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 ד "בס

 (01)  /0160' המניין מס פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן
 00211בשעה ,   /1202.10,  ו "תשעבסיוון ' כח   , התקיימה ביום  שני 

 עכו 53רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר  -מר שמעון לנקרי  

 מ וסגן ראש העיר"מ -מר זאב נוימן 
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד

 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו
 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 

 חברת מועצת העיר  - שרי גולדשטיין ' גב
 חבר  מועצת העיר -מר הישאם שאמי 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חבר מועצת העיר - מר עופר כהן
 

 :ה"נעדרו  ה
 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד   ' גב
 חברת מועצת העיר -' אג'לה חדגפו' גב
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו

 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 

 חבר מועצת העיר - מר חאתם פארס
 

  :ה"בנוכחות ה
 ;ל העירייה"מנכ –מר אוהד שגב 

 ל העירייה"סמנכ –מר קובי שמעוני 
 הלשכה המשפטית -ד כנרת הדר "עו

 גזבר העירייה –מר ראובן ויצמן 
 מנהלת אגף קשרי קהילה   -ליזו לוי ' גב

 מ"ל החברה  הכלכלית לעכו בע"מנכ –שלוש -מר אלברט בן
 מבקר העירייה –מר יוסי כהן 

 ממונה אגף הכנסות ונכסים –אבו -הילה בן' גב
 מהנדסת העיר -מיכל סופר ' דר' אדר

 סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע –מר איגור מאיורסקי 
 ראש מינהל התפעול והאכיפה   –מר יניב אשור 

 דובר העירייה –מר שרון דהאן 
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 ואינוונטרמנהל אגף מחסנים  -מר משה סעדה 
 מוקד  –טיירי  ינון מר 

 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
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 :על סדר היום
 .הודעות ראש העיר  .1
 .1ב נספח  "רצ, רים"רשימת תבאישור  .2
 . 2ב נספח "רצ, 2112רגיל שנת  שינויים תקציבאישור .    3
 י בקשתו של ראובן ויצמן "עפ, זכאות להנחות בארנונה –חובות ת כללים למחיק.    4

 .'א3-ו 3  יםנספח ב"רצ, 21.2.2112גזבר העירייה במכתבו מיום        
 ,21.2.2112פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות למיגור אלימות ובטחון מיום .   5

 .4ב נספח  "רצ      
 .שונות.   2
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 :נושאים נוספים כדלקמןהיום -להכניס ולהוסיף לסדרמבקש 

, 21.2.2112 מיום" אישור מתן ערבות להפועל עכו" 2112פרוטוקול וועדת תמיכות  .א
 .5  ב נספח"הרצ

 .2  ב נספח"הרצ, 21.2.2112 מיום  זימריה ומסרחיד: פרוטוקול תמיכות תרבות .ב

 :ראש העיר מעלה להצבעה להוסיף נושאים לסדר היום
 2חברים  9   - בעד   
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 
 :החלטה

 .מאושר פה אחד
 (.גם טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -מאושר פה אחד )
 
 הודעות ראש העיר2  0

   אירועי הקיץ נפתחו בחוף הארגמן ביום שישי האחרון וייפתחו בשכונות   (א)
 .ביום רביעי 

  ראשי ערים לדיון מיוחד בנושא התקצוב  31-ביום רביעי נארח כ  (ב)
 .הדיפרנציאלי 

 : 2אתמול עלה לאוויר תשדיר חדש שלנו בערוץ   (ג)
 .במסגרת שיווק ומיתוג העיר( בתכנית חיסכון 13:31גם היום בשעה ) 

 
 .ברך את המוסלמים לרגל החגע מ"השמעון לנקרי ר

 
 רים"רשימת תבאישור 2  .
 

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

 :הצבעה
 2חברים   9   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה
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 /10.רגיל שנת  שינויים תקציבאישור 2  5
 

 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 
 .יש שינויים בתקציב בתוך המערכת הפנימית

 
 ראש העיר  –שמעון לנקרי 

 .2112בתקציב רגיל שנת  מעלה להצבעה שינויים
 

 :הצבעה
 2חברים   9   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה

 
 י בקשתו של ראובן ויצמן "עפ, זכאות להנחות בארנונה –חובות ת כללים למחיק2    1

 2                                                                 /02/2.10.העירייה במכתבו מיום  גזבר       
 

 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 
 ,'א5ב נספח "רצ, שאושר במועצה 3.1.2113מיום משנים קודמות ישנו מסמך 

 .חובותיהם לעירייה ןתושבים להגיע להסדר לפירעולאפשר ליותר  אותו בכדילשדרג נו נוברצו
 

 ע"סגרה –מאל 'ד אדהם ג"עו
 .הכוונה לגודל הדירה ללא שטחים משותפים -" ר"מ 121דירה בגודל "אני מבקש להדגיש ש

   
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .ברור שזאת הכוונה
 

 הישאם שאמי 
 .לאן האזרחים יפנו את הבקשה

 
 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 

 .לפניותכתובת התושבים יקבלו 
 

 שרי גולדשטיין
 ?האם יש עובדים בעירייה שיש להם חובות 

 
 אבו-הילה בן

 .אנחנו מדברים על ההסדרים עם אנשים בעלי חובות
 .התושבים יגיעו אלינו

 .כולם מטופלים –יש רשימה של עובדים שנקלטו עם חובות 
 

 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 
 .עובדים ולוודא שהחוב בטיפולמשרד הפנים מקפיד לקבל רשימה של אותם 
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 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .אנו עושים ככול האפשר בכדי להקל על התושבים
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
     .זכאות להנחות בארנונה –חובות ת כללים למחיקמעלה להצבעה 

 :הצבעה
 2חברים   9   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 
 :החלטה
 . אחד פה מאושר

 .המשותפיםובכפוף להבהרה לפיה גודל הדירה מתייחס לדירה עצמה ללא השטחים 
 

 /12/2.10.ור אלימות ובטחון מיום פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות למיג2   3
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ר ועדת בטחון "ע ויו"מ סגרה"זאב נוימן ממכיוון ש, הוועדותישיבות  2כינסתי את 

 .לא התאפשר להשתתף
 .סיורים במקומות שבני נוער נמצאים, הוספנו ניידות איפה שהיה צריך, טיפלנו בדברים

 
 יניב אשור
 .יש מגמה של ירידה בתחום האלימות, נכון להיום

 .המטפליםהתבצע תדריך כיצד להפנות את בני הנוער בסיכון לכל המרכזים 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,במהלך חופשת הקיץ לילדים ובני נוערישנה פעילות רבה 

 .זאת בכדי לצמצם באופן משמעותי אלימות ועבריינות של בני נוער
 

 יניב אשור
 .אירועים שהגענו להסדר עם אותם הנערים שגרמו לוונדליזם' היו מס

 
 ד כנרת הדר"עו

 ,קישבדרך כלל מספ,  אנו מוציאים מכתב התראה, ברגע שמגיעים אלינו נתונים
 .להביא את האחראים לנזק לשלם בגינוכדי 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות למיגור אלימות ובטחון מעלה להצבעה 
 .21.2.2112מיום 

 :הצבעה
 2חברים   9   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 
 . אחד פה מאושר -:החלטה
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 שונות2   /

 :הערה
 ,שמעון לנקרי ראש העיר מבקש להעיר בעניין צו הארנונה לשכונת ברבור

 10/2.ולא לשנת  100.תקף רק לשנת שהצו 
 

 :כדלקמןהיום -סדר מעלנוספים נושאים 
 /02/2.10.  מיום" אישור מתן ערבות להפועל עכו" /10.פרוטוקול וועדת תמיכות 

 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 
 .המלצנו לאשר את מתן הערבות, דנו בבקשה ,של התמיכותבהמשך לאישור שינוי 

 .חברי ועדת התמיכות אישרו את מתן הערבות בתנאים המצוינים בהחלטה
 .גם לא בערבות העירייה, יחד עם זאת עד היום לא נמצא בנק שיסכים לתת לקבוצה הלוואה

ההטבה הכלכלית  שישקף אתלכן כחלופה נוספת אנו מבקשים להגדיל את תקציב התמיכות עצמו באופן 
 .כמובן שהגדלת התקציב משקפת הגדלת התמיכה באופן יחסי גם בקבוצות האחרות. שבמתן הלוואה לקבוצה

 .ח"אלש 142 -הגדלנו את הסעיף בלצורך כך 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 " אישור מתן ערבות להפועל עכו" 2112מעלה להצבעה פרוטוקול וועדת תמיכות 

 .ולחלופין הגדלת סעיף התמיכות, 21.2.2112 מיום
 

 :הצבעה
 2חברים   9   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 . אחד פה מאושר -:החלטה
 

 /02/2.10.  מיום  זימריה ומסרחיד: פרוטוקול תמיכות תרבות
 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 

 :ועדת התמיכות ממליצה לאשר
 .ח"אלש 251        מריהיז

 .ח"אלש 111     מסרחיד 
 2ח"אלש  5/1כ    "סה     

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .21.2.2112  זימריה ומסרחיד  מיום: מעלה להצבעה פרוטוקול תמיכות תרבות

 :הצבעה
 2חברים   9   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2 אין   -נמנע  

 . אחד פה מאושר -:החלטה
 
 

           ______________________                _______________________ 
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