דין וחשבון שנתי של עיריית עכו
לשנת 1021

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
מבקר
העירייה

ראש העיר
לשכת ראש העיר
הנהלת העיר
מ"מ+סגנים

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 84,146
ראש העיר המכהן זו קדנציה שנייה הוא מר שמעון לנקרי.
מצבת העובדים הקבועים בעירייה 464 :עובדים

העירייה מחולקת למינהלים:

מנהל החינוך
מערכת החינוך בעיר מקיפה כ 1,,,,,-תלמידים 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  .11המבנה 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.
משרד 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  ,18עכו
ת.ד ,2,,7 .מיקוד 24118
,4-0088,,,
Moked106@akko.muni.il

לשכת ראש העיר
ראש הלשכה :ליזו אוחיון
טל ,,4-0088,81 .פקס,4-0088,88 .
Mayor@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום מראש

לשכת סגן ראש העיר
מ"מ וסגן :זאב נוימן
טל ,,4-0088,70 .פקס,4-0088,76 .
marina@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

לשכת סגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מל
טל ,,4-0088,07 .פקס,4-0088,81 .
sohad@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

לשכת סגן ראש העיר
רפאל לוזון
,8,-6810681
rafi@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

לשכת מנכ"ל העירייה
מנכ"ל העירייה :אוהד שגב
טל ,,4-0088,7, .פקס,4-0088,71 .
mankal@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום מראש

לשכת הדובר וממונה על חוק חופש המידע
דובר העירייה :שרון דהאן
טל ,,4-0088,78 .פקס,4-0088126 :
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  ; ,4-0088,41פקס ,4-0088,8, :
מיקומנו :בניין העירייה ,קומת הכניסה
osnat@akko.muni.il
קבלת קהל יום ג' בין השעות16:,, – 18:,, :
תכנית עיר ללא אלימות
מנהלת :שולה אזולאי
טל,4-0088240 .
shula_a@akko.muni.il
מחלקת גני ילדים
מנהלת :איה קשת
טל,4-0088,48 .
השירות הפסיכולוגי
מנהלת :טל בוקר
טל ,,4-0018887 .פקס,4-0612467 .

הקונסרבטוריון העירוני ע"ש שטראוס
מנהל :שמואל כהנא
טל ;,4-001,822 .פקס,4-0618818 .
acons-p@zahav.net.il
היחידה לקידום נוער
מנהל :יוסף אבו חמאם
טלפקס,4-0612874 .
הספרייה העירונית
מנהלת הספרייה :אירינה פרנקל
טלפון ;,4-001,68, :פקס,4-0881876 :
דואר אלקטרוני aco@lib-isr.co.il :
שעות פתיחה:
ימים א'-ה' :
בוקר בין השעות 0:,,-11:48
אחה"צ בין השעות 18:,,-16:48

מינהל הכספים
גזבר העירייה :ראובן ויצמן
טל'  ;,4-0088,61/2 :פקס,4-0088,61 :
eti_b@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני
מחלקת גביה
מנהלת :פאני שוורצמן
טל ,,4-0088,,2 .פקס,4-008816, .
מענה קולי17,,-8,,-484 :
gvia@akko.muni.il
מחלקת חשבונות
טל' ;,4-0088,66 :פקס,4-0088210 :
קבלת קהל:
בתיאום טלפוני בלבד.

מחלקת ביטוח
טל'  ;,4-0088174 :פקס,4-0088210 :
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'  ,4-0088,641 :פקס,4-0088,61 :
shayeliad@akko.muni.il
מחלקת מערכות מידע
מנהל :ניר הלפרין
טל,4-0088,18 .
nirh@akko.muni.il

מנהל תפעול
ראש המינהל :פלו בן אהרון
טל ;,4-0088,88 .פקס,4-0088172 .
nitza@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני
מחלקת תברואה ורישוי עסקים
מנהל המחלקה :גבי בן יאיר
טל,4-0088,86 .
gabi@akko.muni.il
אגף שפ"ע וכבישים
מנהל האגף :מאיר תורג'מן
טל ;,821-681011 .פקס,4-001,188 .
meir_t@akko.muni.il
הווטרינר העירוני :ד"ר דב לרנר
טל ,4-0088112 .פקס,4-0088172 .

mazkira-vet@akko.muni.il

מנהל הרווחה
ראש המנהל :עדי מקל
טלפון ;,4-0088,10 :פקס,4-0088147 :
קבלת קהל בתיאום מראש
etis@akko.muni.il
המרכז לפיתוח ההון האנושי
מנהלת המרכז :כרמית כהן
טל,4-008817, :.
הכשרות ומלגות ,4-00881,8 -ליאת
המרכז פתוח בימים א'-ה' בין השעות 6:,,-18:,,
mira@akko.muni.il

האגודה לתרבות הדיור
מנהל סניף עכו :בני כלפון
טלפקס ,0088281 .קומה א' בניין העירייה
tarbut@akko.muni.il
קבלת קהל :יום ראשון 0:1,-11:,,
ימי שני וחמישי 18:1,-18:1,

מרפאת שיניים
עיריית עכו ,קומת הכניסה
טל,4-0088188 .
מרכז גישור ודיאלוג
רח' הזית  18עכו
,82-8128148
מועדון תעסוקתי לעיוור
מנהלת :טרז אוטמזגין
טל ,,4-001274, .פקס,4-0018,18 .

מרכז הורים וילדים
ז'בוטינסקי  ,26עכו
,4-0088,27
מרכז למניעת אלימות
ז'בוטינסקי  ,26עכו
,4-0088,27
מעון רב תכליתי
רח' בורוכוב  ,17עכו
,4-0881,01
מועדונית ניצנים
רח' הרב לופס  ,18עכו
,4-0011621
שירות ייעוץ לאזרח
מנהלת :שלומית אמיר
טל,4-0088,82 .
shlomit@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני

מנהל תרבות
ראש המינהל :אלברט בן שלוש
טל ;,4-0088,01 .פקס,4-0088,88 .
albert@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני

מנהל הנדסה
ראש המינהל :ד"ר מיכל סופר
טלפון ;,4-0088116 :פקס,4-0088110 :
קבלת קהל :בתיאום מראש
Sharona@akko.muni.il

אגף רישוי ובניה
מנהל :ציון ויצמן
טל ,,4-008811,-12 .פקס,4-0088,18 .
nurit_z@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

הלשכה המשפטית
היועצת המשפטית :עו"ד כנרת הדר
טלפון ;,4-0088124/8:פקס,4-0088187:
orit@akko.muni.il
ימי קבלת קהל :ימים ג' וה' :שעות 12:,, – 0:,,

המוקד העירוני ובית העירייה
מנהל :דוד פרג'ון
טל,4-0088178 ,1,8 .
moked106@akko.muni.il

אגף הביטחון ,הפיקוח ושירותי החירום
מנהל האגף :יניב אשור
טל ;,4-0088,42 .פקס,4-0088222 .
lea_d@akko.muni.il

רשות חניה עירונית
מנהלת :רחל פרטוש
טל ,,4-0088220 .פקס,4-0088161 .
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 ;,4-00881,, .פקס,4-00881,1 .
ravit@akko.muni.il
מחלקת קליטה
מנהלת מח' קליטה :אלה סגל
טל,4-008814, .
משרד מבקר העירייה וממונה תלונות הציבור
טל .,4-00881,7 .פקס,4-00881,0 .
inna@akko.muni.il
החברה הכלכלית לעכו
מנכ"ל החברה :עו"ד בן מיוסט
טל,4-0882810 .
ben@akko.muni.il
מרכז צעירים
מנהל :אלי חביב
רח העצמאות  ,18עכו (בניין ההסתדרות)
טל,4-0017477 .
eli_h@akko.muni.il

תאגיד מי עכו בע"מ
רח' דרך הארבעה 87
ת.ד 12,1 .עכו
טלפון שירות לקוחות  1-6,,-4,,-12,לצורך דיווח על תקלות ,בירורים ותשלומים.
טל ,,4-0610,81 .פקס,4-0881801 .
www.mei-akko.co.il
קבלת קהל :א-ה בין השעות 11:1,-6:1,
ג – 16:,,-18:,,

החברה למתנ"סים עכו
מנכ"ל :יוסי כהן
בית העם –  ,,4-0614616פקס,4-00161,1 .
בית היימן –  ,,4-0612622פקס,4-088,668 .
ברנט –  ,,4-0611778פקס,4-088,228 .
אודיטוריום –  ,,4-0014717פקס0010418 .
בית קדם – טל,4-0018806 .
מנהל מחלקת ספורט – חיים פרץ
מתנ"ס חדש עכו העתיקה – טל ,,4-088166, .פקס,4-0018,17 .

סקירת עיקרי פעילות הרשות
חינוך
 שר החינוך גדעון סער העניק לראש העיר עכו שמעון לנקרי אות הצטיינות ארצי על חינוך
חברתי-ערכי לנוער ,על טיפוח תרבות הפנאי ועל העצמת מנהיגות צעירה.
 88.7% הוא שיעור הזכאים לבגרות בשנת תשע"א .מדובר בעלייה משמעותית של  1,אחוז
בשיעור הזכאים לעומת אשתקד.
 עבודות נרחבות של שיפוץ והצטיידות כללית במוסדות החינוך בעיר בוצעו בהיקף של כ7-
מיליון  ₪לקראת פתיחת שנת הלימודים .השיפוצים כללו עבודות גידור ,צביעה ,עבודות
חשמל ,איטום והצטיידות .כמו כן ,הוקמו כיתות חכמות חדשות בהיקף של  28,אלף ₪
בחמישה בתי ספר.
 קרית החינוך אורט דרסקי בעכו השיקה מגמת לימודים מדעית הנדסית שבה לומדים
תלמידים מצטיינים את לימודי האוקיאנוגרפיה – מדעי הים .בוגרי המגמה יסיימו את
לימודיהם עם תעודת בגרות מדעית איכותית שתאפשר להם להתקבל ללימודים
אקדמיים בפקולטות היוקרתיות בארץ.
 הורי ילדי הגנים בעכו העולים לכיתה א' בשנת הלימודים הבאה ,תשע"ד יוכלו לבחור את
בית הספר שבו ילמדו ילדיהם על פי ייחודיות בית הספר ולא על פי אזור המגורים ,כפי
שהיה נהוג עד עתה .מדובר בתכנית ניסויית חדשנית של משרד החינוך בשיתוף עיריית
עכו הנקראת "אזורי בחירה מבוקרת".
 יותר מ 18,-בני נוער וחיילים השתתפו במרוץ אלונקות לזכרו של סא"ל יורם דהאן ז"ל.
המרוץ נערך על ידי מרכז הכנה לצה"ל הפועל בחסות יחידת הנוער העירונית ורשת
המתנ"סים.
 48 תלמידי שכבת י"ב מקריית החינוך אורט עכו השתתפו במסע בגטאות ובמחנות
ההשמדה בפולין.
 תלמידים מבית הספר אורט דרסקי ואורט חילמי שאפעי השיקו קוד אתי לקידום החיים
המשותפים .מדובר במיזם משותף של עיריית עכו ורשת אורט הפועל במסגרת פרויקטים
לעידוד הדו קיום.
 מערכת החינוך עוסקת בפיתוח והעמקה של תכניות לחיים משותפים בקרב תלמידים
יהודים וערבים בעיר החל מגני הילדים ועד התיכוניים.
 עיבוי והעמקת פעילות המרכז היישובי החדש לגיל הרך .המרכז פועל באופן מלא על ידי
העירייה ופועלות בו כלל התכניות היישוביות בתחום הגיל הרך :גן זמיר לילדי  ,1מרכז
העשרה בחינוך מוסיקלי לגיל הרך ,מרכז טיפולי לגיל הרך ,קבוצות הורים וילדים,
קבוצות הורים ,מרכז השתלמויות לגננות וסייעות ,חדר מלח טיפולי.
 פעילות ניידת – ספרייה ניידת.

 העמקת פעילות מרכז הטניס אל מול מסגרות החינוך הפורמליות ובדגש על קבוצות הגיל:
גיל רך ,נוער בסיכון.

איכות סביבה


עיריית עכו יוצאת בימים אלה לתהליך של התייעלות אנרגטית בהיקף של כ 18-מיליון .₪
התהליך יכלול שדרוג מערך התאורה בעיר ,מערך ניטור ובקרה עירוני מתקדם ,החלפת
ושדרוג תשתיות תאורה ומיזוג בבתי הספר ומבני הציבור.

 המועצה לישראל יפה העניקה לעיר עכו ,זו השנה השישית ברציפות ,חמישה כוכבי יופי
על טיפוח חזות העיר במסגרת תחרות קריה יפה ומקיימת בישראל יפה .כמו כן ,הוענקו
לעירייה חמישה כוכבי יופי על טיפוח ואחזקת מקלטים ציבוריים.
 חופי עכו הלא מוכרזים הם החופים הנקיים ביותר בצפון ומדורגים בין חמשת החופים
הנקיים בישראל .כך עולה מסיכום שנתי של מדד חוף נקי לשנת .2,12
 אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) בעירייה יצר פסנתר כנף העשוי מחומרים ממוחזרים.
המונומנט הסביבתי הוצב בכיכר בשכונת הכרם ב'.
 העיר עכו הצטרפה למאבק בהתחממות הגלובלית במסגרת יום שעת כדור הארץ.
 לאחר מאבק עיקש של ראש העיר עכו ופעילי סביבה החליטה המועצה הארצית לתכנון
ובנייה לפסול את האפשרות להקמת מתקן לקליטת גז בעכו.
 תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים בעכו החלו בפרויקט למיחזור פסולת
אלקטרונית .הפרויקט הוא תוצר של שיתוף פעולה בין עיריית עכו לבין המשרד להגנת
הסביבה ומטרתו קידום המודעות למיחזור פסולת אלקטרונית במקום השלכתה לאתר
הטמנה.


מאות מילדי הגנים בעכו השתתפו בטקס המסורתי של נטיעות ט"ו בשבט בחורשת
"שותפות הגליל המערבי" בעכו שלמורדות תל נפוליאון במסגרת פרויקט "עץ לכל תושב"
של הקרן הקיימת לישראל ועיריית עכו.

תנופת בנייה
 אושר לביצוע שלב ב' של פרויקט המגורים לאנשי הקבע .הפרויקט החדש ייבנה בסמוך
לשכונת נאות ים השוכנת בסמיכות לישיבת ההסדר .בכנס משתכנים שערכה מינהלת
המגורים של צה"ל לשיווק הפרויקט השתתפו כ 1,,-משפחות מצבא הקבע.
 משרד השיכון נענה לבקשת העירייה ואישר את שלב ב' של התכנית מיקוד מאמץ לשלוש
שנים נוספות .מימון התכנית הוא בהיקף של  18מיליון  .₪התכנית כוללת פיתוח
תשתיות ושדרוגן ,שיפוץ בניינים משותפים ,פיתוח סביבתי ,שיקום שכונות חברתי ופיזי.

 לאחר תכנון קפדני של עיצוב מחדש של כיכר שטראוס – ציר התנועה המרכזי של העיר
עכו ,החלו בימים אלה העבודות לביצוע הכיכר ,שהינם חלק מהתחדשותה של העיר.
הכיכר מעוצבת בהשראה של קשתות צלבניות עם  16אלמנטים בגובה של כ 8.8-מטרים
שיוארו בתאורת לדים.
 הונחה אבן פינה למרכז הקהילתי תקוותנו בעכו .המרכז הקהילתי החדש ייבנה בצמוד
למתחם הקיים במימון עיריית עכו ובסיוע גרמן זכרייב ,נשיא הקרן הבינלאומית
"סטמגי" במוסקבה.

תרבות ואירועים
 נחתם הסכם לשיתוף פעולה בתחומי חינוך ,תרבות ,כלכלה ,ספורט ועוד בין העיר עכו
לבין מחוז סאן סיין דני שבצרפת.


גלעד שליט השתתף במרוץ האופניים המסורתי "מדוושים לשלום" המתקיים מדי שנה
על ידי עיריית עכו והמרכז הבינלאומי לשלום .המסע יצא מביתו שמצפה הילה וטקס
הסיום נערך בפארק לילי שרון בעכו.



נחנכה אנדרטה יחידה מסוגה בארץ לזכר היהודים ,קרבנות סטאלין במעמד שרת
הקליטה ,ראש העיר עכו שמעון לנקרי וסגנו וממלא מקומו זאב נוימן ,רב העיר הרב יוסף
ישר ואורחים רבים.



מרכז הטניס בעכו ארח את ילדי פרויקט "חבק" (ילדים מאוכלוסיות מיוחדות) משישה
מרכזים ברחבי הארץ בהם מתקיימת התוכנית ,וכן את סופי לקוסט ,הנכדה של רנה
לקוסט ,שהקים את החברה והיה שחקן טניס אגדי .לקוסט תומכת בתכנית זו.



עיריית עכו קיימה סדרה של אירועי קיץ בטיילת בהשתתפות מיטב האמנים.



נחנכה שדרת הפיקוסים בעיר על שם שר השיכון לשעבר זאב בוים ז"ל שפעל רבות
לקידומה ובניינה של העיר .טקס חנוכת השדרה התקיים במעמד ראש העיר עכו שמעון
לנקרי ,סגנו ומ"מ זאב נוימן ,בני משפחת בוים ,חברי מועצת העיר אילן פרומן ודוד עבאדי
ואורחים נוספים.



ראש העיר העניק מלגות לימודים ל 28,-סטודנטים תושבי העיר בהיכל הקונסרבטוריון
העירוני.



ראש עיריית רומא ג'אני אלמאנו ביקר בעיר עכו והבטיח לקדם פרויקטים משותפים.
אחד הפרויקטים הוא מרכז השימור הבינלאומי הפועל בעיר העתיקה ונקרא על שם העיר
רומא.



טקס קביעת מזוזות לסניף רמי לוי השקמה בעכו נערך במעמד ראש העיר עכו שמעון
לנקרי ,איש העסקים רמי לוי ,היזם ישראל לביא ואורחים רבים .הסניף שהוקם במסגרת
המתחם המסחרי פאואר סנטר הנקרא "חוצות עכו" בכניסה הדרומית לעיר הוא ה28-
במספר של רמי לוי.



הבזאר הטורקי ,שהוקם בתקופה העות'מאנית ושוכן בסמיכות לנמל העתיק של עכו
ולשוק המקומי ,עבר לאחרונה תהליך שימור ושיפוץ ,תוך שמירה על המאפיינים
הארכיטקטוניים התקופתיים הייחודיים שלו .הבזאר מקיים ירידי אמנים ויוצרים.

רווחה וקהילה


עיריית עכו השיקה אמנת שירות במטרה לשפר את איכות השירות הניתן לתושבי העיר.
אמנת השירות הינה כתב התחייבות ותיאום ציפיות בין העירייה  -נותנת השירות לבין
התושבים .האמנה מתבססת על הגדרת סל שירותים הכולל את השירותים העיקריים
הניתנים על ידי העירייה ,כך שלכל שירות נקבעו רמות שירות כמותיות וכלים למעקב
ובקרה לצורך שיפור השירות .בהתאם לאמנה תינתן לתושבי העיר התחייבות לאופן
המענה וזמן המענה לפניות התושבים בתחומים שונים.



נחנך המרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה בעכו .המרכז מנוהל על ידי מינהל
הרווחה ופועל בשיתוף התכנית הלאומית עיר ללא אלימות ומשרד הרווחה .המרכז נועד
לספק מענים לטיפול בבעיית האלימות בתוך המשפחה החל מבניית תוכנית הגנה ועד
לטיפול מעמיק.



עשרות פעילים ומתנדבים מעכו הצטרפו לפרויקט "סיירת תיקונים" של מרכז "משעול"
בעיר .הפרויקט תומך במשפחות ובודדים שאין ביכולתם להזמין אנשי מקצוע לאחזקת
ביתם.



 842מתושבי העיר עכו מתוך  1,16מאלה שפנו למרכז לפיתוח ההון האנושי בעירייה
במהלך שנת  2,12שולבו במקומות עבודה ,הכשרה מקצועית ובתכניות ייחודיות
להשתלבות בתעסוקה.



אלוף פיקוד העורף ,אייל אייזנברג ביקר בעכו ועמד מקרוב על מוכנות העירייה לשעת
חירום .האלוף אישר הקמת יחידת חילוץ עירונית שתוכשר על ידי פיקוד העורף.



עיריית עכו קיימה תרגיל פריסה של אתר סיוע לאוכלוסייה (אס"ל) במקרה של רעידת
אדמה .התרגיל הינו חלק מסדרה תרגילי חירום שקיים אגף הביטחון ושירותי החירום
בעירייה במהלך השנה.

 עיריית עכו השיקה פיילוט ראשון מסוגו בישראל של מערכת התרעה עירונית .מדובר
במערכת הטכנולוגית 'מסר עירוני' שפיתחה חברת אויגילו במסגרתו יתאפשר לעירייה
לעדכן את התושבים במקרי חירום ובשגרה במגוון ערוצים וכלים שונים .בנוסף במסגרת
המערכת יתאפשר לתושבים להעביר דיווחים לעירייה דרך הסמארטפונים האישיים
ולשגר אותות מצוקה מבוססי מיקום.

פרויקטים ומיזמים

·

גן בוטני יוקם בשכונת הכרם ג' בעכו בסיוע תורמים מקנדה .על כך הוחלט במסגרת מפגש
של ראש העיר עכו שמעון לנקרי עם חברי משלחת התורמים שהגיעה לעיר ביוזמת איש
העסקים ואזרח הכבוד של העיר מיכאל שטראוס ,הפועל רבות לקידומה של עכו .הגן
מתוכנן לקום על שטח של  21דונם והוא יהווה מוקד לתיירות ופנאי.

·
·
·
·
·
·

נפתח בשעה טובה מעבר תת קרקעי בן עמי בעכו לתנועת כלי רכב .המעבר הינו חלק
מהפרדה מפלסית בין מסילת הרכבת לכביש ,אותו ביצעה חברת יפה נוף ,בשיתוף עיריית
עכו ומשרד התחבורה ,כדי להבטיח את שלומם של התושבים והוא נועד לכלי רכב עד
לגובה של  2.2מטר.
עיריית עכו ומשרד החקלאות חנכו מזח דייגים חדש בנמל עכו בהשקעה של כ 2.7-מיליון
 .₪מזח הדייגים הינו חלק ממעגן הדיג ,שמשמש כנמל הבית של יותר מ 8, -סירות דיג
בגדלים שונים.
עיריית עכו והחברה הכלכלית לעכו חנכו מרכז תיירנים בעיר העתיקה .המרכז שנחנך
במבנה משופץ להפליא יהווה כתובת למיזמים תיירותיים והוא ילווה את היזמים
השונים.
עיריית עכו ומשרד התיירות הציבו שלטי הכוונה תיירותיים ברחבי העיר .הפרויקט כולל
גם שלטים מספרים שהוצבו בעיקר באתרי תיירות בעיר .השלטים הינם בשלוש שפות:
עברית ,ערבית ואנגלית.
 28סטודנטים מצפון אמריקה הגיעו ארצה לשנת התנדבות בעכו במסגרת תכנית "מעשה
עולם" .מדובר במיזם משותף של עיריית עכו ,ארגון מעשה ומרכז צעירים עכו.
פרויקט הדגל של קבוצת הכדורגל ארסנל החל בימים אלה בעכו ,זו השנה הרביעית
ברציפות .הפרויקט משותף לעיריית עכו ,הסוכנות היהודית  -שותפות ביחד ,מגבית
בריטניה והמכללה האקדמית גליל מערבי .בפרויקט לומדים מאות תלמידים מחמישה
בתי ספר יסודיים בעיר.

סקירת עיקרי פעילות הרשות המתוכננת לשנת 1022
הקמת גן בוטני בשכונת הכרם ג'
קידום תכניות בנייה ומיזמים ברחבי העיר
ביצוע שלב ב' של תכנית מיקוד מאמץ – שיפוץ ושיקום בניינים ברחבי העיר
המשך הפעלת תכניות לשיפור הישגי בגרות וקידום תלמידים
המשך הפעלת תכניות חברתיות במסגרת פעילות רווחה
קידום הקמת פארק ספורט אתגרי.
עידוד יזמים ומשקיעים לעיר
הידוק היחסים ושת"פ בין ערים תאומות
פעילויות שוטפות של הרשות מתפרסמות באתר האינטרנט העירוני.

תקציב העירייה לשנת 1021
הצעת
תקציב
1021

תקציב
1022

ביצוע
1020

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
סה"כ חינוך

64,975

29,657

28,534

סה"כ כלליות

88,837

48,680

50,606

שכר עובדי רווחה

9,278

7,932

7,724

פעולות רווחה

34,472

33,313

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

3,364

4,101

295,782

250,450

357,123

-

-

5,852

עודף (גרעון)
מס' פרק

תקבולים
שם הפרק

1
15-18
19

6
61
62
63
64

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

תשלומים

הצעה

תקציב

ביצוע

הצעה

תקציב

ביצוע

2012

2011

2010

2012

2011

2010

מיסים ומענקים
מסים ואגרות
מענקים

131,303
38,400

124,268
37,423

114,747
28,901

סה"כ

169,703

161,691

143,648

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

0

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

0

0

812
260
3,860
176

552
2,039
2,406
138

698
1,648
3,488
160

270
100

260
538

245
507

9,626
7,306
2,040
12,581
31,553

22,533
3,957
3,380
14,819
2,110
2,924
584

8,407
8,592
1,980
11,911
30,890

22,582
3,638
2,892
15,029
1,198
2,871
501

9,828
10,552
3,245
11,891
35,516

21,743
3,269
3,057
15,843
1,068
2,429
483

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

5,478

5,933

6,746

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

74,498
4,681

36,957
2,311

36,154
1,986

31,759

30,174

30,004

110,938

69,442

68,144

מפעלים
מים
נכסים
ביוב
אחרים
סה"כ

1,998
2,010
530
5,125
9,663

1,110
1,485
1,860
3,565
8,020

11,347
1,558
7,565
5,504
25,975

3,293
53,599

91,124
17,080
180
43,750
1,605
633
140
154,512

281
6,795
260
370
7,706

2,726
51,437

52,614
13,159
180
41,245
1,605
600
140
109,543

281
6,797
301
67
7,446

2,772
50,664

50,617
11,993
180
41,351
1,582
372
140
106,236

3,799
7,246
1,180
51
12,276

תקבולים לא רגילים
תקבולים ותשלומים
לא רגילים
סה"כ

2,000

102,656

48,413

47,770

148,330

2,000

102,656

48,413

47,770

148,330

תקציבי עזר
סה"כ

3,364
250,450

4,101
351,271

295,782

3,364
250,450

4,101
357,123

295,782

תקציב העירייה לשנת 1022

תקציב 1022

תקציב
1021

ביצוע 1022

הכנסות
ארנונה כללית

107,606

105,315

97,296

550

637

2,918

עצמיות חינוך

39,534

38,329

2,536

עצמיות רווחה

1,170

1,268

939

28,602

23,130

19,829

69,306

62,727

23,304

תקבולים ממשרד החינוך

37,172

35,738

35,976

תקבולים ממשרד הרווחה

32,859

30,624

31,186

3,385

4,806

4,868

36,500

39,345

36,132

1,400

1,400

1,304

111,317

111,913

109,466

מפעל המים

עצמיות אחר
הלוואה לאיזון וכיסוי הוצאות פרישה

סה"כ עצמיות

תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממש.הפנים

סה"כ תקבולי הממשלה
תקבולים אחרים
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
מענק מותנה
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

7,093
369

18,000

19,500

תקציבי עזר
ארנונה לכיסוי גרעון

סה"כ הכנסות כולל מותנה

17,847

3,697

306,779

300,092

261,990

הוצאות
שכר כללי

38,383

36,273

35,615

פנסיונרים

29,858

29,748

29,992

פעולות כלליות
מפעל המים

68,406

66,287

66,845

סה"כ כלליות

136,647

132,308

132,452

23,363

23,979

22,082

68,202

65,547

29,099

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך

סה"כ חינוך

91,565

89,526

51,181

שכר עובדי רווחה

10,563

9,577

8,645

פעולות רווחה

37,123

34,734

35,128

סה"כ רווחה

47,686

44,311

43,773

פרעון מלוות מים וביוב

3,115

3,683

3,620

פרעון מלוות אחרות

8,210

8,899

9,123

11,325

12,582

12,743

1,630

2,040

1,871

426

325

1,084

17,500

19,000

17,399

סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
תקציבי עזר
ארנונה לכיסוי גרעון

סה"כ הוצאות כולל מותנה

עודף (גרעון)

3,697

306,779

300,092

-

-

264,200

-2210

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו בשנת 1021


חוברת אמנת שירות בעברית ובערבית



פרוספקט סדרת מנויים "צלילים במוצ"ש" בקונסרבטוריון העירוני



ספר -טעימות מעכו – אתרים ,אנשים ,מתכונים



ספר  -עכו והאגדה



עלוני מידע "עכו מתחדשת"



עלון מידע מסכם את הפעילות השנתית בעיר (דוח לתושב)



עלון מידע בשפה הערבית על פעילות העירייה (דוח לתושב)



תכנייה של פסטיבל עכו לתיאטרון ישראלי אחר



תכניית אירועי הקיץ בטיילת

תיאור ומטרות מאגרי המידע של העירייה
שם המאגר

בעלי המאגר

מטרה

מאגר תושבים

מירשם האוכלוסין – עיריית
עכו

עדכון מספר תושבים ופילוח
גילאים

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 לסטודנטים ,תושבי העיר בתמורה לפעילות למען הקהילה.
בשנת  2,12חולקו לסטודנטים מלגות בהיקף כולל של .₪126,,,,
חולקו מלגות שיקום שכונות בהיקף .₪ 80,074

תמיכות – עמותות ספורט

שם העמותה

מס'

סכום

1

אחי עכו

162,647

2

רומח

28,351

3

עמותת מועדון השייט הפועל זבולון עכו

15,052

4

הפועל עכו כדורסל

200,029

5

עמותת כדורגל  2,,,הפועל עכו

6
7

מועדון הכדורגל מכבי עכו

163,927

תקווה לעתיד"  -אגרוף"

18,697

סה"כ

1,711,297

2,300,000

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 1021
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 0 – 2,12
מספר הבקשות שנענו בחיוב – 7
שיעור הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף  7לחוק – 0
מספר העתירות שהוגשו – ,

ניתן לעיין בהנחיות מנהליות וחוקי העזר העירוניים (המפורסמים גם באתר העירייה) בלשכת דובר
העירייה ,בתיאום טלפוני מראשdover@akko.muni.il ,,4-0088,78 :

