דין וחשבון שנתי של עיריית עכו
לשנת 1122

דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע

ריכוז ועריכה :לשכת הדובר

חוק חופש המידע
חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית ,בכפוף
לסייגים שפורטו בו.
החוק קובע מי זכאי לקבל מידע ,אלו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא
למוסרם ,אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע ,וכן הוראות
והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהן.

מבנה עיריית עכו
מועצת
עיריית עכו
יועץ לרה"ע
ופרויקטור

מבקר
העירייה

ראש העיר
לשכת ראש העיר
הנהלת העיר
מ"מ+סגן

מנהל כללי
יועצת משפטית
דוברות
מערכות מידע
מוקד עירוני
ביטחון  /פיקוח

מנכ"ל
העירייה
סמנכ"ל

משאבי אנוש
מזכירות
פרויקטים
תרומות
תורמים וקרנות
עמותות
בית העירייה
אגף החופים
מרכז צעירים

מנהל
התפעול
חזות העיר
גינון
שפ"ע וכבישים
רכב
אחזקה
תברואה
וטרינר
רישוי עסקים
שוק עירוני
ניקיון

מנהל תרבות
אירועים
פסטיבל
לתיאטרון
אחר
רכש

מנהל
הנדסה
תכנון
תשתיות
חשמל
רישוי ובניה

מנהל הכספים
כספים
אגף שכר
גבייה
הנה"ח/חשבות

נכסים
הכנסות
מחסנים
ואינוונטר

מנהל הרווחה
עבודה קהילתית
הון אנושי
נערות במצוקה-
בתים חמים
מועדון לעיוור
מועדון חרשים
מועדון נכים
פיגור
אלימות במשפחה
תחנה לטיפול
משפחתי
סדרי דין
מרפאת שיניים
ילד ונוער-
מועדוניות נוער
שירות לזקן-
מועדוני קשישים
התמכרויות
שי"ל

מנהל החינוך
קידום נוער
ספורט
קונסרבטוריון
יד לבנים
מרכז פסג"ה
מתי"א
אולמות
ומגרשי
ספורט
מנ"ע

עיריית עכו הינה רשות עירונית המספקת שירותים מוניציפאליים לתושביה.
גודלה של העיר עכו הוא  12,,21דונם.
אורך הישוב  8.6ק"מ רוחב  2.2ק"מ
אורך חוף הים  7ק"מ
אשכול חברתי-כלכלי 4
מספר התושבים 35,313
ראש העיר המכהן זו קדנציה שנייה הוא מר שמעון לנקרי.
מצבת העובדים הקבועים בעירייה 481 :עובדים

העירייה מחולקת למינהלים:

מנהל החינוך
מערכת החינוך בעיר מקיפה  1,,536תלמידים בכל מוסדות החינוך בעיר .זוהי מערכת מורכבת
וענפה בגלל אופייה הייחודי של העיר עכו .כל הגורמים חוברים יחדיו במטרה לקדם את המערכת
מבחינת הישגים לימודיים ,חינוך לערכים ,שיפור סביבות למידה ,העצמה אישית של תלמידים
וצוותי חינוך וטיפוח אקלים חינוכי מיטבי .הפלורליזם והחיים במשותף של האוכלוסייה
המורכבת בעיר ,מהווים מטרה ייחודית לעיר .ליוזמות ,למאמצים ולעשייה שותפים ראש העיר,
מנכ"ל העירייה ,סגני ראש העיר ,חברי הנהלת העיר ומועצת העיר ,מנהלי בתי הספר ,גננות ,ועדי
הורים ועובדי הרשות.
מינהל החינוך אחראי לנושאים הבאים :רישום ושיבוץ למוסדות החינוך השונים; קליטת סייעות,
שיבוצן ובקרה על נוכחותם בגני הילדים ובבתי הספר; ניהול ועדות השמה לילדים בעלי צרכים
מיוחדים; הנפקת אישור לימודי חוץ עבור תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מחוץ לעכו; פיקוח
על הפעלתם התקינה של גני הילדים; פיתוח תוכניות פדגוגיות ופתיחת מרכזי העשרה ומרכזי נוער
וקהילה; קיום השתלמויות לסייעות הגנים.
המינהל מטפל גם בשירותי ההיקף בעיר :פסג"ה ,שפ"ח ,ספרייה עירונית ,מתי"א והמרכז הימי.
הוא עובד בשיתוף עם גופים הפועלים בעיר ( נח"ל ,שירות לאומי ,תרבות תורנית ,הקיבוץ העירוני,
כפר הסטודנטים עמותת " איילים" ); מטפל באוכלוסיות תלמידים בעלות צרכים מיוחדים; קיום
קשר והשתתפות בוועדות של מכללת הגליל המערבי; שותף בהובלת הפרויקטים החדשים בעיר
בליווי ועדת ההגוי החינוכית העירונית; תחת אחריותו נמצא נושא קידום הנוער והקונסרבטוריון
העירוני ע"ש שטראוס.

היחידה לקידום נוער
מטרת היחידה לקידום נוער הנה מסגרת חינוכית טיפולית לבני נוער ,גילאי  ,14-16הנמצאים
בסיכון גבוה לניתוק או מנותקים.
היחידה לביקור סדיר
מטרתה של היחידה להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במשך י"ב שנות לימוד .היחידה
פועלת למניעת נשירה ,להחזרה ולשילוב של תלמידים שנשרו ממערכת החינוך ,זאת על ידי שימוש
באמצעי הרתעה שונים וכן ע"י ייזום של תוכניות התערבות המיועדות למצות את יכולת התלמיד
ולמנוע את הנשירה.

הספרייה העירונית – ספריית קנדה
הספרייה ניצבת במרכז העיר עכו ,ברחוב ויצמן  .15המבנה מוקף כולו זכוכית המאפשרת לאור
טבעי לחדור לספריה .היא בנויה ממספר מפלסים שאליהם מובילות רמפות על מנת לתת גישה
לכל מקום גם לאנשים נכים .ספריית קנדה-עכו היא ספרייה ציבורית המציעה מגוון שירותים
לכל תושבי העיר  -לפעוטות ,לתלמידי בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים ,לסטודנטים ולקהל
הרחב .בספריה אוסף עשיר ומגוון של ספרי קריאה ועיון בכל תחומי הידע לכל הגילאים בשפות
שונות :עברית ,אנגלית ,רוסית ,ערבית ,צרפתית ,רומנית ואידיש .האוסף כולל כתבי-עת ,עיתוני
בוקר (עברית ורוסית) ,סרטי  ,DVDוכן תקליטורי מוסיקה.
פעולות תרבות ופנאי המתקיימות בספריה :תיאטרון בובות ,שעות סיפור ,מפגשים עם סופרים,
מספרי סיפורים ואומנים; משחקיה ,סדנאות יצירה והדרכה לתלמידי בי"ס.

מינהל כספים
מינהל הכספים הינו גוף הממונה על מדיניותה וניהולה של מערכת הכספים בעירייה.
המינהל שבראשו עומד גזבר העירייה אמון על:


הכנת התקציב השנתי ופיקוח עליו



ייעוץ כלכלי ופיננסי למוסדות העירייה.



הכנת דו"חות כספיים חודשיים ,רבעוניים ושוטפים.



תמיכה וסיוע ליחידות העירייה בתחום הכספי.



הגדלת הכנסות העירייה.



ייצוג העירייה בתחום הכספים מול יזמים ,משרדי הממשלה ,מוסדות וחברות עירוניות.



בקרה רצופה על התקציב במגמת ריסון וחיסכון בעלויות.



שיפור מסדי נתונים לצורך תכנון ,חיזוי מגמות ,ובקרה על מערכי התקציב.



תגבור הבקרה הכספית על תפקוד גופי הביצוע של העירייה.



העמקת הגביה תוך יישום שינויים מאושרים במערך הגבייה.



סיוע בהכנת דו"חות כספיים מבוקרים.



ניהול מו"מ עם מוסדות ,בנקים ומשרדי ממשלה להשגת היעדים הכספיים של העירייה.



ייצוג העירייה בפני גופים ציבוריים שונים.

מינהל הכספים כולל את המחלקות הבאות:


לשכת הגזבר.



מחלקת שכר.



מחלקת הנהלת החשבונות.



מחלקת נכסים.



מחלקת ביטוח.



מחלקת גביה והכנסות העירייה.



מחלקת מערכות מידע.

מחלקת הנהלת חשבונות:


הכנת התקציב השנתי הרגיל וליווי תהליך אישורו בכל הרמות.



מעקב ,עדכון ובקרה שוטפת אחר ביצוע התקציב המאושר.



הכנת דוחות כספיים חודשיים ,רבעוניים והשנתיים.



קיום מערך בקרה מול הבנקים ,מוסדות ונותני שירותים שונים.



הפקת דו"חות מצב הבנקים ,תזרים מזומנים ועריכת התאמות הבנקים.



ביצוע פקודות תשלום וחשבונות נלווים ובקרתם :חוזית ,תקציבית ,חשבונאית.



טיפול בערבויות ומשכונות לסוגיהן.



שיפור מסדי הנתונים לצורך תכנון ובקרה תקציבית.



ליווי המבקרים לבדיקת הדו"חות הכספיים ,שנתמנו מטעם משרד הפנים.



בדיקה חודשית של סעיפי הכנסות/הוצאות של יחידות הסמך של עירייה.



בדיקת יתרות החובה/זכות בסעיפי התקציב השונים.



טיפול בהגשת בקשות לתמיכות – ובדיקת הטפסים.



קיום מערך בקרה של רישומי מערך הגביה השכר והנהלת החשבונות.

מחלקת ביטוח
אחראית על התקשרות עם חברות ביטוח לצרכי ביטוחים שונים; טיפול בתביעות העירייה
מחברות ביטוח (רכוש ורכב); טיפול בתביעות צד ג' נגד עירייה; טיפול בתביעות ביטוח אחריות
מעבידים.

מחלקת נכסים:
אחראית על טיפול מעקב ובקרה על רישום נכסי העירייה; הכנת חוזים לדיירים עבור שימוש
בנכסי העירייה; הפקת חיובים עבור שכ"ד מוגן/לא מוגן; טיפול בהקצאות מקרקעין.

מנהל תפעול
מינהל תפעול מטפל בכל ענייני חזות העיר ומאגד בתוכו מספר יחידות ארגוניות ובראשו עומד
ראש מינהל תפעול .המינהל כולל את :אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) וכבישים ,אגף רכב ,מחלקת
תברואה ורישוי עסקים ,השירות הווטרינרי ,ניקיון העיר ,גינון והטיפול בשוק העירוני.
באחריות המינהל הניקיון הכולל בעיר ובכלל זה פינוי האשפה הביתית ,גזם וגרוטאות; טיאוט
וניקיון הרחובות והמדרכות.

מחלקת תברואה ורישוי עסקים
באחריותה טיפול במתן רישיונות עסק ,בקרה ופיקוח תברואתי בעיר.

מינהל רווחה
מנהל הרווחה בעירייה פועל לקדם את רווחת הפרט ,המשפחה והקהילה ולשפר את תפקודם.
המנהל פועל במסגרת חוקים חברתיים ותקנות ומבצע את מדיניות משרד הרווחה והעירייה.
עובדי המנהל לשירותים חברתיים רואים עצמם ,כראש חץ חברתי ,המשפיע ומשפר את איכות
החיים של אוכלוסיית העיר ומתוקף תפקידם ,לקחו על עצמם להעלות על סדר היום הציבורי את
האוכלוסיות השונות ,החלשות והחריגות ולקדם את מצבן.
עובדי המנהל ,השואפים למצוינות ומקצועיות בתחומם ,רוכשים כל פעם מחדש כלים לטיפול,
לומדים שיטות טיפול חדשות ,תיאוריות עדכניות תוך השתלמויות מקצועיות ,סדנאות והדרכות.
מינהל הרווחה אחראי במסגרת עבודתו על עבודה קהילתית ,המרכז לפיתוח ההון האנושי ,נערות
במצוקה – בתים חמים ,מועדון לעיוור ,מועדון חרשים ,מועדון נכים ,אלימות במשפחה ,תחנה
לטיפול משפחתי ,סדרי דין ,מרפאת שיניים ,מועדוניות חוק נוער ,שרות לזקן – מועדוני קשישים,
התמכרות ,שי"ל ,תרבות דיור ומרכז הגישור.
המרכז לפיתוח ההון האנושי
המרכז המספק מגוון תוכניות בתחומי השלמת השכלה ,הכשרה מקצועית,יזמות עיסקית הכנה
לתעסוקה והשמה בעבודה לכלל תושבי העיר .המרכז מציע ייעוץ והכוונה ברמה האישית לצד
מגוון רחב של פעולות קבוצתיות בתחומים השונים .המרכז מקיים קשר רציף עם התעשייה
והעסקים בעיר ובסביבתה על מנת לספק מענה אפקטיבי לצרכים המשתנים של שוק התעסוקה

ושל ציבור הפונים .המרכז פועל בראייה מערכתית וקהילתית ומיועד למגוון של אוכלוסיות
וגילאים תוך התייחסות למאפיינים והצרכים הייחודיים של האוכלוסיות השונים בעיר.
לרשותכם במרכז :סדנאות הכנה לחיי עבודה,סיוע בכתיבת קורות חיים.
תרבות הדיור
מתן שרותי ייעוץ לוועדי בתים :ייעוץ אדריכלי ,הנדסי ,משפטי ,בנושאי מקלוט וגינון .סיוע
בשיפוץ מבנים.
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח)
ארגון התנדבותי הפועל בשיתוף מינהל הרווחה של עיריית עכו ומשרד הרווחה .שי"ל מסייע
לאזרח במתן מידע ,הכוונה וייעוץ בפתרון בעיות מול מוסדות ושירותים שונים :אישי ,משפחתי,
קהילתי וציבורי .השרות ניתן ללא תשלום ובסודיות
תחומי הייעוץ :ביטוח לאומי ,ייעוץ טרום משפטי ע"י עורכי דין (בכל תחומי ההתמחות) ,עולים
חדשים ,משפחה ,יחסי עבודה ,צרכנות ,פיצויים מגרמניה,תביעות קטנות ,גישור בסכסוכים
(שכנים ועבודה).

מנהל תרבות
מינהל תרבות אחראי על גיבוש ,ארגון והכנת אירועים וטקסים עירוניים כדוגמת :ימי הזיכרון,
יום העצמאות ,תהלוכת העד לא ידע המסורתית ועוד.
ראש המינהל משמש גם כמנכ"ל ומפיק ראשי של פסטיבל עכו לתיאטרון ישראלי אחר.
בנוסף מטפל המינהל בכל הקשור לרכש ואספקה.

מנהל הנדסה
מנהל ההנדסה הינו גוף הנושא ,מקדם ומנווט את פעילות הפיתוח והבניה בעכו .בראש המנהל
עומדת מהנדסת העיר ,המשמשת גם כמהנדסת הוועדה לתכנון ובנייה של עכו.
באחריות מנהל ההנדסה התכנון ,הפיתוח והבקרה של הסביבה הפיזית העירונית .מדיניות
הפיתוח באה לידי מימוש בתכניות עיר סטטוטוריות ,המהוות כלי עיקרי להכוונת הפיתוח העירוני
והמהווה בסיס להוצאת היתרי בניה.
מנהל ההנדסה אחראי על ליווי ,מעקב והשתתפות בהכנת תכניות ארציות ואזוריות שיש להן
השלכות על עכו; ליווי ,מעקב והשתתפות בהכנת תכניות האב והמתאר לעיר עכו; הכנת תשתית
תכנונית סטטוטורית לפיתוח מגורים ,מסחר ,משרדים ,תעשיה ושירותים .שיפור איכות המגורים
ע"י הכנת תכניות לשכונות חדשות ,הרחבת דירות קיימות ותכניות לפריסת מוסדות ציבוריים
ושטחים פתוחים; הכנת מדיניות שימור ושיקום שכונות ,ויישומה; קביעת מדיניות מערכות
תחבורה וחנייה; הכנת תכניות לפיתוח ושיפור מערכות דרכים; קביעת מדיניות להכנת תכניות
לפיתוח ושימור שטחים פתוחים וגנים ציבוריים; קביעת מדיניות פיתוח ותאום ביצוע של
תשתיות על-קרקעיות ותת-קרקעיות; הפעלת מערכות חשמל עירוניות; תכנון ביצוע ופיקוח על
הקמת מבני ציבור; אחריות על מערך רישוי ופיקוח על הבניה; ליווי פיקוח ובקרה על פרוייקטים

הנדסיים בעיר בכל תחומי האחריות של העירייה; קידום תכניות על-ידי גופי התכנון והוצאת
היתרים לעבודות בתחום הרשות המקומית .המנהל כולל את אגף רישוי ובנייה ואגף החשמל.

מנהל כללי
מינהל זה כפוף למנכ"ל העירייה ומאגד בתוכו כמה מיחידות העירייה :הלשכה המשפטית ,לשכת
דובר העירייה ,אגף משאבי אנוש ,המוקד העירוני ,אגף הביטחון ,הפיקוח העירוני ושירותי
החירום ,בית העירייה ומרכז צעירים.
הלשכה המשפטית
ייעוץ לגורמים העירוניים בתהליכי קבלת ההחלטות על מנת להבטיח הלימה בין פעילות העירייה
וחוקי מדינת ישראל; עריכת מכרזים וחוזים; ליווי תהליך החקיקה של חוק עזר עירוני.
לשכת הדובר
מערך הדוברות וההסברה נועד להבליט את תרומתה ופעילותה של הרשות המקומית ושל העומד
בראשה ,לחיי החברה והקהילה; ייצוג העירייה ,מדיניותה ופעילותיה מול אמצעי תקשורת
המונים; העברת מידע שוטף ויזום לכלי התקשורת השונים – ארציים ומקומיים; מענה על
שאילתות; כינוס מסיבות עיתונאים ו/או סיורי עיתונאים; פרסום מודעות בתשלום.
לשכת הדובר גם אחראית על קשרי החוץ של העירייה מול הערים התאומות בחו"ל.
מוקד עירוני
מוקד הבקרה והשליטה העירוני מרכז את תיעוד מצלמות האבטחה העירוני; משמש כמוקד
מידע; המוקד מאוייש  24שעות ביממה במוקדנים המקבלים את תלונות הציבור ומנתבים אותן
למחלקות הרלוונטיות בעירייה .המוקד גם מזניק את סיירת הביטחון העירונית לטיפול באירועים
שונים ברחבי העיר.
אגף הביטחון ,הפיקוח ושירותי החירום
האגף פועל להגברת תחושת הביטחון של התושבים ושמירה על הסדר הציבורי .באחריות האגף:
טיפול במקלטים ציבוריים ופרטיים ,הפעלת נקודות שיטור קהילתי; הפעלת מצלמות ברחבי
העיר; פעילות שוטפת של סיירת בטחון עירונית; פיקוח והסדר חניה באמצעות רשות חניה
עירונית; כינוס ופעילות ועדת מל"ח עירונית וכל הנוגע לשירותי החירום.
אגף משאבי אנוש
בראש האגף עומד סמנכ"ל העירייה למשאבי אנוש ופרויקטים מיוחדים .באחריות האגף טיפול
וטיפוח המשאב האנושי ,שילוב מרבי של כח אדם מקצועי ומשאבי כח אדם למתן שרות איכותי
לתושב .גיוס ,מיון ,השמה ,קליטה ,פרישה ,טיוב המשאב האנושי באמצעות ניהול מערך ההדרכה
העירוני.

מחלקת קליטה
אחראית לתכנון וביצוע פעולות הקליטה בעיר בתיאום עם משרד הקליטה ,ארגוני העולים ובכפוף
למדיניות הנהלת העיר .שיפור השירותים המוענקים לעולים חדשים תושבי העיר .הפעלת מרכז
מידע לעולה וסיוע לעולים בתהליך קליטתם.
מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור – אחראי על ביקורת פנים במחלקות העירייה וטיפול
בתלונות תושבים אשר התעוררו בכל תחום פעילות של העירייה.

החברה הכלכלית לעכו בע"מ
חברה עירונית שהוקמה על ידי עיריית עכו במטרה לקדם מיזמים ופרויקטים כלכליים ברחבי
העיר .החברה מלווה ומסייעת ליזמים ומשקיעים שמגיעים לעיר .החברה גם מפעילה את מינהלת
העיר העתיקה ופועלת לקידום התיירות ,המסחר ואיכות החיים בעיר העתיקה.
תאגיד "מי עכו בע"מ
בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א –  2,,1הוקם תאגיד המים כדי לטפל בפיתוח
ותחזוקת רשת המים והביוב העירונית .התאגיד מעניק שירותים בתחום אספקת המים והביוב
ודואג לפיתוח התשתיות ,גובה את התמורה מהתושבים ומחליף את העירייה שפעלה בעבר כנותנת
סוג זה של שירותים.

דרכי התקשרות
עיריית עכו
רח' ויצמן  ,53עכו
ת.ד ,2,,7 .מיקוד 24518
,4-0038,,,
Moked106@akko.muni.il

לשכת ראש העיר
ראש הלשכה :ליזו אוחיון -בן נעים
טל ,,4-0038,85 .פקס,4-0038,88 .
Mayor@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום מראש

לשכת סגן ראש העיר
מ"מ וסגן :זאב נוימן
טל ,,4-0038,70 .פקס,4-0038,76 .
marina@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

לשכת סגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מל
טל ,,4-0038,07 .פקס,4-0038,81 .
sohad@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

לשכת סגן ראש העיר
רפאל לוזון
,3,-6810631
rafi@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

לשכת מנכ"ל העירייה

מנכ"ל העירייה :אוהד שגב
טל ,,4-0038,7, .פקס,4-0038,71 .
mankal@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום מראש

לשכת הדובר וממונה על חוק חופש המידע
דובר העירייה :שרון דהאן
טל ,,4-0038,78 .פקס,4-0038126 :
dover@akko.muni.il
מרכזת פניות ציבור :מירי חזן
miri-h@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני

מנהל החינוך
ראש המינהל :אורית אסייג
טלפון  ; ,4-0038,41פקס ,4-0038,3, :
מיקומנו :בניין העירייה ,קומת הכניסה
osnat@akko.muni.il
קבלת קהל יום ג' בין השעות16:,, – 18:,, :
תכנית עיר ללא אלימות
מנהלת :שולה אזולאי
טל,4-0038240 .
shula_a@akko.muni.il
מחלקת גני ילדים
מנהלת :איה קשת
טל,4-0038,48 .

השירות הפסיכולוגי
מנהלת :טל בוקר
טל ,,4-0013837 .פקס,4-0612467 .
הקונסרבטוריון העירוני ע"ש שטראוס
מנהל :שמואל כהנא

טל ;,4-001,822 .פקס,4-0618313 .
acons-p@zahav.net.il
רשות הספורט העירונית
מנהלת :לידיה חטואל-צוקרמן
טלפקס,4-00114,2 .
lydia-cz@zahav.net.il
היחידה לקידום נוער
מנהל :יוסף אבו חמאם
טלפקס,4-0612874 .
הספרייה העירונית
מנהלת הספרייה :אירינה פרנקל
טלפון ;,4-001,68, :פקס,4-0331376 :
דואר אלקטרוני aco@lib-isr.co.il :
שעות פתיחה:
ימים א'-ה' :
בוקר בין השעות 0:,,-11:43
אחה"צ בין השעות 13:,,-16:43

מינהל הכספים
גזבר העירייה :ראובן ויצמן
טל'  ;,4-0038,61/2 :פקס,4-0038,65 :
eti_b@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני
מחלקת גביה
מנהלת :פאני שוורצמן
טל ,,4-0038,,2 .פקס,4-003816, .
מענה קולי17,,-3,,-484 :
gvia@akko.muni.il
מחלקת חשבונות
טל' ;,4-0038,66 :פקס,4-0038210 :

קבלת קהל:
בתיאום טלפוני בלבד.
מחלקת ביטוח
טל'  ;,4-0038174 :פקס,4-0038210 :
קבלת קהל:
ימים א' ועד ה' בין השעות 1,:,, – 14:,,
מחלקת נכסים
מנהל :אליעד שי
קבלת קהל:
ימים א' – ה' בין השעות,6:,, – 14:,, :
טל'  ,4-0038,641 :פקס,4-0038,65 :
shayeliad@akko.muni.il
מחלקת מערכות מידע
מנהל :ניר הלפרין
טל,4-0038,58 .
nirh@akko.muni.il

מנהל תפעול
ראש המינהל :פלו בן אהרון
טל ;,4-0038,83 .פקס,4-0038172 .
nitza@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני
מחלקת תברואה ורישוי עסקים
מנהל המחלקה :גבי בן יאיר
טל,4-0038,36 .
gabi@akko.muni.il
אגף שפ"ע וכבישים
מנהל האגף :מאיר תורג'מן
טל ;,325-685015 .פקס,4-001,538 .
meir_t@akko.muni.il

הווטרינר העירוני :ד"ר דב לרנר
טל ,4-0038152 .פקס,4-0038172 .
mazkira-vet@akko.muni.il

מנהל הרווחה
ראש המנהל :איילה חביב
טלפון ;,4-0038,10 :פקס,4-0038147 :
קבלת קהל בתיאום מראש
etis@akko.muni.il
המרכז לפיתוח ההון האנושי
מנהלת המרכז :כרמית כהן
טל,4-003817, :.
הכשרות ומלגות ,4-00381,8 -ליאת
המרכז פתוח בימים א'-ה' בין השעות 6:,,-18:,,
mira@akko.muni.il

האגודה לתרבות הדיור
מנהל סניף עכו :בני כלפון
טלפקס ,0038231 .קומה א' בניין העירייה
tarbut@akko.muni.il
קבלת קהל :יום ראשון 0:5,-11:,,
ימי שני וחמישי 13:5,-18:5,

מרפאת שיניים
עיריית עכו ,קומת הכניסה
טל,4-0038183 .
מרכז גישור ודיאלוג
רח' הזית  18עכו
,32-8123148
מועדון תעסוקתי לעיוור
מנהלת :טרז אוטמזגין

טל ,,4-001274, .פקס,4-0013,18 .
מרכז הורים וילדים
ז'בוטינסקי  ,26עכו
,4-0038,27
מרכז למניעת אלימות
ז'בוטינסקי  ,26עכו
,4-0038,27
מעון רב תכליתי
רח' בורוכוב  ,17עכו
,4-0331,01
מועדונית ניצנים
רח' הרב לופס  ,13עכו
,4-0011621
שירות ייעוץ לאזרח
מנהלת :שלומית אמיר
טל,4-0038,82 .
shlomit@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני

מנהל תרבות
ראש המינהל :אלברט בן שלוש
טל ;,4-0038,05 .פקס,4-0038,83 .
albert@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני

מנהל הנדסה
ראש המינהל :ד"ר מיכל סופר
טלפון ;,4-0038116 :פקס,4-0038110 :
קבלת קהל :בתיאום מראש
Sharona@akko.muni.il

אגף רישוי ובניה
מנהל :ציון ויצמן
טל ,,4-003811,-12 .פקס,4-0038,53 .
nurit_z@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

הלשכה המשפטית
היועצת המשפטית :עו"ד כנרת הדר
טלפון ;,4-0038124/3:פקס,4-0038187:
orit@akko.muni.il
ימי קבלת קהל :ימים ג' וה' :שעות 12:,, – 0:,,

המוקד העירוני ובית העירייה
מנהל :דוד פרג'ון
טל,4-0038178 ,1,8 .
moked106@akko.muni.il

אגף הביטחון ,הפיקוח ושירותי החירום
מנהל האגף :יניב אשור
טל ;,4-0038,42 .פקס,4-0038222 .
lea_d@akko.muni.il

רשות חניה עירונית
מנהלת :רחל פרטוש
טל ,,4-0038220 .פקס,4-0038161 .
rachel@akko.muni.il
קבלת קהל :א ,ג ,ה בין השעות 12:,,-0:,,
ג' – בין השעות 16:,,-18:,,
מענה טלפוני – א וה' בין השעות 14:,,-12:,,

אגף משאבי אנוש
סמנכ"ל משאבי אנוש :קובי שמעוני
טל ;,4-00381,, .פקס,4-00381,5 .
ravit@akko.muni.il
מחלקת קליטה
מנהלת מח' קליטה :אלה סגל
טל,4-003814, .
מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
יוסי דיעי
טל .,4-00381,7 .פקס,4-00381,0 .
diai@akko.muni.il

החברה הכלכלית לעכו
מ"מ מנכ"ל החברה :עו"ד בן מיוסט
טל,4-0332350 .
ben@akko.muni.il
מרכז צעירים
מנהל :אלי חביב
רח העצמאות  ,13עכו (בניין ההסתדרות)
טל,4-0017477 .
eli_h@akko.muni.il

תאגיד מי עכו בע"מ
רח' דרך הארבעה 37
ת.ד 52,1 .עכו
טלפון שירות לקוחות  1-6,,-4,,-12,לצורך דיווח על תקלות ,בירורים ותשלומים.
טל ,,4-0610,85 .פקס,4-0331305 .
www.mei-akko.co.il
קבלת קהל :א-ה בין השעות 15:5,-6:5,
ג – 16:,,-18:,,

החברה למתנ"סים עכו
מנכ"ל :יוסי כהן
בית העם –  ,,4-0614616פקס,4-00161,1 .
בית היימן –  ,,4-0612622פקס,4-033,663 .
ברנט –  ,,4-0611773פקס,4-033,228 .
אודיטוריום –  ,,4-0014717פקס0010458 .
בית קדם – טל,4-0018806 .
מתנ"ס חדש עכו העתיקה – טל ,,4-033166, .פקס,4-0018,57 .

סקירת עיקרי פעילות הרשות
חינוך והשכלה


עשרה בתי ספר בעכו פתחו את שנת הלימודים תשע"ב כשהם מצויידים בכיתות חכמות.
מדובר בפרויקט משותף של תורמים מיהדות התפוצות ,ארגון World ORTהמשרד
לפיתוח הנגב והגליל ,עיריית עכו ומשרד החינוך .פרויקט הכיתות החכמות הינו יחיד
מסוגו ובהיקפו בארץ ומהווה את המילה האחרונה בתחום החידושים הטכנולוגיים
במערכת החינוך.



ראש העיר עכו שמעון לנקרי העניק מלגות לימודים ל 228-סטודנטים תושבי העיר
הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה .בתמורה לקבלת המלגה בת  ₪ 1,,,נדרשו
הסטודנטים לבצע  23שעות התנדבות למען הקהילה במסגרות שונות.



כ 22-מיליון  ₪השקיעה עיריית עכו יחד עם שותפיה בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים,
הכוללת שיפוץ נרחב של מוסדות החינוך ,הצטיידות כללית ,שדרוג כיתות הלימוד והפיכת
בתי ספר למתוקשבים.



חניכי "יוניסטרים" בעכו זכו במקום הראשון בתחרות היזם העסקי לשנת  1122עם
מוצר חדשני שפיתחו במסגרת יזמות עסקית" :ימבה" -תיק אופנתי לחוף הים ,הפותר
את בעיית הסרבול והסחיבות המיותרות.



עיריית עכו השיקה את פרויקט "הילקוט הדיגיטלי" בבתי הספר אשכול ואל אמל בעיר.
"הילקוט הדיגיטלי" מבית המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) כולל ספרי לימוד
דיגיטליים עדכניים ,ספרי דעת ומערך כלים המסייעים להבנת החומר הנלמד ולהעשרה.



מיזם חדש של ספרייה ניידת בעכו יצא לדרך .מדובר במשאית ועליה מתחם קריאה
והשאלה נייד ובו  2,,,,ספרים .הפרויקט בחסות בנק הפועלים ובשיתוף עיריית עכו,
הספרייה העירונית ועמותת ספרי מפתח לעידוד הקריאה בישראל .הספרייה הניידת
נודדת בין השכונות ברחבי העיר לאחר שעות הלימודים .במסגרת המיזם ייהנו ילדי העיר
והוריהם ממתחם פעיל הכולל מחצלות ופופים צבעוניים ,עגלות ספרים ועליהן מיטב
ספרות הילדים והנוער – מקורית ומתורגמת.



רשת המתנ"סים ומרכז הצעירים בעיר מציעים לציבור מגוון רחב של פעילויות בתחומי
התרבות והפנאי.

איכות סביבה


עכו דורגה במקום הראשון בצפון במדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2,11
עם ציון של  .05המדד בחן את ניקיון החופים הלא מוכרזים.



מועצת העיר עכו אישרה חוק עזר להסדרת הרחצה בים ,זאת במטרה להבטיח את
הניקיון ושמירת הסדר בין המתרחצים .חוק העזר (הסדרת מקומות רחצה – )2,11
מחליף בניסוחו החדש את החוק הקודם משנת .1007



מועצת הנוער העירונית הקימה פסל סביבתי של דג וכריש העשוי מאלפי בקבוקי פלסטיק
ממוחזרים בהשראת ספרו של גלעד שליט "כשהכריש והדג נפגשו לראשונה".



העיר עכו השתתפה בתרגיל ארצי להתמודדות עם זיהום הים שערך המשרד להגנת
הסביבה.



הוגדל מספר המתקנים למחזור בקבוקי פלסטיק בעיר המסייעים בשמירה על איכות
הסביבה; בשנת  2,11מוחזרו  122טון נייר 744 ,טון קרטון 58 ,טון פלסטיק וטון אחד
של סוללות.



המועצה לישראל יפה העניקה לעיר כוכב זהב על חמש שנות התמדה בחמישה כוכבי יופי.



מבצעי ניקיון התקיימו ברחבי העיר ,זאת לצד מבצעי ניקיון חופים שנערכו לאורך חופי
עכו.

תנופת בנייה


עיריית עכו השתתפה ביריד דירות ארצי שערך מרכז הבנייה הישראלי בגני התערוכה בתל
אביב .ביריד השתתפו חברות נדל"ן שהציעו מגוון רחב של דירות ופרויקטים ברחבי
הארץ.



שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס ביקר עם צוות משרדו בעכו וסייר בפרויקטים שונים
ברחבי העיר .השר התפעל מהעבודה שנעשתה לשיפוץ שכונות ברחבי העיר במסגרת
פרויקט מיקוד מאמץ.



העיר עכו השתתפה ביריד דיור לקידום ההתיישבות בגליל שהתקיים ביוזמת המשרד
לפיתוח הנגב והגליל ובהשתתפות השר סילבן שלום.



פעילות נדל"נית ערה בעכו .כיום יש בעיר כ 13,,-יחידות דיור בשלב בנייה שונים .עיקר
הבנייה מתמקדת באזורים הנחשבים לאיכותיים בשיכוני המזרח ובשכונת הכרם בצפון
העיר.



הונחה אבן פינה לבי"ס לניהול של המכללה האקדמית גליל מערבי .בית הספר יוקם בעכו
בתוך כשנתיים בהשקעה של  46מיליון  .₪בית הספר יכשיר מנהלים לכלל שדרות הניהול
ובמגוון תחומים ,תוך שיתוף פעולה הדוק עם המגזר העסקי-כלכלי בגליל.

תרבות ואירועים


מופעי תרבות חדשים כדוגמת הזאפה בת"א החלו בעיר תחת הכותרת "ג'אם – בית
ליצירה משותפת" .האירועים מתקיימים מדי שבוע במרכז הבילוי  MEDשעל הטיילת.



מחנה שימור בינלאומי התקיים בעכו בהשתתפות כ 2,-צעירים מצרפת ומישראל .מדובר
בפרויקט ייחודי שנולד ביוזמת ארגון איקומוס-ישראל וארגון רמפאר ()Rempart
הצרפתי ובשיתוף עיריית עכו ,שגרירות צרפת ,המכון הצרפתי בישראל ומשרדי החוץ
כחלק מהידוק קשרי הידידות בין המדינות.



אצטדיון הכדורגל הושק בשלושה אירועי קיץ עם האמנים מירי מסיקה ,משה פרץ ,דודו
אהרון ,רוני דלומי ,שלומי סרנגה ושלישיית כוכב נולד .כמו כן ,התקיימו אירועי קיץ
בטיילת שכללו מופעי ג'אז וטברנה.



שני סטודנטים מהעיר עכו ייצגו את העיר עכו במסגרת חילופי משלחות עם העיר

התאומה לה רושל שבצרפת .במקביל אירחה העיר שני סטודנטים מלה רושל במהלך
חופשת הקיץ.


מרכז הטניס בעכו אירח לראשונה טורניר טניס בינלאומי לגברים .כמו כן ,התקיימה
תחרות אזורית לזכרו של סגן אסף רוזנפלד ז"ל ,תושב עכו ומשחקני הטניס הבולטים
בצפון באותה תקופה.



נשיא המדינה שמעון פרס ערך ביקור מיוחד בעכו במסגרתו נועד עם הגרעינים
החברתיים בקונסרבטוריון העירוני ועם ראשי המגזר הערבי במסגד אלג'זאר.



תחת הכותרת "חשיפה מעניינת ומרתקת לקראת הגיוס לצה"ל השתתפו מאות בני נוער
והוריהם מעכו בערב הכנה לקראת הגיוס לצה"ל .האירוע כלל מיצג חילות צה"לי ,תצוגה
של אמצעי לחימה ,דוכני חשיפה לשנת שירות ,מכינת גל ופרויקט "אחרי".



 33בני נוער יהודים וערבים מעכו השתתפו ,זו השנה השנייה ברציפות במסע "את אחיי
אנוכי מבקש" בפולין .בראש המשלחת העירונית עמד מנכ"ל רשת המתנ"סים בעכו יוסי
כהן.



העיר עכו השתתפה בפרויקט אמנות בינלאומי ייחודי ליצירת פרסקו ענק בעיר ארצו,
איטליה .בפרויקט שהתקיים ביוזמתו של בית הספר האירופי לאמנויות (,)SEUM
השתתפו סטודנטים מ 11 -מדינות ,בהן ישראל והרשות הפלסטינית.

רווחה וקהילה


האגודה לתרבות הדיור בשיתוף עיריית עכו ערכו סדנת היערכות לחירום לוועדי בתים
בעיר.



הוחל בשת"פ ייחודי בין עכו לבין המועצה האזורית מטה אשר בתחום הכדורסל,
הכדורעף והטניס .השת"פ בא לידי ביטוי באיחוד הקבוצות בענפי ספורט אלה.



עיריית עכו קיבלה זו השנה השנייה ברציפות חמישה כוכבי יופי על אחזקת מקלטים
ציבוריים.



עיריית עכו השלימה עבודות להנגשת מדרכות .היקף העבודות נאמד בכ 5,,-אלף ₪
ובכוונת העירייה לבצע בהמשך הנגשת מדרכות נוספות.



במרכז צעירים עכו החלה לפעול תוכנית להב"ה ,שנועדה לצמצום הפער הדיגיטאלי
בחברה הישראלית .התוכנית פועלת בשיתוף עיריית עכו ומרכז הצעירים ,כחלק
מהתפיסה החברתית-קהילתית אותה מוביל ראש העיר שמעון לנקרי .במסגרת התכנית
פועלות שתי כיתות לימוד עם  23עמדות מחשבים .כמו כן ,ישנה כיתה נוספת עם 12
עמדות מחשבים לגלישה חופשית לקהל הרחב.



ראש העיר עכו שמעון לנקרי קיבל בבית הנשיא את "אות מגשים ישראל יפה" למפעל
ערי פיתוח .האות ניתן על היותה של העיר עכו "שער העלייה" לארץ ישראל ועוגן
התיישבותי למישור החוף הצפוני של מדינת ישראל ולמפרץ חיפה .וכן על מימוש הלכה
למעשה של התיישבות וחיי דו קיום של יהודים וערבים ועל שימור ופיתוח אתרי מורשת
היסטורית יהודית ועולמית בחבל ארץ זו.

פרויקטים ומיזמים

·
·


·
·

·


נחנך קמפוס ישיבת ההסדר בעכו שנבנה בצמוד לשכונת אנשי הקבע בעיר .הישיבה
הוקמה בעלות של כחמישה מיליון דולר בסיוע תורמים רבים ,ובהם גם עיריית עכו.
מלון הבוטיק "האפנדי" של אורי בורי נחנך בעכו העתיקה .המלון הוקם בהשקעה של כ-
 2,מיליון  ₪לאחר שמונה שנות שחזור ושיפוץ .במלון  12חדרים ברמת גימור גבוהה,
ובכל אחד אופי וצביון ייחודי משלו .לחלקם תקרות מצויירות ומקושטות בעיטורים
ייחודיים לתקופה העותומאנית.
אצטדיון הכדורגל החדש בעיר נחנך במשחק ראווה בין מכבי חיפה לבין הפועל עכו.
בהקמתו של האצטדיון הושקעו כ 3,-מיליון  ₪והוא מכיל  3,,,מושבים מקורים ,ארבעה
חדרי הלבשה מרווחים לקבוצות ,חדרי שירות נוספים ו 1,,,-מ"ר של שטחי מסחר.
מרכז לגיל הרך ולמשפחה נחנך בשכונת הכרם ב' במעמד יו"ר פדרציית טורונטו בקנדה
טד סוקולסקי .המרכז שנבנה בעלות של שלושה מליון דולר ובשטח של כחצי דונם הוא
תוצר משותף של שיתוף פעולה בין עיריית עכו ,מגבית קנדה – פדרציית טורונטו וקרן
רש"י .במרכז פועל חדר מלח ,מרכז טיפולי לגיל הרך ומרכז העשרה מוסיקלי לילדי
הגנים.
בהשקעה של כ 15,-מיליון שקל נחנך קניון עזריאלי בעכו .טקס חנוכת הקניון נערך
במעמד ראש העיר עכו שמעון לנקרי ,הגב' דנה עזריאלי ,רב העיר הרב יוסף ישר ,הנהלת
קבוצת עזריאלי ואורחים רבים .שטחו של הקניון הוא  12,3,,מ"ר ובו כ 0, -חנויות
ודוכנים .לקניון סמל ארכיטקטוני חדש אותו יזם ותכנן דוד עזריאלי .מדובר בכדור
זכוכית ענק הבולט בחזית המבנה המהווה נקודת ציון מרשימה למבקרים בקניון
ולמסתכלים מבחוץ.
נחנכה אכסניית הנוער ובית הארחה אבירים בעכו העתיקה .בית הארחה המפואר הוא בן
שלוש קומות והוא כולל  6,חדרים עם  55,מיטות .היקף עלות הבנייה של בית הארחה
נאמד בכ 3,-מיליון .₪
בימים אלה מקדמת עיריית עכו והחברה הכלכלית את פרויקט טיילת החוף הדרומי של
עכו .על פי התכנון ,טיילת נופית תחבר את העיר העתיקה לאורך החוף עם נחל הנעמן
והיא תכלול פעילויות פנאי.

סקירת עיקרי פעילות הרשות המתוכננת לשנת 1121
סיום שלב א' ויציאה לשלב ב' של תכנית מיקוד מאמץ – שיפוץ ושיקום בניינים ברחבי העיר
הפעלת תכניות לשיפור הישגי בגרות וקידום תלמידים
הפעלת תכניות חברתיות במסגרת פעילות רווחה
המשך הקמת פארק ספורט אתגרי.
פתיחת בית קפה וחנויות במרכז הבילוי – MED
עידוד יזמים ומשקיעים לעיר
הידוק היחסים ושת"פ בין ערים תאומות
פעילויות שוטפות של הרשות מתפרסמות באתר האינטרנט העירוני.

תקציב העירייה לשנת 1122

הצעת
תקציב
1122

תקציב
1121

ביצוע
1112

הכנסות
ארנונה כללית

97,934

91,586

85,936

מפעל המים

1,100

25,260

15,963

עצמיות חינוך

3,551

3,632

3,294

עצמיות רווחה

1,015

1,284

1,862

עצמיות אחר

23,929

24,911

23,000

2,000

3,000

4,800

30,495

32,827

32,956

תקבולים ממשרד החינוך

31,836

26,872

30,177

תקבולים ממשרד הרווחה

28,982

28,708

27,812

1,636

1,691

1,565

29,000

27,390

26,824

1,500

1,500

3,449

92,954

86,161

89,828

הלוואה לאיזון

סה"כ עצמיות

תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממש.הפנים

סה"כ תקבולי הממשלה
תקבולים אחרים
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
תקציבי עזר
סה"כ הכנסות כולל מותנה

26,376
19,500

15,500

18,347

3,364

3,900

3,239

245,347

255,235

272,646

הוצאות
שכר כללי

31,024

32,813

33,096

גימלאים

27,945

24,133

29,421

פעולות כלליות

58,707

58,174

59,650

22,479

13,652

117,676

137,599

135,819

שכר עובדי חינוך

20,563

19,258

17,807

פעולות חינוך

29,426

24,351

26,406

מפעל המים
סה"כ כלליות

סה"כ חינוך

49,989

שכר עובדי רווחה

7,857

7,428

פעולות רווחה

33,246

32,994

32,659

סה"כ רווחה

41,103

40,422

40,705

פרעון מלוות מים וביוב

3,415

3,738

3,449

פרעון מלוות אחרות

8,496

8,314

10,688

11,911

12,052

14,137

1,980

1,950

2,460

325

702

26,014

19,000

15,000

17,890

3,364

3,900

3,239

245,347

255,235

284,477

-

-

11,831

הוצאות מימון
הוצאות ח"פ ובגין שנים
קודמות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאות מותנות
תקציבי עזר
סה"כ הוצאות כולל מותנה

עודף (גרעון)

מס' פרק
הצעה
2011

שם הפרק

6
61
62
63
64

71/21
72/22
73/23
74/24
75/25
76/26
78/28

43,609

8,045

סה"כ פרעון מלוות

1
15-18
19

44,213

תקבולים
תקציב
2010

ביצוע
2009

הצעה
2011

תשלומים
תקציב
2010

ביצוע
2009

מיסים ומענקים
מסים ואגרות
מענקים

124,267
30,500

109,644
28,890

106,713
30,273

סה"כ

154,767

138,534

136,986

הנהלה וכלליות
מנהל כללי
מנהל כספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
סה"כ

שרותים מקומיים
תברואה
שמירה ובטחון
תכנון ובנין עיר
נכסים ציבוריים
חגיגות וארועים
שירותים שונים והשתת'
פיקוח עירוני

0

0

0

552
2,619
2,406
138

323
2,431
2,585
86

412
37
3,077
223

260
538

60
488

568
438

8,333
7,456
1,980
11,911
29,680

8,273
7,947
1,950
12,052
30,222

8,707
7,306
2,460
14,137
32,609

20,581
3,361
2,892
14,579
1,198
2,871
2,726

19,511
3,144
2,896
13,876
1,092
2,326
2,192

18,926
3,001
2,846
14,499
783
3,413
2,307

77/27

811
81/31
82/32
83/33
84/34
85/35
86/36
87/37

91/41
93/43
97/47
98/44

99/51-9

פיתוח כלכלי
סה"כ

6,513

5,973

4,756

שרותים ממלכתיים
מנהל-חינוך
חינוך
תרבות
בריאות
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות הסביבה
סה"כ

36,339
2,311

31,505
2,091

34,311
1,945

30,032

29,992

29,697

68,682

63,588

65,953

מפעלים
מים
נכסים
ביוב
אחרים
סה"כ

501
48,709

2,008
49,988
12,860
180
41,103
1,500
600
140
108,378

501
45,538

1,941
43,610
10,994
180
40,422
1,500
367
140
99,155

1,443
47,219

1,973
44,665
10,523
185
40,705
1,894
273
140
100,357

14,559
8,258
4,910

1,110
1,485
1,860
5,565
10,020

25,345
1,485
8,890
4,520
40,240

16,191
1,349
8,769
4,228
30,536

281
6,797
301
67.55
7,446

23,465
7,472
4,907
70
35,914

27,726

תקבולים לא רגילים
תקבולים ותשלומים
לא רגילים

2,000

3,000

31,176

47,770

40,507

73,326

תקציבי עזר
סה"כ

3,364
245,347

3,900
255,235

3,239
272,646

3,364
245,347

3,900
255,235

3,239
284,477

תקציב העירייה לשנת 1121

הצעת
תקציב
1121

תקציב
1122

ביצוע
1121

הכנסות
ארנונה כללית

105,950

97,934

92,863

637

1,100

8,594

עצמיות חינוך

38,280

3,551

3,090

עצמיות רווחה

1,157

1,157

987

עצמיות אחר

21,197

21,350

25,933

2,000

3,000

60,633

28,058

33,010

תקבולים ממשרד החינוך

35,353

32,453

32,248

תקבולים ממשרד הרווחה

30,602

28,982

29,016

4,707

1,636

4,126

37,000

35,923

28,506

1,400

1,500

394

109,062

100,494

94,290

מפעל המים

הלוואה לאיזון

סה"כ עצמיות

תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממש.הפנים

סה"כ תקבולי הממשלה
תקבולים בלתי רגילים
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

99,657
19,500

תקציבי עזר
סה"כ הכנסות כולל מותנה

295,782

19,500

18756

3,364

4,101

250,450

351,271

הוצאות
שכר כללי

35,358

30,917

34,086

גימלאים והוצאות פרישה

29,087

27,945

28,341

פעולות כלליות

64,803

63,157

62,845

מפעל המים

3,563

129,248

122,019

128,835

שכר עובדי חינוך

23,862

20,949

20,146

פעולות חינוך

64,975

29,657

28,534

סה"כ חינוך

88,837

50,606

48,680

סה"כ כלליות

שכר עובדי רווחה

9,278

7,932

7,724

פעולות רווחה

33,313

34,472

33,627

43,750

41,245

41,351

פרעון מלוות מים וביוב

3,683

3,415

3,535

פרעון מלוות אחרות

8,899

8,496

8,356

12,581

11,911

11,891

2,040

1,980

3,245

325

325

1,353

19,000

19,000

18,176

סה"כ רווחה

סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות ח"פ ובגין שנים
קודמות
הנחות בארנונה
הוצאה בלתי רגילה
הוצאות מותנות

99,491

תקציבי עזר
סה"כ הוצאות כולל מותנה

עודף (גרעון)

3,364

4,101

295,782

250,450

357,123

-

-

5,852

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו בשנת 1122


עלון מידע לתושב על פרויקטים בעיר ("עכו בתנופה" – דוח לתושב)



עלון מידע בשפה הערבית על פעילות העירייה.



עלון מידע בשפה הרוסית לעידוד עולים חדשים.



חוברת תיירותית על העיר בעברית ובאנגלית.



תכנייה של פסטיבל עכו לתיאטרון ישראלי אחר



תכניית אירועי הקיץ בטיילת +אירועי פתיחת האצטדיון

תיאור ומטרות מאגרי המידע של העירייה
שם המאגר

בעלי המאגר

מטרה

מאגר עובדי עירייה

אגף משאבי אנוש -עיריית
עכו

ניהול נוכחות עובדים
ופרטיהם לצרכי חישוב שכר

מאגר חייבים/משלמי ארנונה ,משלמי
חניה וכו' (כולל פרטי תשלומים)

אגף ההכנסות – עיריית עכו

ניהול פרטי משלמים לצורכי
חישוב תשלומי ארנונה ,חניה
ותשלומי אגרות

מידע בנושא בקשות והיתרי בנייה,
חריגות ודוחות פיקוח בניה

מינהל ההנדסה – עיריית עכו

ניהול פרטי בקשות להיתרים
וזכויות תכנון בתחום הנדסה
ופיתוח פיזי בעיר

מידע וטרינרי (חיסונים לבע"ח)

שירות וטרינרי – עיריית עכו

ניהול פרטי חיסונים ,פיקוח
תברואי

מאגר נכסים

מחלקת נכסים – עיריית עכו

ניהול נכסי העירייה ומעקב
אחר חוזי נכסים

מאגר הנה"ח

מחלקת חשבונות – עיריית
עכו

ניהול פרטי ספקים ותנועות
כספיות של עיריית עכו

מאגר בתחום הפיקוח וחניה

אגף פיקוח

ניהול פרטי דוחות

מוקד פניות הציבור

מוקד עירוני – עיריית עכו

רישום פניות/תלונות למוקד
העירוני

מאגר שירותי רווחה – נתוני יסוד

מינהל הרווחה -עיריית עכו

ניהול פרטי טיפול בתחומי
רווחה

מידע בתחום רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים –
עיריית עכו

ניהול פרטי רישוי עסקים
והיתרים

השאלת ספרים

ספרייה עירונית

רישום פרטיהם של משאילי
ספרים

מאגר תלמידים וטיפולי אבחון

מינהל החינוך – עיריית עכו

ניהול פרטי תלמידי בתי ספר
וגנ"י ונושאי ייעוץ פסיכולוגי

הישגי בגרות יישובי

מינהל החינוך – עיריית עכו

פיתוח תכניות לשיפור הישגים

נתוני גיוס לצה"ל יישובי

מינהל החינוך – עיריית עכו

בניית תכניות לעידוד גיוס

מלגות
מדי שנה מחלקת העירייה מלגות ראש העיר לסטודנטים ,תושבי העיר בתמורה לפעילות למען הקהילה.
בשנת  2,11חולקו לסטודנטים מלגות בהיקף כולל של .₪228,,,,
כמו כן ,חולקו מלגות לתלמידים הלומדים בקונסרבטוריון העירוני בהיקף כולל של  ;₪ 68,461חולקו מלגות שיקום
שכונות בהיקף .₪ 00,085

תמיכות – עמותות ספורט
שם העמותה

מס'

סכום

סד'
2

עמותת כדורגל  2,,,הפועל עכו

1

הפועל עכו כדורסל

167,752

3

אחי עכו

162,822

4

מועדון כדורגל מכבי עכו

148,732

5

האבקות הפועל עכו בי"ס לעתודה אולימפית

21,483

6

עמותת מועדון השייט הפועל זבולון עכו

28,,25

7

תקווה לעתיד  -אגרוף

16,403

8

רומח אבירים

12,066
סה"כ

2,,,5,025

₪ 1,611,111

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 1122
חוק חופש המידע התשנ"ח( 1066-להלן" :החוק") קובע את זכותו של אזרח או תושב ישראלי לקבל מידע מרשות ציבורית.
מספר בקשות המידע שהוגשו בשנת 8 – 2,11
מספר הבקשות שנענו בחיוב – 8
שיעור הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף  7לחוק – 8
מספר העתירות שהוגשו – ,

ניתן לעיין בהנחיות מנהליות וחוקי העזר העירוניים (המפורסמים גם באתר העירייה) בלשכת דובר
העירייה ,בתיאום טלפוני מראשdover@akko.muni.il ,,4-0038,78 :

