבר -מר ראובן ויצמן 

 רו"ח / מנהל הנה"ח -מר מנחם נויפלד 
 ראשת אגף קשרי קהילה -גב' ליזו פרץ אוחיון 

 מנהלת לשכת ראש העיר -אלפסי -גב' אור סט
 רכזת פרויקטים מינהל קשרי קהילה -יהודה -גב' ירדן בן

 מנהלת לשכת מנכ"ל -גב' רות טל 
 עוזרת למנכ"ל -גב' רננה מלכה 

 מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ  -שלוש -מר אלברט בן
 ראש אגף ביטחון וחירום -מר יחיאל מקיאס 

 מנהל אגף רישוי עסקים ותברואה -יאיר -מר גבריאל בן
 המשך  בנוכחות  ה"ה : 
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 דובר העירייה -מר שרון דהאן 

 ראשת מינהל החינוך  -גב' אורית אסייג 
 מנהל אגף הנכסים  -מר אליהו כהן 

 מהנדסת העיר  -אדר' רות רוטנשטרייך 
 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר שי אונגר 

 מזכירת אגף משאבי אנוש -גב' מרגרית מתא 
 מזכירת מנהל כללי מזכירות -גב' דליה עבודי 
 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 

 טכנאי מחשוב מערכות מידע -מר ג'יהאד בדראן 
 מערכות מידע –סגן מנהל אגף מחשוב ואחראי על מצלמות  -מר ולדי רבינוביץ 

 מנהל מחלקת פיקוח - לובטינסקימר יבגני 
 פקח רובע עכו עתיקה -מר קיריל קפילוב 

 מזכירת אגף ביטחון וחירום -גב' זהבית מיכאלי 
 צלם -מר אבי זוהר 

 על   סדר   היום:
 הודעות ראש העיר.     .1
 רוטנשטרייך לתפקיד מהנדסת העיר, בהתאם להחלטת.     אישור מינוי הגב' רות 2

 , אגף משאבי אנוש.23/2/2021 -הועדה לבחירת מהנדסת העיר מיום ה        
 .  1, הרצ"ב כנספח 11.5.2021מיום   05-2021.    אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  3
 , 28.4.2021ם  מגזר ערבי מיו - 2020.    אישור פרוטוקול יקיר העיר עכו לשנת תש"פ 4

 .2הרצ"ב כנספח        
 .3, הרצ"ב כנספח 20.4.2021.    אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 5
 .    אישור העברת סמכויות ראש העיר לפי תקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים 6

 כדלקמן:  ברשויות המקומיות(,       
 (.2ל העירייה )למעט האמור בסעיף קובי שמעוני סמנכ" -כלל הסמכויות    .1       

    -לתקנות: 25נציגות בוועדה המקצועית לפי תקנה    .2       
 סמנכ"ל העירייה. -קובי שמעוני מר              
 יועמ"ש העירייה. -כנרת הדר  עו"ד             

 מנהלת מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות. -יונית סמולש גב'              
 .     סקירה מקיפה של פעולות האכיפה שבצעה המשטרה במסגרת האירועים, ופירוט 7

   המשטרה להשבת הביטחון האישי בעיר, עפ"י בקשתו של עו"ד סונינו איתמר, תכנית         
 .4, הרצ"ב כנספח 19.5.2021חבר המועצה, במכתבו מיום         

  י הילדים בעכו לשנה"ל תשפ"א, גנ"י סביון, .     אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר של גנ8
 עפ"י בקשתה של  הגב' כרמית חי מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי,  מכתבה         
 .5, הרצ"ב כנספח 20.5.2021מיום         

 .     אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לעמותות ספורט שהתקיימו בשני מועדים:9
 א'.6, הרצ"ב כנספח 20.4.2021 -מיום שלישי ה  -        
 ב'.6,    הרצ"ב כנספח 6.5.2021-מיום חמישי ה  -        

 , פרוטוקול ועדת הנחות פטור מארנונה 20.5.2021.  אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 10
 . 7, הרצ"ב כנספח 19.5.2021מיום  לעמותות       

 עכו,  5רקעין להקמת מבנה למכינת אבנר עכו ברחוב משה שרת .  פנייה להקצאת מק11
 .8עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר, היועמ"ש, הרצ"ב כנספח        

 .9, הרצ"ב כנספח 2021. אישור החלפת שמות ברשימת ועדות חובה החל מחודש מאי 12
 מעל  סדר  היום

 .10הרצ"ב כנספח , .  אישור פתיחת תב"רים13
 .11הרצ"ב כנספח  ,סגירת תב"רים.  אישור 14
 הארכת מועד הגשה לועדת תמיכות חברתיות..  15
  2019-.  הענקת עיטור יקיר העיר מהמגזר היהודי לשנת תשע"ט16

 למר אלברט לוי ולמר נפתלי קריספיס.         
 

 ראש העיר מבקש להוסיף מעל סדר היום :
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 אישור פתיחת תב"רים.א. 
 אישור סגירת תב"רים.ב. 
 הארכת מועד הגשה לועדת תמיכות חברתיות.ג. 
 

 :מעלה להצבעה  ראש העיר -שמעון לנקרי 
 
 הצבעה: 
 חברים.  17   -בעד     
 אין   -נגד      
 אין     -נמנע   

 
 התקבל  אישור  טלפוני  של  חבר המועצה שנעדר:  

  .מאשר  -חבר מועצת העיר   -מר חאתם פארס  
 

 .מאשרים פה אחד  -:החלטה      
 

 הודעות ראש העיר  .1
 
 ראש העיר מברך את קובי שמעוני בברכת יום הולדת שמח. .1

 קובי שמעוני סמנכ"ל העירייה, עובד איתנו שנים רבות יחד.            
 
פרוץ המהומות שהחלו  ,לפני כשבועיים חווינו את אחד המשברים הגדולים ביותר בעיר .2

מיד לאחר הפגנה שהתקיימה בכיכר התותח, תוך יידוי אבנים לעבר שוטרים. מקרה 
חמור ביותר. בהמשך ספגנו פגיעה קשה בנכסיהם של יהודים בעיר העתיקה: הצתות של 
מלוניות, ביזה של בתי עסק, שריפה של מסעדות, סירות בנמל, ונדליזם במרחב הציבורי 

 כל שני מקרי לינץ' ביהודים ופצוע נוסף מהצתה של ועוד. והחמור מ
מלון האפנדי. לצערי הרב, אמש גם הותקף תלמיד מבית הספר נועם הרצוג שהיה בדרכו             

נעצרו  16ונער בן  18וגר מגיל הביתה, ככל הנראה על רקע לאומני ושני החשודים ב
 לחקירה.

 
 .ביום השני למהומות ביקרו כאן ראש הממשלה, השר לבטחון פנים והמפכ"ל

 
 מהומות בעיר עכו

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 עם כח גדול של המשטרה, יכולנו למנוע את ההתפרעויות.

 הורס לנו.זה אצלנו,  ניםאנשים שמגיעים מבחוץ ומפגי
 פגעו.הם לא מכירים את מערכות היחסים שלנו עם המגזר והם 

 מתוכם במצב קשה מאוד. 2נפגעים יהודים,  6
 הנערים נעצרו. 2המקרה שהיה אתמול בביה"ס נועם הרצוג תוך שעה 

    ולא בעד  להתפרעויות  תושבים שלא קשורים 99%בכל האירועים הקשים שהיו, יש 
 אלימות.

 
 הטוב ומגנים אלימות.השיח למען אנחנו השקענו ומשקיעים בעיר 

 עיר רגילה, אנחנו לא צריכים להכניס אנשים מבחוץ, עכו, היא לא
 והאירועים הם התוצאה לכך.

 הגיעו חברי כנסת, רובם הגיעו והזדהו איתנו.
 ואני אומר בצורה מאוד ברורה, כל מי שידו בהתפרעויות, ייעצר, כולם!

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 יסת.נציגי הדת והנהלת העיר, כל מילה טובה עוזרת מרגיעה ומפי
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 יום קודם להתפרעויות, חנכנו את מרכז פסגה, מקום חינוכי,

 זמרות לשיר, יהודייה, נוצרייה ומוסלמית. 3עלו 
 זה קורה רק בעכו.

 עדיין, כשאני בוחן את כל מה שקרה במדינת ישראל,
 נזק שקרה בעיר,הכשאני לא מוריד מכל 

 אור במנהרה.קצת רואה אני כן 
 

 עאישה מורסי 
 האמיתית בעכו.תמונה הזו 
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 אנחנו נצא כולנו לדרך חדשה, יחד.

 נמצא כאן איתנו מנהל תחנת משטרת עכו. 
 שעות מפקד התחנה השתלט על המצב. 24בפרק זמן של 

 
  'איאד פראגמפקד 

 נצל, אני קצת קצר בזמן, אשמח לענות לכם על שאלות.תערב טוב, אני מ 
 בערב ההפגנות, הפגנה דמוקרטית, מאושרת, 11.5.2021עכו, מבחינתי, ב 

 כאלו קשים. םאף אחד לא לקח בחשבון שיהיו אירועי
 מעולם לא התמודדתי במצב של להחליט את מי אני מציל ואת מי לא.

 זירות של פשע חמור, הצתות, ירי חי על כוחותינו. 96
 .והצתת בית מלון כשאנשים בתוכ

 מצב לא פשוט, קשה מאוד.
 בלילה זרמו אלינו כוחות. 11ב 

 ל."ביום השני, הגיעה תגבורת, עם ביקור ראש הממשלה והמפכ
 רועים !יא 0בלילה,  2בזמן קצר השתלטנו על המצב, ביום המחרת ב 

 מאחור, צריך להסתכל קדימה. רלהשאאסור לנו 
 .עצורים ואנחנו עדיין עושים מעצרים של יש מס' רב

 עבריינים, הם הפורעים והם אלו שבצעו את העברות.אחוז מהמבצעים הם  100כמעט 
 יש אנשים טובים בעכו.

 

 ,יחד עם יחידות מיוחדות של הזיהוי של תחנת עכור, "כ, הימ"נכון לרגע זה, יחד עם השב
 ב שנמצא בכל העיר."אנחנו כרגע במערך של כח מג .בעכוהפושעים עוצרים את אנחנו 

 
 להסתובב עם רכבים בסמטאות בעתיקה.עכו עתיקה, היא ייחודית, לא ניתן 

 , אנחנו צריכים להתקדם, דו קיום, שלום.אש העיריחד אתכם, יחד עם ר
 כולם. אני מבטיח. םאת הדין ע האנחנו עושים את העבודה ונמצ

 מות שלהם יפורסמו, אתם תראו שמדובר בעבריינים.שכשה
 אני כאן לרשותכם ואעשה הכל להחזיר את הביטחון לתושבים.

 רנו משבר, לשמחתי הרבה, בתי כנסת לא נשרפו.עב
 הכל יחזור למקומו בשלום.

 שמרנו על בתי הכנסת והמסגדים, שלא יגרם כלל נזק.            
 

 נוימן זאב 
 עיריית עכו.מ"מ וסגן רה"ע, אני מסתובב בכל הארץ, אני תמיד אומר שאני קודם כל 

 להגיע לעכו. , פוחדיםאנשים מודאגים
 את מה שאתה אומר איאד, אבל למה לחכות עד היום ?אני מקבל 

 חיכיתם שהעיר תתפרק ?
 אני מדבר למשטרת ישראל.

 סונינו איתמרעו"ד 
 יש פה שבר אדיר בעיר ולא להפיל את זה רק על עבריינות.
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 נוימןזאב 

 להכנס עם צוות ולחלץ תושבים. איך יתכן שיחיאל מנהל הבטחון ברשות, היה צריך
 

 אשור יניב  
 .האירועיםאיאד מתמודד עם כל את ,  ראיתי םבאירועיאני מבקש להגיב, נכחתי 

 כולנו צריכים לדאוג לתגבור קבוע בעיר עכו.
 

 עו"ד איתמר סונינו
 , עצורים ?נץאלו שעשו את הלי 

 
  'איאד פראגמפקד 

 כן.
 

 עו"ד איתמר סונינו
 .פרג' אליך איאדחשוב לי להגיד שאין לי שום דבר אישי 

 מוכרת שרוצה לעזוב את העיר עכו, תושבת
 אנשים מפחדים להסתובב בשכונות מעורבות, יש עדיין פחד.

 האם אתם כמשטרה יודעים איך להיערך למקרים אלו ?
 .ס נעם הרצוג, זה לא מקרה ראשון שם"ביה

 ?עתיקה לעכו  סלהכנהאם שוטרי משטרת עכו מפחדים עדיין 
 

 גולדשטיין שרי
 ? רחפניםהאם אתם מעלים 

 עבריינים משתמשים בהם, מה עושים ?יש בעיה עם אופניים חשמליים, ה
 

 אשוריניב 
 לאופניים חשמליים. היש חוק אכיפ

 
 גודלשטייןשרי 

 לתקופה ארוכה ? ויישארמגבניקים 
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 נשאר לחודשים הבאים. כרגע הכוח בעיר העתיקה

 
 פרומןאילן 

 נרקומנים בצמתים,פרוצות שעומדות בכבישים, 
 זה מבייש את העיר. מה עושים עם זה?  באים אלי מבקרים, 

 סוחרי הסמים, העבריינות, נמצאים במקומות קבועים וזה ידוע.
 מה עושים עם זה ?

 
 לוישמיל 

 עבריינות בהתפרעויות. 90%אני מסכים עם האמירה שנאמרה, 
 ההפגנות ? היו אישורים להפגנות, איפה החשיבה למנוע מהם את המשך

 
 אדהם  ג'מל עו"ד 

 , כמה ?167? מתוך של עצורים היו שחרורים 
 

  'איאד פראגמפקד 
120. 

 
 מורסיעאישה 

 התחושה שלי, המערכת אפשרה שזה יקרה.
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 אלוןויקטור 
 נמל הדייגים, סירות הטורנדו, הכל נפגע.

 
  'איאד פראגמפקד 

 מעולם,אני לא מושלם, אני לא מבטיח שלא יקרו דברים 
 ,כלהביש פתרונות ואנחנו נטפל 

 בסירות הטורנדו בנמל, בתחנות הסמים, עבריינות, זה לוקח זמן, 
 אנחנו כפופים לחוק.

 בעתיקה לכלא." 1 'מס"מאז תפקידי, ביום הראשון הכנסתי את 
 חות בים."אין לי סמכות בים, הכשרתי שוטרים לתת דו

 הביצה" ואז הכל ייעלם.לגבי הפרוצות והנרקומנים, "נייבש את 
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 עמוד בכבישים, פרוצות ונרקומנים?לאם יש חוק עזר שימנע מהם ה
 

  'איאד פראגמפקד 
 יש חוק שאסור ללכת על הכביש.

 
 סונינואיתמר עו"ד 

 יש לי רעיון, אנחנו חברי המועצה נכנס לעתיקה,
 .'וחברי המועצה מגזר הערבי, ילכו לבקר את התושבים שעברו לינצ

 
  'איאד פראגמפקד 

 ואנחנו נמשיך. 70אופניים חשמליים, תפסנו 
 רחפן אין לנו במשטרה.

 של התושבים ואני יושב על זה עם הצוות שלי. ןלביטחויש לנו תכנית 
 בעיה.שטרת עכו בכל תעבירו את המסר לכולם, לחייג למשאני מבקש 

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 .פראג' איאדתחנת משטרת עכו מר למפקד תודה 
 אני מבקש לסכם, קודם כל, התקלה הראשונה שהייתה, 

 זה הכוחות הלא מרובים של משטרת עכו.
 אנחנו צריכים יחד לדאוג לתגבור.

 ביחד נגבה את המשטרה.
 יש הזדמנות להפוך את המקרה החמור הזה למקום חדש,

 להגביר תגבור, להגיע למוקדי פשע ועבריינות.           
 התושבים. ןלביטחורה חייבת לדאוג טיש לנו כאן ציפייה, בנינו כאן עיר יפה, המש           

 להגן על התושבים. ,משטרת ישראלמדינת ישראל מינתה אתכם 
 לעשות צדק ! –איפה שיש אי סדר 

 בתרבות, אנחנו כואבים היום. ,כולנו כאן כעוסים, השקענו בחינוך
 שוב מקרים אלו.אנחנו לא רוצים שיקרו 

 זה קרה וחלילה יכול לקרות שוב.
 התפקיד של המשטרה עכשיו, זה לשלוט ולעשות סדר בכח ובנחישות

 בלי לוותר.
 בשם כל חברי מועצת העיר, תמשיך לעבוד עוד יותר קשה, אתה עושה עבודה טובה.

 תודה.
 

 אדהםעו"ד ג'מל 
 משטרה לבד לא תעשה את הסדר בעכו.ה

 אנחנו כואבים בדיוק כמוכם, אנחנו צריכים לקום ביחד ולשקם ביחד את העיר,
 ולא לבכות אחורה.
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 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 אני רוצה שתראו את זה בעיר.

 
 עו"ד ג'מל אדהם

 אני מאוים, אני והמשפחה שלי, כולם פה צריכים לשתף פעולה.
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 בכל הכאוס שהיה כאן, עבדו רבים וטובים.

 
 אשוריניב 

 , בשיא באלימות, עם תושבים שעזרו באותם רגעים,םהאירועיבזמן 
 ,לקחת עובדים על אזרחיביקשתי ממנו מקיאס התקשרתי ליחיאל 

 לעתיקה ולהוציא את כולם. סלהכנ
 

 שמעון לנקרי ויניב אשור
 הוקרה:חלוקת תעודות 

 להוקיר ולהביע הערכה ותודה על פועלך באומץ רב"ברצוננו 
 ובמסירות נפש לשמירה והגנה על תושבי העיר עכו".

  .יחיאל מקיאס, יבגני לובוטנסקי, ולדי רבינוביץ, קיריל רבינוביץ
 

 פקח  -רבינוביץ  קיריל
 זה שוב ! תואם צריך אנחנו נעשה א חות,"אני גאה באגף שלנו, אנחנו לא רק נותנים דו

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 רץ לעתיקה לעזור לכולם, לחלץ, כשהוא לא היה במשמרת.רבינוביץ ל יקיר
 

 סונינואיתמר עו"ד 
 אני רוצה שנכין תכנית יציאה עם החינוך ועם כולם.

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 אנחנו נערכים לתכנית תקשורת טובה ונשתף אתכם.
 

 מהמהומות בעיר,  אלעד ברזילי ומור ג׳נאשווילי  פצועי הלינץ׳ביקרתי את  .3
 . מור שוחרר לביתו ומצבו של אלעד הולך ומשתפר. במרכז הרפואי לגליל המערבי

 מאושפז במצב קשה  ןהוא נושם כעת בכוחות עצמו. בבית החולים רמב"ם עדיי
 אבי אבן שנפגע במלון האפנדי.

 
 עם המנהיגות המקומית  ונפגשביקר בעכו נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין,  .4

 ו בקריאה משותפת להפסקת האלימות והפרעות בעיר. נמכל המגזרים בעכו, ויחד יצא
 
 
 
 
 
 

 
 ביקור שרי הממשלה: שר האוצר, שרת התחבורה, שר התרבות, שר החינוך,  .5

 ח"כ גדעון סער וחברי הכנסת ממר"צ. ,שרת התפוצות
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  ביקש לתמוך ולחזק את תושבי העיר.שר האוצר, ישראל כץ ביקר בעכו       
 אל השר התלוותה צמרת משרדו שכללה בין השאר את החשב הכללי,       
 השר הבטיח חבילת סיוע לעיר. מנכ״ל משרדו ומנהלת רשות המיסים במחוז חיפה.      

 
 התיירנים בעיר שנכסיהם נפגעו קשות במהלך המהומות בעיר העתיקה קיימנו מפגש עם .6

מפקד תחנת המשטרה סנ״צ איאד ו מנכ״ל משרד התיירות אמיר הלוי בהשתתפות 
מול משרדי הממשלה  נפעלהביטחון האישי הוא מעל לכל, ולכן   הבהרנו, כיפראג׳. 

והבאת כח משטרה מיוחד להבטיח את שלום התושבים לקידום הקמת משטרת תיירות 
 והמבקרים בעיר.

 
אורנה שמחון ואנשי חינוך הונחה אבן  במעמד מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך, ד"ר .7

פינה להקמת מרכז פסג"ה חדש בעיר עכו. המרכז יוקם בצפון הכרם והוא  ייבנה בשתי 
קומות, כאשר הקומה הראשונה תכלול אולם רב תכליתי, כיתת לימוד, חדרי מורים, 

מדריכים ומפקחים. בקומה השנייה יהיו כיתות לימוד וכיתות מחשבים. את הפרויקט 
 ₪.תשעה מיליון בכננו לוטן אדריכלים ועלות הקמתו נאמדת כת

 
 עבודות היכל התרבות, כפי שראיתם מושלמות בימים אלה. .8

 

 

 
 .     אישור מינוי הגב' רות רוטנשטרייך לתפקיד מהנדסת העיר, בהתאם להחלטת2

 .                , אגף משאבי אנוש23/2/2021 -הועדה לבחירת מהנדסת העיר מיום ה        
 

 מהמליאה **גב' רות רוטנשטרייך מהנדסת העיר יצאה ** 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 עושה עבודה טובה ומקצועית, שירותית, לא צריך להיות קשה,רוטנשטרייך רות גב'        
 עי ושירותי.ולהיות מקצ ,צריך לעבוד       
        

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 מעלה להצבעה אישור מינוי הגב' רות רוטנשטרייך לתפקיד מהנדסת העיר,        
 ., אגף משאבי אנוש23/2/2021 -בהתאם להחלטת הועדה לבחירת מהנדסת העיר מיום ה       

 הצבעה:
 חברים.  16   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.     -נמנע  

 
 : מאושר פה אחד.החלטה

 ** ליאהלמ רוטנשטרייך חזרהגב' רות * * 
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 .  1, הרצ"ב כנספח 11.5.2021מיום   2021-05.    אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  3

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 . 11.5.2021מיום   05-2021מעלה להצבעה  אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'         
 

 הצבעה:
 חברים.  16   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.     -נמנע  

 
 : מאושר פה אחד.החלטה

 

 

 , 28.4.2021מגזר ערבי מיום   - 2020.    אישור פרוטוקול יקיר העיר עכו לשנת תש"פ 4
 .                                                                                                        2 הרצ"ב כנספח        

 
 עאישה מורסי

 עמדים, אנחנו מבקשים מחברי המועצה באופן חד פעמי ושנים יש מ 3במגזר הערבי, כל 
 מהמגזר הערבי. 2ולא מועמדים  3לאשר 

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 מגזר ערבי  - 2020אישור פרוטוקול יקיר העיר עכו לשנת תש"פ  מעלה להצבעה
 זו לקבלת  אותות בשנה 3הענקת חברי ועדת יקיר עכו ממליצה על , 28.4.2021מיום 

 :מועמדים לאישור חברי מועצת העיר שמותלמגזר ערבי    - 2020אות יקיר עכו לשנת תש"פ 
 
 בקר.-סעיד אבומר .   1
 אמל  דרויש. גב' .  2
 .  גב' ג'נאן פלאח.3
 

 הצבעה:
 חברים.  16   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.     -נמנע  

 
 : מאושר פה אחד.החלטה

 

 

 .3, הרצ"ב כנספח 20.4.2021.    אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 5
 

 גולדשטיין שרי 
 .מצוינתזפת, הייתה התארגנות של היה זיהום  בים

 
 אונגר שי
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 צריך להראות חוף ים.איך  – הדגל הכחול, ארגון בינלאומי באירופה

 ההכרה הזאת.חוף ארגמן קיבל את 
 .חופים שנבחרו( 20נבחר. )חוף עכו מתוך חופים במדינת ישראל, חוף עכו  100מתוך מעל 

 
 גולדשטיין שרי 

 כל הכבוד לשי אונגר, ישר כוח.
 שימוש כלים חד פעמים פלסטיק. צריך לאסור 

 נביא את זה לאישור מועצה.
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .20.4.2021ועדת איכות הסביבה ול מעלה להצבעה  אישור  פרוטוק 

 
 הצבעה:

 חברים.  16   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.     -נמנע  

 : מאושר פה אחד.החלטה

 .    אישור העברת סמכויות ראש העיר לפי תקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים 6
 כדלקמן:  ברשויות המקומיות(,       

 (.2קובי שמעוני סמנכ"ל העירייה )למעט האמור בסעיף  -כלל הסמכויות    .1       
    -לתקנות: 25נציגות בוועדה המקצועית לפי תקנה    .2       

 סמנכ"ל העירייה. -קובי שמעוני מר              
 יועמ"ש העירייה. -כנרת הדר  עו"ד             

 מנהלת מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות. -גב' יונית סמולש                       
 

 שמעוני  קובי
להגביר את  ןשמטרת ,נכנסו תקנות חדשות במשרד הפנים, תקנות נוקשות 1.5.2021 החל מ

ובכדי לא  השקיפות והסינון בקליטת עובדים לעירייה. ישנהן סמכויות רבות שניתנו לרה"ע
 להציפו במשימות, אנו מבקשים שיעביר את הסמכויות אלי.  

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

מעלה להצבעה אישור העברת סמכויות ראש העיר לפי תקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים 
 ברשויות המקומיות(, כדלקמן: 

 (.2קובי שמעוני סמנכ"ל העירייה )למעט האמור בסעיף  -.   כלל הסמכויות 1       
    -לתקנות: 25.   נציגות בוועדה המקצועית לפי תקנה 2       

 סמנכ"ל העירייה. -מר קובי שמעוני              
 יועמ"ש העירייה. -עו"ד כנרת הדר              

 מנהלת מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות. -גב' יונית סמולש              
 הצבעה:

 חברים.  16   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.     -נמנע  

 : מאושר פה אחד.החלטה

 .     סקירה מקיפה של פעולות האכיפה שבצעה המשטרה במסגרת האירועים, ופירוט 7
   המשטרה להשבת הביטחון האישי בעיר, עפ"י בקשתו של עו"ד סונינו איתמר, תכנית         
 .                                              4, הרצ"ב כנספח 19.5.2021חבר המועצה, במכתבו מיום         

 
 תחנת משטרת עכו המופיעים בהודעות ראש העיר. 'דברי מפקד איאד פראג 
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  ת חשבון בבנק הדואר של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשפ"א, גנ"י סביון, .     אישור פתיח8

 עפ"י בקשתה של  הגב' כרמית חי מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי,  מכתבה         
 .                                                                                    5, הרצ"ב כנספח 20.5.2021מיום         

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 מעלה להצבעה  אישור  פתיחת חשבון בבנק הדואר של גני הילדים בעכו לשנה"ל תשפ"א, 
 גנ"י סביון, עפ"י בקשתה של  הגב' כרמית חי מנהלת מח' לחינוך קדם יסודי, 

 .20.5.2021מיום מכתבה 
 

 :505396 סמל מוסד  - סביון גנ"י 
     040106577ת.ז.   -דנון אושרת גננת       גב' 
  038135307ת.ז.   -שני דמתי    גזברית  גב'  

 

 הצבעה:
 חברים.  16   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.     -נמנע  

 

 : מאושר פה אחד.החלטה

 .     אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לעמותות ספורט שהתקיימו בשני מועדים:9
 א'.6, הרצ"ב כנספח 20.4.2021 -מיום שלישי ה  -        
 .                                             ב'.6,    הרצ"ב כנספח 6.5.2021-מיום חמישי ה  -        

 

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

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 בסיום העונה, הפועל עכו, בנס גדול וגלוי נשארה בליגה.

 תודה רבה לקרן מנהלת הקבוצה, שהפועל עכו תצליח בשנה הבאה ללא תקלות.
 ראובן, העמותות עדיין לא קיבלו את הכסף, אני מבקש להעביר אליהם.

 תפסיקו להקשות.הדר יועמ"ש כנרת עו"ד וויצמן גזבר העירייה אתה ראובן  -מכם אני מבקש 
 

 ויצמןראובן 
 התובנה מהתארכות התהליך, לאשר את תקציב העירייה כבר בחדש נובמבר

 ולהתחיל את התהליך מיד עם אישור התקציב.
 מבקש מחברי המועצה לאשר את המלצת וועדת התמיכות. 

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לעמותות ספורט.מעלה להצבעה 
 הצבעה:

 חברים.  13   -בעד    
 אין.   -נגד     
 .לא הצביע -זאב נוימן    -נמנע  

 : מאושר פה אחד.החלטה
 **  חבר מועצת העיר –סגן ראש העיר ואילן פרומן  –* עו"ד אדהם ג'מל *          

 ** ליאהלמ חזרו**                                  

 

 , פרוטוקול ועדת הנחות פטור מארנונה 20.5.2021.  אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 10
 .                                                                        7, הרצ"ב כנספח 19.5.2021לעמותות מיום        
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 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 משרד הפנים.בהתאם לתקנות 
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
, פרוטוקול ועדת הנחות פטור 20.5.2021מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

  .7, הרצ"ב כנספח 19.5.2021מארנונה לעמותות מיום 
 

 הצבעה:
 חברים.  15   -בעד    
 אין.   -נגד     
 .לא הצביע -זאב נוימן    -נמנע  

 פה אחד.: מאושר החלטה

 
 עכו,  5.  פנייה להקצאת מקרקעין להקמת מבנה למכינת אבנר עכו ברחוב משה שרת 11

 .                                 8עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר, היועמ"ש, הרצ"ב כנספח        
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 כמו שמכינת גל קיבלו מבנה.

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 מעלה להצבעה פנייה להקצאת מקרקעין להקמת מבנה למכינת אבנר עכו        
 עכו, עפ"י בקשתה של עו"ד כנרת הדר, היועמ"ש. 5ברחוב משה שרת        

 
 הצבעה:

 חברים.  16   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.     -נמנע  

 
 : מאושר פה אחד.החלטה

 
 .9, הרצ"ב כנספח 2021חובה החל מחודש מאי . אישור החלפת שמות ברשימת ועדות 12
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .2021מעלה להצבעה אישור החלפת שמות ברשימת ועדות חובה החל מחודש מאי        

 
 הצבעה:

 חברים.  16   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.     -נמנע  

: מאושר פה החלטה אחד.

 

 
 מעל  סדר  היום

 
 .10פתיחת תב"רים, הרצ"ב כנספח .  אישור 13
 



13 

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 מעלה להצבעה  אישור פתיחת תב"רים.       
 הצבעה:

 חברים.  16   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.     -נמנע  

 : מאושר פה אחד.החלטה

 .11.  אישור סגירת תב"רים, הרצ"ב כנספח 14
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 תב"רים. סגירת מעלה להצבעה  אישור        

 הצבעה:
 חברים.  16   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.     -נמנע  

 : מאושר פה אחד.החלטה

 .  הארכת מועד הגשה לועדת תמיכות חברתיות.15
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 הארכת מועד הגשה לועדת תמיכות חברתיות.

 שיגישו.ית תתגידו לכל עמותה חבר
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .הארכת מועד הגשה לועדת תמיכות חברתיותמעלה להצבעה         

 הצבעה:
 חברים.  15   -בעד    
 אין.   -נגד     

 .לא הצביע -זאב נוימן    -נמנע         
 : מאושר פה אחד.החלטה

 הענקת עיטור יקיר העיר מהמגזר היהודי קס טל כולם מוזמנים     
 למר אלברט לוי ולמר נפתלי קריספיס.  2019-לשנת תשע"ט     

 
 
 
 
____ ____   _____ ____ ____                         ____  ______________ 

 ראש העיר -שמעון לנקרי                  סמנכ"ל העירייה           -קובי שמעוני 
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