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 ד"בס

 (51)  //602/6' מן המניין מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה ש
 ,52:66  שעהב,  //525615/6, ב"באייר תשפ' יז  ,רביעי  וםבי

 עכו 51ויצמן  וברח, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות  ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 סגן ראש העיר  -מל 'ד אדהם ג"עו
 סגנית ראש העיר  -שרי גולדשטיין ' גב
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב
 חברת מועצת העיר  -עאישה מורסי ' גב
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו

 חבר מועצת העיר -מר אושרי אליהו לנקרי 
 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חבר מועצת העיר -ליעזר פרומן מר אילן א

 חבר מועצת העיר  -מר נפתלי רזניקוביץ 
 חבר מועצת העיר  -מר רפאל לוזון 

 חבר מועצת העיר   -מר נתנאל אלפלס 
 חבר מועצת העיר  -מר שמיל לוי 

 :ה"נעדרו ה
 לארץ-נמצא בחוץ -   מ וסגן ראש העיר"מ -מר זאב נוימן 

 לארץ-נמצא בחוץ -העיר חבר מועצת  -ח חוסין אסדי "רו
 חבר מועצת העיר     -מר חאתם פארס  

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

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

 ח"מנהל מחלקת הנה2 ח "רו  -מר מנחם נויפלד 
 קלדנית2 ם בלשכת גזבר עוזרת מנהלת אגף הכנסות ונכסי -יהודית דיאמנט ' גב
 מנהלת מנהל קשרי קהילה  -אוחיון  -ליזו פרץ ' גב
 מזכירת לשכת ראש העיר -תמר חן ' גב
 רכזת פרויקטים מינהל קשרי קהילה -יהודה -ירדן בן' גב
 מזכירת מנהל קשרי קהילה -מיכל ברק ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 אנושמזכירת אגף משאבי  -מרגרית מתא ' גב
 ראשת מנהל החינוך -אורית אסייג ' גב

 מהנדסת העיר -רות רוטנשטרייך ' אדר
 ועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה מגזר יהודיי - אתי סבג' גב

 סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים -מר איגור מאיורסקי 
 מ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -מר מרדכי שמיר 

 מנהל אגף התרבות -בנזינו מר מאור 
 ראש אגף ביטחון וחירום -מר יחיאל מקיאס 

 מנהל מחלקת הגבייה -שבתאי מר אברהם 
 הגבייה' מח -אחראית ועדת ההנחות   -אורטל רפאל ' גב
 מזכירת מנהל כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 מידעמערכות  -טכנאי מחשוב  -מר יוסי כהן 



2 

 
 :על   סדר   היום

 5הודעות ראש העיר   55
 ,//05/5/6כינוס שני מיום  - //6/אישור פרוטוקול ועדת שיוויון מגדרי שנת    5/

 55ב כנספח "הרצ      
 ,//56.5/6./מיום  /' אישור פרוטוקול ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור מס  5 5

 5/ב כנספח "הרצ      
 55ב כנספח "הרצ, //6/רים חדשים "תבאישור פתיחת 5   .
 5.ב כנספח "הרצ, שינוי תקציב רגיל5   1
 , //52515/6מיום ' י1ות לפי סעיף פטור עמות –אישור פרוטוקול וועדת הנחות 5   0

 15ב כנספח "הרצ      
 5יום שני //55505/6-ליום רביעי  //2505/6 דחייה של המועצה בחודש יוני מתאריך5   2

 מעל  סדר  היום  
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 :כדלקמןנוספים נושאים חדשים ארבעת  מבקש להוסיף
 5//6/רים חדשים שנת "אישור פתיחת תב(  5)
 5שינוי תקציב רגיל(  /)
 5//52515/6מיום ' י1פטור עמותות לפי סעיף  -פרוטוקול וועדת הנחות אישור (  5)
 5מועצה יוניחודש דחיית שינוי תאריך (  .)
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 5מעל סדר היוםנוספים ים חדשים נושא . מעלה להצבעה 
 

 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חברי  המועצה שנעדרו
 5מאשר  -מ וסגן ראש העיר "מ  -        מר זאב נוימן

 5מאשר  -      חבר מועצת העיר  -ח חוסין אסדי "רו
 5מאשר  -       העירחבר מועצת   - מר חאתם פארס 

 :הצבעה
 5חברים  52   -בעד     
 אין   -נגד      
 אין     -נמנע   
 

 (5והמועצה שנעדרי טלפוני מול חבר אושר2 )מאשרים פה אחד   -:החלטה      

 

 הודעות  ראש  העיר  55
 

 איטליה נואה'ביקור ג - ל"דיווח על הנסיעה לחו .1
 נואה'ביקור בג טיסה לאיטליה –יום ראשון  12.2.1.11יום רביעי עד  11.2.1.11

 .ע"מל אדהם סגן רה'ד ג"שמעון לנקרי ראש העיר ועו
 כ יומיים קיבלו אותנו יפה מאוד "סה, נואה היה טקס מרשים'היינו עם ראש עיריית ג
 ידידות הר "הוא יו מי שארגן את הטקס היה ברונו גטסו. נדב' היו איתי אדהם ופרופ

 . היו ימיים אינטנסיביים מאוד לא עזבו אותנו היו סביבנו כל היום.  איטליהבין ישראל ו
 . היה ביקור מוצלח הם רוצים לבוא אלינו בספטמבר

 . העיתון שלהם דיווח על הביקור שלנו
 

  :התייחסות לאירוע התקיפה של שני אחים יהודים בנמל .1

אני מצפה ומאמין שהמשטרה ומערכת אכיפת החוק יענישו ביד קשה ובחומרה את "
אני מצפה שגם . יש לגדוע את הידיים האלימות שפועלות מתוך שנאה וגזענות. התוקפים

נו ככל יכולת אנו נעשה. ראשי הציבור הערבי ואנשי הדת המוסלמים יגנו את המעשים הללו
משנה שעברה ואנחנו מצפים שהשר לביטחון פנים ידאג למנוע חזרתם של האירועים הקשים 

 ."להקצות את כל המשאבים הנדרשים כדי להבטיח זאת
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 אירועי האביב .3
  שמעון לנקרי

 לאחר סקר שנעשה אל מול התושבים הוחלט לחגוג את אירועי יום העצמאות 
 . הם כללו אירועים לגני הילדים בשני סבבים. בתוך השכונות

 . איש ...,2כ השתתפו "סה
 .בקיץ הולכים להשקיע באירועים

 
 מאור בנזינו 

 . בנינו תכנית לנוער ולילדים הבאנו את האומנים הכי טובים שיש
 . תכנית אטרקטיבית וגדולה, פסטיבלים למיניהם, חגיגות להיכל, יהיו הרקדות

 . עדן בן זקן ועוד, איתי לוי: אומני נוער אהובים כגון, יהיה שבוע לנוער
 

 אשוריניב 
 . המטרה שבמהלך כל חודשי הקיץ יהיו אירועים פרוסים לנוער ולילדים

 
  אירועי שבועות5    4
  

 אוחיון –ליזו פרץ 
 אנחנו עושים פעילות לכולם , פ עם אגף הנוער"בשת 2.1.11..31 -ב

 . לנוער ולילדים הברחבת העיריי
 

 ייערך הפנינג שבועות לכל המשפחה " כשספורט וקהילה נפגשים"תחת הכותרת 
 בשיתוף ..:10-..:.1האירוע ייערך  ברחבת העירייה בין השעות . במאי 31-ה, ביום שלישי

 .ל"החברה למרכזים קהילתיים וקק
 

 ל"רפאמפעל .   2
 

 שמעון לנקרי       
 . ל לאחר שנים"הסכם עם רפאה ה"בבשעה טובה נחתם 

 . רשויות 2-ח בשנה ל"מש 21ההסכם מדבר על העברות כספיות של 
 . זה ברכה, ח לשנה"מש 2..1ים כל אחת תקבל -וקרית, המובילות מבניהם הן עכו

 
 הקאנטרי2  ל בעכו"נופש של חיילי צההריסת מבנה ה5   0

החלו פעולות הריסה של המבנים ששימשו במשך שנים רבות כמחנה הנופש של חיילי  השבוע
במתחם שנרכש על ידי יזם פרטי מתוכננים . ל בעכו ונותרו בשנים האחרונות כפיל לבן"צה

. במקום נערך תרגיל חירום לחילוץ לכודים מבין ההריסות. לקום יחידות מגורים ומלונאות
 .י הישןבשבוע שעבר נהרס גם הקאנטר

 
 מדובר במבנים ישנים שהיה קשה מאוד להתמודד  –הריסת מבנה הנופש והקנטרי 

 . ובשעה טובה השבוע הנופש נהרס, איתם בבתי המשפט
 . במקום יבנו בתי מלון ומבני מגורים. התלוו אלינו אלוף פיקוד העורף ומפקד המחוז

 . מלון מסעדות ובית, עסקים, במקום הקאנטרי הישן יהיה מבנה מסחרי
 .ותימשך עד סוף אוגוסט, הבניה תחל מיד לאחר הפינוי

 
  למילואימניקיםמצדיעים 5   7

תעודות הוקרה לשמונה חיילי מילואים מעכו על תרומתם הרבה במסגרת השירות  הענקנו
יש לי הערכה עצומה לאנשי המילואים שתורמים מזמנם למען בטחון . הצבאי במילואים

 .המדינה ולמען חברה ישראלית טובה יותר
 .כל הכבוד להם, ימים בשנה ..1עושים מילואים , קיבלו פרס הוקרה על תרומתם       
 .מילואימניקים שעשו הכי הרבה קיבלו את פרס ההוקרה .1       

 
 



4 

 
 

 יקיר ועדת יוצאי קווקאז 5    .
יו״ר , על ידי פבל יליזרוב( יהודי קווקז)תואר יקיר עדת ההרריים השבוע קיבלתי בכנסת 

התואר הוענק על ההשקעה  .במעמד חבר הכנסת ניר ברקת התאחדות יהודי קווקז בישראל
בטקס השתתפו בין השאר גם רב העדה הקווקזית  .בעבודה למען קהילת קווקז בעכוהרבה 

הוענק , כמו כן .נחמיה מיכאלי, הרב יניב נפתלי ויו״ר קהילת יוצאי אזרבייג׳אן בעכו, בישראל
אות הוקרה ואיש השנה הוענק לגברת רעיה חודדטוב מעכו על פעילותה בזמן הקורונה למען 

רה לתושב עכו נוסף הוענק לואלרי אילייב על פעילותו בתחום חברי הקהילה ואות הוק
 .הספורט

 
 . ר ההתאחדות פבל החליט להעניק אות יקיר לרשויות בגליל המערבי"יו

 . ניר ברקת חיבק את הפרויקט הזה. עיריית עכו הוזמנה
 . עושה עבודה מדהימה במרכז של הקווקזים בעיר, נחמיה שירין השתתףמיכאלי 

 . פרס על עבודתה ותפקודה בזמן הקורונה רעיה קיבלה
 .החברה עושים עבודה מדהימה עם הקהילה הקווקזית

 
  ישראלועידת תיירות של .  9
 

 שמעון לנקרי       
 . 1.11נקיים באולמות האבירים בעכו כנס ישראל לתיירות  0.11..-ב       
 .תכנית מפורטת תפורסם בהמשך. הינכם מוזמנים להגיע       

 . בחסות גלובס יתקיים אירוע באולמות האבירים עם אנשי עסקים ושר התיירות
 . יהיה סיור בחלק מהוועידה כדי לראות את האטרקציות בעיר
 . עכו נשענת על עשרות אנשי עסקים וזה מאוד מוכיח את עצמו

 

 ג בעומר"ל.  .1
 מדורות בבערת ה: במסגרת היערכות עיריית עכו לאירועי ל״ג בעומר

 .רק במקומות המאושרים 2.1.11..1, יום רביעי, ל״ג בעומר הערבתותר 
 

 יניב אשור
 עשינו ישיבה מסודרת עם כיבוי אש , בגלל הרגישות של נושא הבערת אש

 . והמשטרה וביקשנו מהציבור להישמע להנחיות
 . הכל מסודר עם הנחיות מפורטות לציבור

 
 רפאל לוזון

 . מסודר מקוטלג וערוך לקראת המדורות ממש להתפעל לעשיתי סיור בעיר והכו
 .ישר כח לכל העוסקים בדבר

 
 שמעון לנקרי

 . כל אירוע מתקיים עם הביטחון המקסימאלי ברמה הגבוה ביותר
 .כל כבוד למאור בנזינו על הטיפול באירועים

 

 
  ימי הולדת.  11

 
 שמעון לנקרי       
 , ל העירייה"סמנכ לקובי שמעוניברכת יום הולדת שמח מזל טוב והענקת זר פרחים        
 רוצה לפרגן לו על עבודתו הוא והצוות שלו עושים עבודה מצוינת בטיפול הפרוטוקולים       
 .ישר כוח, של המועצה תמיד הכל מאורגן ומסודר למופת       
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 ,//05/5/6כינוס שני מיום  - //6/מגדרי שנת  אישור פרוטוקול ועדת שיוויון  5  /

 5                                                                                                      5ב כנספח "הרצ       
 

 ר ועדת שיוויון מגדרי"יו -שרי גולדשטיין 
 : היו תכנים והמון עשייה בפרויקטים כגון, למרות הקורונה

 . הצלחנו להוציא לאימהות מלגות ללימודים. פ מבורכים"טיפול באקדמיה היו שת
 . ועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה תרמה רבות להצלחה של הפרויקטיאתי סבג ' גב

 .נעשו פרסומים בעברית בערבית ורוסית
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 , את שנים כבר איתנו ואני רוצה להחמיא לך על רצינותך, שרי

 . את מקפידה מאוד שדברים מתבצעים
 ?האם את חושבת שאנחנו עושים מספיק לטובת אותם נשים

 
 ר ועדת שיוויון מגדרי"יו -שרי גולדשטיין 

 .זה אף פעם זה לא מספיק אך מברכים על הקיים
 מגדרי ומבקשים מהמועצה לאשר לנו בנוסף אנו רוצים לעשות סקר 

 .לטובת הסקרח "ש ...,.3כ של "סה
 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 .0.1.1.11כינוס שני מיום  - 1.11מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת שיוויון מגדרי שנת 

 
 :הצבעה
 .חברים 14   -בעד    
 .אין   -נגד     
 . אין   -נמנע  

  
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 ,//56.5/6./מיום  /' אישור פרוטוקול ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור מס  5 5

 5                                                                                                               /ב כנספח "הרצ      
 

 ר ועדת הנצחה"יו -שרי גולדשטיין 
 אורית אסייג ' גבפ עם "בשת, ל להעברתם בבתי הספר"הבאנו נושאים בתחום הנ

 . כדי שילמדו אותם ויכנסו למערכת של התלמידים
 .קיבלנו תגובות טובות מצד המשפחות, לגבי טקס יום הזיכרון

 מאור בנזינו על עריכת טקס מכובד ולמופת וכמובן גם לברך את מר רוצה לברך את 
 .ישר כח, המבורכתה אוחיון על עשייליזו פרץ ' גב

 
 ראש העיר –מעון לנקרי ש

  1' מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת הנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור מס
 .4.1.11..14מיום 

 
 :הצבעה
 .חברים 14   -בעד    
 .אין   -נגד     
 . אין   -נמנע  

  
 .מאושר פה אחד: החלטה
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 מעל  סדר  היום  
 
 5ב כנספח "הרצ, //6/רים חדשים "באישור פתיחת ת5   .
 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 .1.11רים חדשים "אישור פתיחת תבמעלה להצבעה 

 
 :הצבעה
 .חברים 14   -בעד    
 .אין   -נגד     
 . אין   -נמנע  

  
 .מאושר פה אחד: החלטה

 .ב כנספח "הרצ, שינוי תקציב רגיל5   1
 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 .שינוי תקציב רגילמעלה להצבעה 

 
 :הצבעה
 .חברים 14   -בעד    
 .אין   -נגד     
 . אין   -נמנע  

  
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 5//52515/6מיום ' י1פטור עמותות לפי סעיף  –אישור פרוטוקול וועדת הנחות 5   0

 
 **ח נחאס בולוס חברי מועצת העיר "עאישה מורסי ורו' גב** 

 **יצאו מהמליאה **   

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 ,17.2.1.11מיום ' י2תות לפי סעיף פטור עמו –מעלה להצבעה אישור פרוטוקול וועדת הנחות 

 .2ב כנספח "הרצ
 

 :הצבעה
 .חברים 11  -בעד    
 .אין   -נגד     
 (.ח נחאס בולוס לא הצביעו "עאישה מורסי ורו' גב)  . אין   -נמנע  

  
 .מאושר פה אחד: החלטה

 **ח נחאס בולוס חברי מועצת העיר "עאישה מורסי ורו' גב**           

 **חוזרים למליאה **                         
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 יום שני //55505/6-יום רביעי ל //2505/6דחייה של המועצה בחודש יוני מתאריך 5   2

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 ל העירייה ביקש את הדחייה בישיבת מועצה "קובי שמעוני סמנכ

 .'בגלל טקסים שיש בבית הספר של כיתות יב
 

 יום רביעי  0.1.11..מעלה להצבעה דחייה של המועצה בחודש יוני מתאריך 
 .יום שני 13.0.1.11-ל
 

 .אישור טלפוני התקבל מחברי המועצה הנעדרים
 

 :הצבעה
 .חברים 17  -בעד    

 .אין   -     נגד
 . אין   -נמנע  

  
 .מאושר פה אחד: החלטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ ____   __ ____ ____                     ____  ______________ 
 קובי   שמעוני                                             שמעון   לנקרי    

 ראש  העיר                  ל   העירייה"סמנכ                   
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