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 ד"בס
 

 (01) //012/1' מן המניין מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה ש
  ,00711 בשעה,  //1271.7/1,  ב"בתמוז  תשפ' ז ,רביעי  ביוםשהתקיימה 

 עכו 51ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות  ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 מ וסגן ראש העיר "מ -מר זאב נוימן 
 סגן ראש העיר  -אדהם מל 'גד "עו
 סגנית ראש העיר  -שרי גולדשטיין ' גב
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב
 חברת מועצת העיר  -עאישה מורסי ' גב
 חבר מועצת העיר - ח חוסין אסדי"רו

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

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

 חבר מועצת העיר  -מר רפאל לוזון 
 חבר מועצת העיר  -מר שמיל לוי 

 חבר מועצת העיר  -מר נפתלי רזניקוביץ 
 

 :ה"ה  ונעדר
 לארץ-נמצא בחוץ 2 חבר מועצת העיר  -ח נחאס בולוס "רו

  חולה קורונה2  חבר מועצת העיר  -מר נתנאל אלפלס 
 חבר מועצת העיר   -   מר חאתם פארס

 

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

 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 
 מחליפה גזבר העירייה2 מנהלת אגף נכסים והכנסות  -גוזי -שגית בן' גב
 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו

 ח"מחלקת הנהמנהל 2 ח "רו  -מר מנחם נויפלד 
  כותבת פרוטוקול –מנהלת לשכת מנהל הרווחה  -אתי סבג ' גב
 מזכירת אגף משאבי אנוש -מרגרית מתא ' גב
 מנהלת לשכת ראש העיר -אלפסי -אור סט' גב
 מזכירת לשכת ראש העיר - תמר חן' גב

 מ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -מר מרדכי שמיר 
 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 

 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 ראשת מנהל הרווחה -עדי מקל ' גב
 מנהלת מינהלת עסקים אסטרטגיה וחדשנות -יונית סמולש ' גב

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר שי אונגר 
 מהנדסת העיר -רות רוטנשטרייך ' אדר

 מנהלת מרכז שירות לתושב -אביבית וינברגר ' גב
 מ"מי עכו וביוב בעל תאגיד "מנכ -מר דני ספנדי 
 מ"תאגיד מי עכו וביוב בע -מר ארנון כרם 
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 :  ה"המשך  בנוכחות  ה
 מנהל מחלקת פיקוח - לובטינסקימר יבגני 

 מזכירת מנהל כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 דוברות והסברה2 רכזת דיגיטל  -עדן צימרמן ' גב

 מערכות מידע -טכנאי מחשוב  -מר יוסי כהן 
 מערכות מידע -טכנאי מחשוב  -גבריאלוב מר אריאל 

 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
 צלם -מר אלברט לוי 

 

 :על   סדר   היום
 7הודעות ראש העיר    07
 07ב כנספח "הרצ, //17127/1/מיום   //1/-12' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס  7  /
 7/ב כנספח "הרצ, //1/שנת  (מכללת גליל מערבי)הנחות ועדת אישור 7    5
 7ש"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ, //1/-ב"התשפ, (שילוט)חוק עזר לעכו  7   4

 7'א5ב כנספח "דברי הסבר הרצ, 5ב כנספח "חוק העזר רצ 
 7ש"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ, //1/-ב"התשפ, (רוכלות)חוק עזר לעכו   7 1

 7'א4ב כנספח "דברי הסבר הרצ, 4ב כנספח "חוק העזר רצ
 17ב כנספח "הרצ ,//107127/1מיום  1/0/-א"ת יקיר העיר עכו לשנת תשפאישור פרוטוקול ועד   27
 27 ב כנספח"הרצ, //1727/1/אישור פרוטוקול ועדת תרומות מיום 7   .
 ,מ מר חיים רוזנצוויג"אישור מועמדות לדירקטוריון החברה הכלכלית לעכו בע   07

 , //0727/1/ל במכתבו מיום "י בקשתו של מר מרדכי שמיר מנכ"עפ, 715.2.1000 ז7ת      
 7. ב כנספח"הרצ, ש העירייה"וחוות דעת של יועמ      

 07 ב כנספח"צהר, //0/727/1מיום  1אישור פרוטוקול ועדת שמות  מספר   7 9
 

 מעל  סדר  היום  
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 :כדלקמן ים נוספיםחדש יםנספח 4מבקש להוסיף 

   B 7 -ו Aב כנספחים "הרצ, //1/רים חדשים שנת "פתיחת תבדפים של  /אישור  07
 C7ב כנספח "הרצ, //1/שינוי בתקציב רגיל שנת  7/
 7המועצהשרי גולדשטיין חברת ' אישור הנסיעה ליוון הגב 57
 7ל החברה הכלכלית"מרדכי שמיר מנכמר י בקשתו של "אישור קול קורא קארטינג עפ 47
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 7מעל סדר היוםנספחים חדשים נוספים  4אשור  מעלה להצבעה

 
 :  והתקבל  אישור  טלפוני  של  חברי  המועצה שנעדר

 7מאשר - חבר מועצת העיר  -ח נחאס בולוס "רו
 7 מאשר -חבר מועצת העיר   -מר נתנאל אלפלס 
 7מאשר -  חבר מועצת העיר  -מר חאתם פארס 

 
 :הצבעה

 7חברים  .0   -בעד    
 אין   -נגד     
 אין     -נמנע  

 
 (7טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -מאשרים פה אחד 2 )מאשרים פה אחד   -:החלטה     
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 הודעות ראש העיר 07
 

 7נקו'אינה סטורוז' הולדת שמח והענקת זר פרחים לחברת מועצת עיריית עכו גבברכת יום  7א
 

 הלימודים שנת  סיום  7ב
 ים יוצאים לשיפוצ. נראים טובס "בתיה. הספר במסיבות הסיום-סיור בבתי

 .ל הבאה"ולהכנת שנה
 

 : בשורה להורי ילדי הגנים בעכו 7ג
 בסבסוד העירייה יופעלו גם השנה בקייטנות החופש הגדול בגנים צהרונים 

 .ש״ח לתלמיד 071במחיר של  00:11עד השעה 
 

 .'לילדים עד כיתה ג( 03:11 – 00:11)ח בלבד "ש 071שבועות בעלות של  3קייטנות 
 .'סוף כתה ו –גנים . הרווחה' בנוסף יש סבסוד של מח

 .לום נוסףיש אפשרות להארכת התקופה בתש
 

  סרטון -פתיחת אירועי הקיץ  7ד
  01:11ביולי בשעה  5-ה, את אירועי הקיץ ביום שלישי פותחתעיריית עכו 

בהמשך הקיץ מתוכננים להתקיים . איתי לויזמר נועה קירל וזמרת ברחבת העירייה עם האמנים     
 .אירועים בשכונות ובפארקים לילדים ולכל בני המשפחה

 .אתמול היה אירוע מוצלח. משתתפים 7,111-כ
 

  שר התיירותביקור  7ה
 המערבית בעכו העתיקה " במת הים"יואל רזבוזוב ביקר בעכו וחנך את טיילת 

 .וכן את גן החפיר
  .עיר עתיקה פ חברה לפיתוח"בשת( ליד אורי בורי וליד החפיר. )טיילות 0לפני שבוע וחצי חניכת      

 
 עכו מזרח 7ו

תעסוקה ותעשייה , מגרשים בייעוד למסחר 05רשות מקרקעי ישראל שיווקה בהצלחה מכרז בן 
 . בשכונת עכו מזרח

 .שימושים וערובדונם שווקו בהצלחה לטובת תעסוקה  053. מגרשים 05שווקו 
 .פתוחהאין סיבה להשאירה , תעלת המים תכוסה

 .המינהל אמור להוציא מכרז להמשיך
 
 כנס יזמים 7ז

היזמים  .במטרה לעודד השקעות בעיר העירייהעשרות יזמים השתתפו בכנס יזמים שערכה 
 .התרשמו מקצב ההתפתחות והבנייה בעיר ואף התעניינו בפרויקטים שונים

 
 חופים  7ח

החופים הלא מוכרזים בעכו דורגו כחופים נקיים מאוד בבדיקה שנערכה לאחרונה  על ידי המשרד 
הלא מוכרז בעכו היא בצד הצפוני מאזור בית החולים מזרע ועד  רצועת החוף .להגנת הסביבה

 .לחומות העיר העתיקה ובאזור הדרומי בחוף התמרים
 .עכו קיבלה ציון גבוה ביותר. נעשית עבודה טובה. מדד חוף נקי     

 
  לשעבר ל "הרמטכ הרצאת  7ט

 .בהיכל התרבות בעירשאול מופז השיק את ספרו האוטוביוגרפי , ל ושר הבטחון לשעבר"הרמטכ
 .כדוגמת גשרי הרכבת. רבים ממיזמים בעיר נזקפים לזכותו

 
 7רושל –ע רקליגהאוזן וסגן ראש העיר לה "ביקור רה 7י
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 07ב כנספח "הרצ, //17127/1/מיום   12-//1/' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס 7/
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .₪ 701,111.- -הסתיים ביתרה של כ 0100שנת  0רבעון : לתקופה 0100לשנת  ח רבעוני"דו

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 7//17127/1/מיום   //1/-12מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים 
 :הצבעה
 חברים 04    -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 7מאשרים פה אחד  -:החלטה
 
 

 

 /ב כנספח "הרצ, //1/שנת  (מכללת גליל מערבי)הנחות ועדת אישור  57
   

 ***עאישה מורסי חברת מועצת העיר יצאה מהמליאה ' גב*** 

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 .הארנונה מחיוב 033כל מוסדות הציבור בישראל משלמים 
 כאן חלה תקלה ונשיא המכללה התקשר לראש העיר בטענה שאין אפשרות לשלם

 לטענתו בכל הארץ האוניברסיטאות והמכללות  .שהוחלט בוועדהכפי , את מלא השומה
 .משלמות שליש ויש לנהוג כך גם בעכו וכפי שהיה עד היום

 
 מחליף נתנאל אלפלס2 סגן ראש העיר  -מל אדהם 'ד ג"עו

 מגיעה לו הנחה הקריטריוניםמוסד ציבורי חייב להגיש את המסמכים ובמידה ועומד בכל 
 .באופן אוטומטי

 .ולכן לא קיבלה הנחה בקריטריוניםהאקדמית לא עמדה  המכללה
 ,בו נכתב שמוסד אקדמי זכאי להנחה' ב7אך לאחר בחינת סעיף 

 .ת להנחה בהתאםיהוחלט שמכללת הגליל מערבי זכא, גם אם אינו עומד בכל הקריטריונים
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 7/ב כנספח "הרצ, //1/שנת  (מכללת גליל מערבי)הנחות ועדת  מעלה להצבעה אישור

 
 :הצבעה
 7חברים 05   -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 
 7מאשרים פה אחד  -:החלטה

 
 ***מליאה לחזרה עאישה מורסי חברת מועצת העיר ' גב*** 

 
 
 

  



5 

 

 7ש"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ, //1/-ב"התשפ, (שילוט)חוק עזר לעכו  47
 7                                          'א5ב כנספח "דברי הסבר הרצ, 5ב כנספח "חוק העזר רצ

 
 ד כנרת הדר"עו

 .חוק העזר הקודם לא מתאים לצרכיה של העיר ולסטנדרטים החדשים. הוגש בנוסח המעודכן
 

 ל העירייה"מנכ -יניב אשור 
 .ובהשוואה לערים אחרותי אדריכלית העיר "נושא החזות נקבע במקצועיות ע

 .בסטנדרטים שנקבעו יזכה לעלות נמוכה יותר שיעמודהשילוט 
 

 סגן ראש העיר  -מל אדהם 'ד ג"עו
 . ערבית ורוסית בנושא, עבריתבשפה מבקש פרסום 

 
 ד כנרת הדר"עו

 שרת הפנים צריכה לאשר ולאחר מכן יש פרסום ברשומות, כדי שחוק העזר יכנס לתוקף
 .לתוקףוהחוק יכנס 

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 7//1/-ב"התשפ, (שילוט)עזר לעכו  חוקמעלה להצבעה 
 

 :הצבעה
 7חברים 04    -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 
 7מאשרים פה אחד  -:החלטה

 
 

 

 7ש"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ, //1/-ב"התשפ, (רוכלות)חוק עזר לעכו  17
 7                                             'א4ב כנספח "דברי הסבר הרצ, 4ב כנספח "חוק העזר רצ

 
 ד כנרת הדר"עו

 אושר מסמך מדיניות  03.0.0100מיום  1730100' שמן המניין מסבישיבת המועצה הקודמת 
 .מזון דוכני, שיאפשר הצבת משאיות מזון

 .המדיניות שאושרהחוק העזר הנוכחי מטרתו לאפשר את אכיפת 
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
  7//1/-ב"התשפ, (רוכלות)עזר לעכו  חוקמעלה להצבעה 

 
 :הצבעה
 7חברים 04    -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 
 7מאשרים פה אחד  -:החלטה
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 ,//107127/1מיום  1/0/-א"לשנת תשפאישור פרוטוקול ועדת יקיר העיר עכו  27
 1ב כנספח "הרצ

 
 עכור ועדת יקיר "יו -נפתלי רזניקוביץ 

 7//1/-ב"שנת תשפ בשנה הבאה בחירות ולכן אין בחירת יקיר העיר
 יקירים באופן חריג לאור העובדה 5אנו ממליצים לבחור 7 אנשים ראויים 01הגיעו 

 7מר דוד דהן,  שולה שולמית לוי' גב, מר אליהו חזן  :שבשנה שאחריה היא שנת בחירות
 
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 7//107127/1מיום  1/0/-א"מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת יקיר העיר עכו לשנת תשפ

אות יקיר עכו עיטור אותות בשנה זו לקבלת  5 יקיר עכו חברי ועדת יקיר עכו ממליצה על הענקת
 :ההצבעה היא לאישור חברי מועצת העירמגזר יהודי  1/0/א "פלשנת תש

 :מועמדיםהשמות 7 /2  שלושה המועמדים  7 0
 

 7אליהו חזן(7  0)        
 7לוי( שולה)שולמית   (7/)        
 7דוד דהן(7  5)        
 

 :הצבעה
 7חברים 04    -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 
 7מועמדיםהמאושרים שלושה 2  מאשרים פה אחד  -:החלטה

           

 

 27ב כנספח "הרצ, //1727/1/אישור פרוטוקול ועדת תרומות מיום  7.
 

 ד כנרת הדר"עו
 .לרשות מקומית מותר לקבל תרומות בתנאי שאין ניגוד עניינים

 .רכז הוועדה מחתים את המחלקות השונות
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .לא יכולה לגייס כסף מבעל עניין או מבעל אינטרסהרשות המקומית 

 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 27ב כנספח "הרצ, //1727/1/מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת תרומות מיום 

 התרומה של העמותה לקידום המוסיקה והמחול בעכו עבור מלגות לתלמידים מצטיינים"
 י בקשתו של מר דני ירון"עפ "לקונסרבטוריוןותלמידים בעלי קושי כלכלי ועבור רכישת כלים 

 .מנהל הקונסרבטוריון
 

 :הצבעה
 7חברים 04    -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 
 7מאשרים פה אחד  -:החלטה
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 ,מ מר חיים רוזנצוויג"אישור מועמדות לדירקטוריון החברה הכלכלית לעכו בע 07
 //0727/1/ל במכתבו מיום "מיר מנכמרדכי שי בקשתו של מר "עפ, 715.2.1000 ז7ת

 7                                                     .ב כנספח "הרצ, ש העירייה"וחוות דעת של יועמ
 

 מ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -מר מרדכי שמיר 
 . ל בחיל הים"סאבדרגת ל "צהחיים רוזנצוויג השתחרר מ
 תחום שיכול לסייע לנו , חראי על תחום הדיגיטציה לאזרחא כיום עובד בחברת החשמל

 .ברשות ובחברה
 .הנהלת שכונת אנשי הקבע ושכונת השוטריםריון של ורקטידהיה ב

 .  בחודש ספטמבר. היוצא  הדירקטוריוןשנים של החבר  5המינוי יכנס לתוקף בתום 
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 ,מ מר חיים רוזנצוויג"לדירקטוריון החברה הכלכלית לעכו בעאישור מועמדות  מעלה להצבעה

 , //0727/1/ל במכתבו מיום "י בקשתו של מר מרדכי שמיר מנכ"עפ, 715.2.1000 ז7ת
 7ש העירייה"וחוות דעת של יועמ

 
 :הצבעה
 7חברים 04    -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 
 7מאשרים פה אחד  -:החלטה

 

 07ב כנספח "הרצ, //0/727/1מיום  1פרוטוקול ועדת שמות  מספר אישור  97
 

 ר ועדת שמות"יו -רפאל לוזון 
 נעשו מספר שינויים שכונה . ועדת השמות התכנסה פעם ראשונה השנה

 .בשכונת אנשי קבע עכו "נאות פרס"-ל  שונה  ל"ז ש שמעון פרס"ע
 

 .אינו ראוי שיקרא על שמו רחוב – "ד השנילאופל"רחוב 
 

 .כשם זמני "שערי עכו"שנבנת במזרח העיר תשווק כהמזרחית השכונה החדשה 
 

 ."כרם האומנים" –' כרם ג –שכונה חדשה 
 .רקי התושבים כפי שהשתקף מהס"השם הוחלט ע

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 .שכונה3 בניין 3 מבקש מועדת השמות להיות זהירים כשמשנים שם לרחוב 
 

 העירראש  -שמעון לנקרי 
 7//0/727/1מיום  1מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת שמות  מספר 

 
 :הצבעה
 7חברים 04    -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 
 7מאשרים פה אחד  -:החלטה
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 מעל  סדר  היום  
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 :כדלקמן ים נוספיםחדש יםנספח 4מבקש להוסיף 

 

  B -ו Aב כנספחים "הרצ, //1/רים חדשים שנת "דפים של פתיחת תב /אישור  07
 

 ר הוועדה"ראש העיר ויו -שמעון לנקרי 
 :רים"תב' רים חדשים מס"אישור פתיחת תב - 0דף מספר מעלה להצבעה  7א

521.  25210  25219  25221  2/1457 

 :רים"תב' רים חדשים מס"אישור פתיחת תב - /דף מספר מעלה להצבעה  7ב
5225  25224  25221  252227 

 

 :הצבעה
 7חברים 04    -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 

 7מאשרים פה אחד  -:החלטה
 

 C7ב כנספח "הרצ, //1/שינוי בתקציב רגיל שנת  7/
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 7//1/שנת מעלה להצבעה שינוי בתקציב רגיל 

 :הצבעה
 7חברים 04    -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 
 7מאשרים פה אחד  -:החלטה

 
 שרי גולדשטיין חברת המועצה' גבהאישור הנסיעה ליוון 7 5
 

 ר ועדת בריאות"יו -שרי גולדשטיין 
 7פ"הקמת רשת ערים ביוון ובישראל לשם קידום בריאות באמצעות שת

 ימים 1כ "סה=  //797/1. - //00797/1תאריך טיסה 
 , ח"ש 111,.7-ל היא "טיסה ואשכרטיס הוצאות של 

 (7שרי גולדשטיין' יונית סמולש וגב' גב)לשתי הנציגות 
 

 ***חברת מועצת העיר יצאה מהמליאה שרי גולדשטיין ' גב*** 
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 7ין חברת המועצהשרי גולדשטי 'ליוון גבהנסיעה  מעלה להצבעה אישור

 
 :הצבעה
 7חברים 05   -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 7מאשרים פה אחד  -:החלטה
 
 

 ***מליאה לחזרה חברת מועצת העיר שרי גולדשטיין ' גב*** 
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 7ל החברה הכלכלית"י בקשתו של מרדכי שמיר מנכ"אישור קול קורא קארטינג עפ7  4

 
 מ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -מר מרדכי שמיר 

 .קול קורא של משרד הספורט להקמת מגרשי קארטינג
 .בחלק האחורי של הפארק האתגרי

 בנוסף נוכל להפעיל את המסלולים לטובת הקהילה , תחרותיספורט משרד הספורט מתקצב 
 .תחרויות מכל הארץ מקצועי ויארחהמסלול יהיה . באופן מסחרי

 .בשם העירייה החברה הכלכלית מעוניינת להגיש קול קורא
 

 שמיל לוי
 .מבקש לבחון את עוצמת הרעש וההפרעה למקומות מגורים

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 מזמין את שמיל לוי לבדוק את הנושא ובמידה ואכן. הבקשה היא לגשת לקול הקורא
 .הפרוייקט לא ייושם, תהיה הפרעה לתושבים

 
 שמיל לוי

 .מבקש שהבדיקה תהיה מקצועית ודקדקנית
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 7ל החברה הכלכלית"י בקשתו של מרדכי שמיר מנכ"מעלה להצבעה אישור קול קורא קארטינג עפ

 
 :הצבעה
 7חברים 04    -בעד    
 7אין   -נגד     
   7אין    -נמנע  

 
 7מאשרים פה אחד  -:החלטה

 
 **ישיבת מועצת העיר שמן המניין ראש העיר סוגר את    **

 
 
 

 ________ ____   __ ____                         ______________  ____ 
 שמעון   לנקרי         קובי   שמעוני                                           

 ירראש  הע                              ל   העירייה"סמנכ                    

X:\2018\הנחות-כספיםדוחרבעון-01-0100  0.7.0100 מיום המניין שמן מועצה פרוטוקול\0100 מועצה פרוטוקולים-
 docx.קארטינג-יווןשריסמולש-שמות-דירקטוריוןכלכליתעכו-תרומותקונסרבטוריון-0100יקירעכו-רוכלות-חוקעזרלעכושילוט

 


