דין וחשבון
על פי חוק חופש המידע
לשנת 2013
עיריית עכו

עכו ,התשע"ד ,יוני 2014

חוק חופש המידע
חוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998 -נחקק ב 19-במאי  1998ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן .החוק
עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב ,לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות 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.

ריכוז ועריכה :דובר עיריית עכו ,שרון דהאן
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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
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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  12,021דונם.
אורך הישוב  6.8ק"מ רוחב  2.2ק"מ
אורך חוף הים  7ק"מ
אשכול חברתי-כלכלי 4
מספר התושבים :כ54,000-
ראש העיר המכהן זו קדנציה שלישית הוא מר שמעון לנקרי.
מצבת העובדים הקבועים בעירייה 420 :עובדים

העירייה מחולקת למינהלים:

מנהל החינוך
מערכת החינוך בעיר מקיפה כ 10,000 -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 ,מרכז הכנה לצה"ל
עירוני ,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.
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היחידה לקידום נוער
מטרת היחידה לקידום נוער הנה מסגרת חינוכית טיפולית לבני נוער ,גילאי  ,14-18הנמצאים
בסיכון גבוה לניתוק או מנותקי ם.

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-עכו
הספרייה ניצבת במרכז העיר עכו ,ברחוב ויצמן  .13המבנה 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 ספרי יה 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.

תכנית עיר ללא אלימות
בעקבות כניסה אינטנסיבית של תוכנית" עיר ללא אלימות "אל תוך מערכת החינוך נכנסת
המערכת לסינכרון משמעותי סביב סוגיות הקשורות לאלימות ,מוגנות ,משמעת ,ניווט ועוד.
מטרת התהליך המובל בתוך מערכת החינוך היא ליצור שפה עירונית אחידה בכל הקשור לסוגיות
הנ"ל  ,תוך הירתמות מלאה של כלל הגורמים הרלוונטיים ) צוות מוביל עירוני ושותפים נוספים
המוזמנים ע"פ צורר :רווחה  ,משטרה ,קב"סים (.התהליך המרכזי ששמנו לעצמנו למטרה הוא
ועדת המשמעת העירונית.

מרכז לגיל הרך
המרכז לגיל הרך מהווה קורת גג עירונית מתכללת למערך תחום הגיל הרך ביישוב ,תוך פיתוח
מענים לילדי העיר החל מלידתם ועד הגיעם לגיל תשע .המענים ניתנים לילדים ולהוריהם.
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הנחת היסוד לעבודת המרכז היא הכרה בחשיבות השנים הראשונות בחייו של ילד/ה ,החל
משלב הינקות דרך התפתחותו וגדילתו.
.

מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת
הפעלת ניסוי מערכתי שיאפשר בחירה מבוקרת של הורים ותלמידים את בתי הספר על פי הכלל
"שהתלמיד בוחר את בית הספר ולא בית הספר בוחר את תלמידיו" .מהלך זה יאפשר ניוד
תלמידים בין בתי ספר לפי קריטריונים מוסכמים ,בהלימה לחוזר המנכ"ל ,המתחשבים
בכישורים ,ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד ובמקביל שומרים על איזון בין בתי הספר
ושוויון הזדמנויות לכולם.

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:


לשכת הגזבר.



מחלקת שכר.
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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.
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מערכות מידע
אחראית על אופן תפעול מערכות המידע ,המיחשוב והטלפונייה בעירייה ,תוך שמירה על אבטחת
מידע.

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.

תרבות הדיור
מתן שרותי ייעוץ לוועדי בתים :ייעוץ אדריכלי ,הנדסי ,משפטי ,בנושאי מקלוט וגינון .סיוע
בשיפוץ מבנים.
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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 ,הפנינג פורים ,מופעי חוצות 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 ,ויישומ ה; 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 הבני ה; ליווי פיקוח ובקרה על פרויקטים
הנדסיים בעיר בכל תחומי האחריות של העיריי ה; קידום תכניות על-ידי גופי התכנון והוצאת
היתרים לעבודות בתחום הרשות המקומית .המנהל כולל את אגף רישוי ובנייה ואגף החשמל.
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מנהל כללי
מינהל זה כפוף למנכ"ל העירייה ומאגד בתוכו כמה מיחידות העירייה :הלשכה המשפטית ,לשכת
דובר העירייה ,אגף משאבי אנוש ,המוקד העירוני ,אגף ההון האנושי ,אגף הביטחון ,הפיקוח
העירוני ושירותי החירום ובית העירייה.

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.
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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.

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
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
 2001הוקם תאגיד המים כדי לטפל בפיתוח
בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א –
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.
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דרכי התקשרות
עיריית עכו
רח' ויצמן  ,35עכו
ת.ד ,2007 .מיקוד 24316
04-9956000
Moked106@akko.muni.il

לשכת ראש העיר
ראש הלשכה :ליזו אוחיון
טל ,04-9956063 .פקס04-9956066 .
Mayor@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום מראש

לשכת סגן ראש העיר
מ"מ וסגן :זאב נוימן
טל ,04-9956079 .פקס04-9956078 .
marina@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

לשכת סגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מל
טל ,04-9956097 .פקס04-9956061 .
sohad@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

לשכת סגנית ראש העיר
אביבה גלעד
054-4251105
avivagilad@walla.co.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני
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לשכת מנכ"ל העירייה
מנכ"ל העירייה :אוהד שגב
טל ,04-9956070 .פקס04-9956071 .
mankal@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום מראש

לשכת הדובר וממונה על חוק חופש המידע
דובר העירייה :שרון דהאן
טל ,04-9956076 .פקס04-9956128 :
dover@akko.muni.il
מרכזת פניות ציבור :מירי חזן
miri-h@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני

הלשכה המשפטית
היועצת המשפטית :עו"ד כנרת הדר
טלפון ;04-9956124/5:פקס04-9956167:
orit@akko.muni.il
ימי קבלת קהל :ימים ג' וה' :שעות 12:00 – 9:00

המוקד העירוני ובית העירייה
מנהל :דוד פרג'ון
טל04-9956176 ,106 .
moked106@akko.muni.il

אגף הביטחון ,הפיקוח ושירותי החירום
מנהל האגף :יניב אשור
טל ;04-9956042 .פקס04-9956222 .
lea_d@akko.muni.il
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רשות חניה עירונית
מנהלת :רחל פרטוש
טל ,04-9956229 .פקס04-9956181 .
rachel@akko.muni.il
קבלת קהל :א ,ג ,ה בין השעות 12:00-9:00
ג' – בין השעות 18:00-16:00
מענה טלפוני – א' וה' בין השעות 14:00-12:00

אגף משאבי אנוש
סמנכ"ל משאבי אנוש וממונה תלונות הציבור :קובי שמעוני
טל ;04-9956100 .פקס04-9956103 .
ravit@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

מחלקת קליטה
מ"מ מנהלת מח' קליטה :אלה סגל
טל04-9956140 .
alla@akko.muni.il

מבקר העירייה
יוסי כהן
טל .04-9956107 .פקס04-9956109 .
yossi@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום מראש

המרכז לפיתוח ההון האנושי
מנהלת המרכז :כרמית כהן
טל04-9956170 :.
הכשרות ומלגות 04-9956106 -ליאת
המרכז פתוח בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00
mira@akko.muni.il
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מנהל החינוך
ראש המינהל :אורית אסייג
טלפון  ; 04-9956041פקס 04-9956050 :
מיקומנו :בניין העירייה ,קומת הכניסה
osnat@akko.muni.il
קבלת קהל יום ג' בין השעות18:00 – 16:00 :

תכנית עיר ללא אלימות
מנהלת :שולה אזולאי
טל04-9956249 .
shula_a@akko.muni.il

מחלקת גני ילדים
מ"מ מנהלת :איה קשת
aya@akko.muni.il
טל04-9956046 .

השירות הפסיכולוגי
מנהלת :טל בוקר
טל ,04-9915657 .פקס04-9812487 .
acotal@walla.com
קבלת קהל:
בתיאום טלפוני בלבד.

הקונסרבטוריון העירוני ע"ש שטראוס
מנהל :דני ירון
טל ;04-9910622 .פקס04-9816515 .
קבלת קהל:
בתיאום מראש.
acons-p@zahav.net.il

15

היחידה לקידום נוער
מנהל :יוסף אבו חמאם
טלפקס04-9812674 .

הספרייה העירונית
מנהלת הספרייה :אירינה פרנקל
טלפון ;04-9910860 :פקס04-9551578 :
דואר אלקטרוני aco@lib-isr.co.il :
שעות פתיחה:
ימים א'-ה' :
בוקר בין השעות 9:00-11:45
אחה"צ בין השעות 15:00-18:45

מינהל הכספים
גזבר העירייה :ראובן ויצמן
טל'  ;04-9956081/2 :פקס04-9956083 :
eti_b@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

מחלקת גביה
מנהלת :פאני שוורצמן
טל ,04-9956002 .פקס04-9956180 .
מענה קולי1700-500-464 :
gvia@akko.muni.il

מחלקת חשבונות
טל' ;04-9956088 :פקס04-9956219 :
קבלת קהל:
בתיאום טלפוני בלבד.

מחלקת ביטוח
טל'  ;04-9956174 :פקס04-9956219 :
קבלת קהל :ימים א' ועד ה' בין השעות 10:00 – 14:00
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מחלקת נכסים
קבלת קהל:
ימים א' – ה' בין השעות08:00 – 14:00 :
טל'  04-99560841 :פקס04-9956083 :
sarit_oved@akko.muni.il

מחלקת מערכות מידע
מנהל :ניר הלפרין
טל04-9956036 .
nirh@akko.muni.il

מנהל תפעול
ראש המינהל :פלו בן אהרון
טל ;04-9956065 .פקס04-9956172 .
nitza@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני

מחלקת תברואה ורישוי עסקים
מנהל המחלקה :גבי בן יאיר
טל04-9956058 .
gabi@akko.muni.il

אגף שפ"ע וכבישים
מנהל האגף :מאיר תורג'מן
טל ;0523-863913 .פקס04-9910356 .
meir_t@akko.muni.il

הווטרינר העירוני
ד"ר דב לרנר
טל 04-9956132 .פקס04-9956172 .
mazkira-vet@akko.muni.il
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מנהל רווחה
ראש המנהל :עדי מקל
טלפון ;04-9956019 :פקס04-9956147 :
קבלת קהל בתיאום מראש
etis@akko.muni.il

האגודה לתרבות הדיור
מנהל סניף עכו :בני כלפון
טלפקס ,9956251 .קומה א' בניין העירייה
tarbut@akko.muni.il
קבלת קהל :יום ראשון 9:30-11:00
ימי שני וחמישי 15:30-16:30

מרפאת שיניים
עיריית עכו ,קומת הכניסה
טל04-9956165 .

מרכז גישור ודיאלוג
מנהלת :לייקי סבן
רח' ז'בוטינסקי  32עכו
טל04-9956294 .
קבלת קהל בין השעות 20:00-14:00
Mira_l@akko.muni.il

מועדון תעסוקתי לעיוור
מנהלת :טרז אוטמזגין
טל ,04-9912740 .פקס04-9915016 .

מרכז הורים וילדים
מנהלת :מור לאופר
רח' ז'בוטינסקי  32עכו
04-9956295
mor@akko.muni.il
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מרכז למניעת אלימות
מנהלת :אינשארח חורי
רח' ז'בוטינסקי  32עכו
טל04-9956291 .

מעון רב תכליתי
מנהלת :כרמית חי
רח' בורוכוב  17עכו
טל04-9910979 .

מועדונית ניצנים
מנהלת :מירי גולומב
רח' הרב לופס  ,15עכו
04-9911821

שירות ייעוץ לאזרח
מנהלת :שלומית אמיר
טל04-9956062 .
shlomit@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני

מנהל תרבות
ראש המינהל :אלברט בן שלוש
טל ;04-9956093 .פקס04-9956065 .
albert@akko.muni.il
קבלת קהל בתיאום טלפוני

מנהל הנדסה
ראש המינהל :ד"ר מיכל סופר
טלפון ;04-9956118 :פקס04-9956119 :
קבלת קהל :בתיאום מראש
Sharona@akko.muni.il
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אגף רישוי ובניה
מ"מ מנהל :אלכס ציריל
טל ,04-9956110-12 .פקס04-9956035 .
nurit_z@akko.muni.il
קבלת קהל :בתיאום טלפוני

החברה הכלכלית לעכו
מנכ"ל החברה :עו"ד בן מיוסט
רח' ההגנה  1עכו
טל04-9552539 .
ben@akko.muni.il

מרכז צעירים
מנהל :אלי חביב
רח העצמאות  ,15עכו (בניין ההסתדרות)
טל04-9917477 .
eli_h@akko.muni.il

תאגיד מי עכו בע"מ
רח' דרך הארבעה 57
ת.ד 3201 .עכו
טלפון שירות לקוחות  1-800-400-120לצורך דיווח על תקלות ,בירורים ותשלומים.
טל ,04-9819063 .פקס04-9551593 .
www.mei-akko.co.il
קבלת קהל :א-ה בין השעות 13:30-8:30
ג – 18:00-16:00
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החברה למתנ"סים עכו
בית העם –  ,04-9814818פקס04-9918101 .
בית היימן –  ,04-9812822פקס04-9550885 .
ברנט –  ,04-9811775פקס04-9550226 .
אודיטוריום –  ,04-9914717פקס9919436 .
בית קדם – טל04-9916698 .
מנהלת מחלקת ספורט – רעות שטרית
מתנ"ס חדש עכו העתיקה – טל ,04-9551880 .פקס04-9916037 .
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סקירת עיקרי פעילות הרשות
חינוך
 העיר עכו זכתה בפרס החינוך היישובי במחוז צפון לשנת תשע"ג .כמו כן ,פרס החינוך
המחוזי הוענק ליחידה לקידום נוער בעכו.
 בבית הספר קשת מפתן הופעל לראשונה פרויקט מיל"ה (מובילים יחד למען הנוער)
המסייע לבני הנוער .בפרויקט שותפים משטרת ישראל ,משרד הרווחה ,עיריית עכו
ותכנית עיר ללא אלימות .הפרויקט משלב בתוכו הרצאות ,טיולים ברחבי הארץ ,סדנאות
במגוון נושאים ופעילות כתרומה לקהילה.

 המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך הסמיכו את בית הספר למדע וטכנולוגיה
ע"ש חיים ויצמן בעכו "כבי"ס ירוק מתמיד" וסללו את הדרך לקראת קבלת התואר
"פרס השרים".
 כשבעה מיליון  ₪השקיעה עיריית עכו בעבודות נרחבות לשיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך
בעיר לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 מגמת הקונדיטוריה בבית הספר מפתן קשת בעכו נחנכה במעמד ראש העיר עכו שמעון
לנקרי ,צוותי הוראה ,תלמידים ,נציגי משרד הרווחה ותורמים.
 18 נערים ונערות ,יהודים וערבים מעכו וממטה אשר סיימו במסדר כנפיים מרגש ,את
קורס הטייס כחלק מפרויקט "יעלים" בו השתתפו .הפרויקט התקיים ביוזמת עיריית
עכו והמועצה אזורית מטה אשר במטרה לתת מענה מקורי ואפקטיבי לנוער בסיכון.
 ילדי העיר עכו צורפו לפרויקט השאלת ספרי לימוד .במסגרת הפרויקט זוכים תלמידי א'-
יב' לקבל את סל ספרי הלימוד במחיר מוזל באופן משמעותי .
 תלמידי התיכוניים בעכו השתתפו ביום צה"ל רשותי שהתקיים בבית הספר אורט דרסקי
בעיר בהשתתפות יחידות צה"ל השונות וביניהן סיירת אגוז.
 שר החינוך הרב שי פירון ביקר בעכו ועמד מקרוב על העשייה החינוכית.
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איכות סביבה


הוחל בהחלפת מכולות אשפה כחלק מהיערכות לקראת תהליך למיחזור פסולת,
ובמסגרת תכנית לחיסכון בהוצאות בגין פינוי פסולת .מדובר בהחלפת מכולות האשפה
הוותיקות בעיר בכ 400 -מכולות אשפה קומפקטיות ויעילות ,זאת בנוסף לרכישת חמש
משאיות אשפה חדשניות העומדות בתקן למניעת זיהום אויר .עלות הפרויקט נאמדת
בכתשעה מיליון .₪



עיריית עכו השלימה במסגרת פרויקט "תג סביבה" הכנת תכנית לחיסכון צריכת החשמל
והמים ולהתייעלות במיחזור .יישום התכנית יתבצע במוסדות הרשות ,תוך שיתוף
העובדים .הפרויקט לווה על ידי המשרד להגנת הסביבה והמרכז לשלטון מקומי ונוהל על
ידי בכירי העירייה.



עובדי אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) בעיריית עכו השלימו מונומנטים מחומרים ממוחזרים,
אשר הוצבו בכיכרות בעיר .מדובר בסקסופון ובנבל המצטרפים לפסנתר ולכינור שהוצבו
אף הם בכיכרות ,וזאת כיאה לעיר מנגנת .סקסופון נוסף הוצב ליד המזרקה בשכונת
הכרם ב'.



המועצה לישראל יפה העניקה לעיר עכו חמישה כוכבי יופי ,זו השנה השביעית ברציפות
במסגרת תחרות קריה יפה ומקיימת בישראל יפה .כמו כן ,הוענקו חמישה כוכבי יופי על
אחזקת מקלטים ציבוריים.



המשרד להגנת הסביבה פרסם את תוצאות "מדד חוף נקי" לעונת הרחצה  ,2013ולפיהן
ממוצע המדדים לעונה זו הצביע על חופי עכו הלא מוכרזים כנקיים.

תנופת בנייה


הוחל בשיווק פרויקט המגורים לאנשי כוחות הביטחון ומשטרת ישראל .הפרויקט עתיד
לקום בצמוד לשכונת אנשי קבע "נאות ים" שליד ישיבת ההסדר.



אלפי יחידות דיור נמצאות בימים אלה בבנייה ברחבי העיר.



מתחם הנדל"ן (הקאנטרי הישן) שליד חוף הארגמן בעיר נמכר ליזמים ובמקום מתוכנן
לקום פרויקט יוקרתי.
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תרבות ואירועים


שר הפנים גדעון סער העניק את פרס השר לניהול כספי תקין לשנים 2012-2013
לראש העיר עכו שמעון לנקרי .הפרס ניתן לראשונה לעיריית עכו וזאת בהתאם
לקריטריונים ,שנקבעו על ידי משרד הפנים ובהתאם לנתונים כספיים ומנהליים,
המתייחסים לפרמטרים ,שעיקרם עמידה בנהלים .



העיר עכו זוכת פרס התרבות הארצי על הישגי העיר בתחום התרבות .הפרס הוענק על ידי
שרת התרבות לימור לבנת לראש העיר עכו שמעון לנקרי.



עכו ארחה את אליפות ישראל בשחמט .במסגרת התחרות זכו שלושה בני נוער מעכו
בתחרות עכו הפתוחה.



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



קונצרט חגיגי במלאת  55שנים לקונסרבטוריון בעכו עם הווירטואוזים הבינלאומיים
ג'וליאן רחלין ואיתמר גולן.



עיטור יקיר העיר עכו הוענק לד"ר שמריהו בירן על פעילותו החינוכית רבת השנים .בירן,
כיהן בעבר בתפקיד ראש העיר עכו ומנכ"ל קרית החינוך בעיר.



מאות זמרי מקהלות מרחבי העולם התארחו בעכו במסגרת הזמרייה הבינלאומית
שהתקיימה באולמות האבירים וברחבי העיר.



עיריית עכו קיימה מחנה שימור בינלאומי בהשתתפות סטודנטים מצרפת ועכו .המחנה
המתקיים בעכו זו השנה השנייה הוא פרי יוזמה של העירייה ובשיתוף רשות העתיקות
ומרכז השימור הבינלאומי על שם רומא הפועל בעכו העתיקה.



נחנך מרכז לאומנות הזכוכית שהוקם במתחם מחסני העירייה ברחוב דושניצקי על שם
דימון רוז ז"ל ,לשעבר מנהל שותפות  2000בסוכנות היהודית .המרכז לאומנות הזכוכית
הוא חלק ממרכז תרבות שמוקם במחסני העירייה ומחייה את המקום.
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רווחה וקהילה


מאות מתושבי עכו ,ביניהם עובדי עירייה ובני נוער רבים השתתפו בפעילות מגוונת למען
הקהילה במסגרת יום המעשים הטובים.



יחידת חילוץ עירונית ובה כ 30 -חברים הוכשרה על בית הספר הלאומי לחילוץ ,הצלה
והתגוננות אזרחית .מדובר במיזם ייחודי של פיקוד העורף בשיתוף אגף הביטחון ,הפיקוח
ושירותי החירום בעירייה.



עיריית עכו אישרה תקציב של כמיליון  ₪לסיוע למשפחות בעכו העתיקה שביתם ניזוק
מפיצוץ שגרם לקריסת אחד הבניינים.



חיילי גולני המשתתפים במירוץ גולני המסורתי מדן ועד אילת עברו בעיר עכו והתקבלו
בחגיגיות בהיכל העירייה .אל הרצים הצטרפו גם תלמידי קרית החינוך אורט דרסקי
וחניכי מכינת גל  -המכינה הקדם צבאית בעכו.



 24בני נוער מעכו הפעילים בתנועות הנוער ובארגונים השונים קיבלו אות הצטיינות
במסגרת ערב הוקרה לנוער מתנדב שהתקיים באודיטוריום העירוני .האירוע שנערך זו
השנה השנייה ברציפות בשיתוף עיריית עכו והחברה למתנ"סים.



כ 550-מתנדבים מארגונים ומוסדות השתתפו בערב הוקרה למתנדבי העיר עכו שהתקיים
בהיכל התרבות-אודיטוריום עכו .



סמינר אקדמי שעסק ברב תרבותיות ודיאלוג בין-דתי התקיים בעכו .הסמינר הינו שיתוף
פעולה של קרן קונרד אדנהאוור ,אוניברסיטת בר אילן ,עיריית עכו  -מינהל הרווחה
ומרכז הגישור העירוני.



ראש העיר עכו שמעון לנקרי הציל את קבוצת הפועל עכו מפירוק ,זאת לאחר שחתם על
הסכם עם הנהלת הקבוצה ,לפיו תעבור הקבוצה בהמשך לניהול על ידי עמותה עירונית.
כמו כן ,מונה אלון חרזי למנהל מקצועי של הקבוצה.



כ 50-סטודנטים מארה"ב השתתפו בחפירות ארכיאולוגיות בתל נפוליאון בעכו .כחלק
מפרויקט החפירות התקיימו שלוש תוכניות בשיתוף מרכז השימור הבינלאומי בעכו

25

במטרה להגביר את הקשר של תושבי העיר עם התל ,ושל החופרים עצמם עם העיר
ותושביה.


עיריית עכו נמצאת בכשירות ומוכנות לחירום ברמה טובה מאוד .כך קבע דוח ביקורת
שנערך על ידי המשרד להגנת העורף ,רשות חירום לאומית (רח"ל) ובשיתוף פיקוד
העורף.הדוח סקר את מערך החירום של העירייה במטרה להעריך את רמת הכשירות
והמוכנות של העירייה למצבי החירום השונים ,וזאת בהתאם לאיום התרחיש.



בטקס מרשים רב משתתפים נחנך מרכז שי לגישור ודיאלוג ע"ש שי כהן ז"ל ומרכז מי"ה
– מרכז ילדים והורים ,ברח' ז'בוטינסקי שבעכו.

פרויקטים ומיזמים


עיריית עכו תקים מינהלת באזור התעשייה הדרומי ותשדרג את המתחם בהשקעה של
כשבעה מיליון .₪



נחנכה כיכר שטראוס בעלות של כ 2 -מיליון  .₪העבודות להקמת הכיכר כללו הנחת
מערכות השקיה ,טיפול בקרקע ,ריצוף ,עבודות אדריכלות נוף והצבת אלמנטים
אדריכליים מפוסלים עם צמחיה מטפסת המדמים שערי כניסה לעיר עכו ,פיתוח נופי
וגינון ותאורת רחוב מעוצבת.



מליאת מועצת העיר אישרה תקציב של  300אלף שקל לתכנון ראשוני להקמת בריכת
שחיה עירונית.



עיריית עכו משלימה בימים אלה תכנון מפורט של פרויקט טיילת המפרץ (החוף הדרומי ).
את הפרויקט שעלותו נאמדת בשלב זה בכ 30 -מיליון  ₪מקדמים העירייה והחברה
הכלכלית של עכו .טיילת המפרץ תוקם במסגרת התכנית להתחדשות החוף הדרומי
במטרה לממש את הפוטנציאל הקיים בחוף כמרחב ייחודי המשלב בין טבע ,עיר ומורשת ,
תוך עידוד מגמות יזמות של תיירות.



הנהלת קרן קיימת לישראל בארה"ב (  )jnfביקרה בעכו כחלק מתכנית "עולים צפונה"
לחיזוק האוכלוסייה בגליל ובעכו בפרט ובכוונתה להשקיע במיזמים בעיר.
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ראשי הקהילה היהודית בצרפת ביקרו בעכו והשתתפו בטקס חנוכת מרכז פותחים עתיד
בבית הספר גורדון .עבור התכנית הייחודית המשלבת פעילות של תלמידים יהודים
וערבים לעידוד הדו קיום הוענקה תרומה בסך  140,000יורו שגוייסו בצרפת במסגרת
מכירת חפצי אומנות במכירה פומבית.

סקירת עיקרי פעילות הרשות המתוכננת לשנת 2014


הקמת גן בוטני בשכונת הכרם ג'



קידום תכניות בנייה ומיזמים ברחבי העיר



המשך 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
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תקציב העירייה לשנת 2013
תקציב 2013

תקציב
2012

ביצוע 2011

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
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136,647

132,308

132,452

שכר עובדי חינוך

23,363

23,979

22,082

פעולות חינוך

68,202

65,547

29,099

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

3,697

סה"כ הוצאות כולל מותנה

306,779

300,092

-

-

עודף (גרעון)

264,200
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ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב
באלפי₪

מס'
פרק

תקבולים
הצעה

תקציב

ביצוע

הצעה

תקציב

ביצוע

2013

2012

2011

2013

2012

2011

מסים ואגרות
מענקים

131,759
37,900

130,168
40,745

118,014
37,436

סה"כ

169,659

170,913

155,449

שם הפרק
1
11 18
19

6

תשלומים

מיסים ומענקים

הנהלה וכלליות

29

61
62
63
64

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

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
פיתוח כלכלי
סה"כ

0

0

11,076
7,499
1,630
11,325
31,530

0

9,959
7,451
2,040
12,581
32,031

10,067
9,775
1,871
12,743
34,455

1,053
2,324
5,713
176

1,112
2,212
3,860
176

864
1,890
4,616
148

24,370
3,647
4,084
16,380
2,205

22,813
3,951
3,620
14,785
2,040

23,002
4,212
3,212
15,338
1,345

303
375

270
100

311
632

9,944

7,730

8,462

2,737
3,816
484
57,723

3,141
3,395
749
54,493

2,911
3,322
669
54,012

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

77,540
4,941

74,933
4,930

39,332
2,173

34,030

31,892

32,125

32

32

116,543

111,787

73,631

מפעלים
מים
נכסים
ביוב
אחרים
סה"כ

558
2,690
682
6,703
10,633

647
2,010
1,881
5,125
9,663

4,529
1,015
4,038
3,306
12,888

94,276
17,417
180
47,686
1,328
817
140
161,844

91,813
17,460
180
44,312
1,605
691
140
156,201

53,504
14,426
180
43,774
1,605
549
140
114,178

281
7,506
111
70
7,967

281
7,605
260
220
8,366

179
7,399
256
80
7,915

תקבולים לא רגילים
תקבולים ותשלומים

0

0

7,863

47,714

49,003

49,943

סה"כ

0

0

7,863

47,714

49,003

49,943

3,697

תקציבי עזר
סה"כ

306,779

300,093

261,990

30

3,697
306,779

300,093

264,200

תקציב 2014
תקציב 2014

תקציב
2013

ביצוע 2012

הכנסות
ארנונה כללית

114,947

111,936

106,628

650

550

699

עצמיות חינוך

41,059

39,534

38,238

עצמיות רווחה

1,035

1,170

1,122

עצמיות אחר

28,290

29,363

31,513

185,980

182,553

178,200

תקבולים ממשרד החינוך

39,313

37,172

38,100

תקבולים ממשרד הרווחה

37,586

32,859

33,863

3,504

3,485

4,964

41,472

41,500

41,052

1,600

1,400

1,299

123,475

116,416

119,278

מפעל המים

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
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
הכנסה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון

סה"כ הכנסות כולל מותנה

2,896

18,500

18,000

18,450

3,800

331,756

316,969

318,824

הוצאות
שכר כללי

42,339

39,123

38,978

פנסיונרים

29,839

29,858

30,603

פעולות כלליות

71,934

73,987

72,609

סה"כ כלליות

144,111

142,968

142,190

28,089

25,576

24,491

שכר עובדי חינוך
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פעולות חינוך

71,189

69,101

66,933

סה"כ חינוך

99,279

94,677

91,424

שכר עובדי רווחה

11,771

10,687

10,023

פעולות רווחה

41,298

37,160

37,038

סה"כ רווחה

53,069

47,847

47,061

פרעון מלוות מים וביוב

2,771

3,115

3,417

פרעון מלוות אחרות

8,665

8,806

8,595

11,436

11,921

12,012

1,619

1,630

2,405

442

426

994

18,000

17,500

17,851

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

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון

סה"כ הוצאות כולל מותנה

3,800

331,756

316,969

-

-

עודף (גרעון)

32

313,937

4,887

רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שפורסמו בשנת 2013


חוברת השקת ייחודיות בתי הספר – אזורי רישום.



חוברת אירועי תרבות באודיטוריום העירוני



פרוספקט סדרת מנויים "צלילים במוצ"ש" בקונסרבטוריון העירוני



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
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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 והחניה

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
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מלגות
מדי שנה מחלקת העירייה מלגות לסטודנטים ,תושבי העיר בתמורה לפעילות למען הקהילה.
בשנת  2013חולקו לסטודנטים מלגות בהיקף כולל של .₪162,000
חולקו מלגות שיקום שכונות בהיקף של .₪ 97,806
חולקו מלגות חינוך בהיקף של .₪ 107,550
חולקו מלגות לתלמידים מצטיינים בקונסרבטוריון בהיקף של .₪ 77,320

תמיכות – עמותות ספורט
אחי עכו

סכום
164,251

רומח

27,020

מועדון השייט הפועל זבולון עכו

14,127

הפועל עכו כדורסל

208,180

עמותת כדורגל  2000הפועל עכו

1,681,514

מועדון הכדורגל מכבי עכו

164,318

היאבקות הפועל עכו

32,843

תקווה לעתיד"  -אגרוף"

7,747

סה"כ

2,300,000

עמותה
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דו"ח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2013
חוק חופש המידע התשנ"ח( 1988 -להלן" :החוק") קובע את זכותו של אזרח או תושב ישראלי לקבל מידע מרשות ציבורית.
מספר בקשות המידע שהוגשו בשנת 9 – 2013
מספר הבקשות שנענו בחיוב – 8
שיעור הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף  7לחוק – 8
מספר העתירות שהוגשו – 0
בקשה אחת לא שולמה והמבקש טען שהמידע כבר לא רלבנטי.

ניתן לעיין בהנחיות מנהליות וחוקי העזר העירוניים (המפורסמים גם באתר העירייה) בלשכת דובר
העירייה ,בתיאום טלפוני מראשdover@akko.muni.il ,04-9956076 :
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