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 ד "בס
 (41)   /4164  'שמן המניין  מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה     

 ..401בשעה ,  /1114411.4, ז"ב בחשון תשע"כ  ,התקיימה ביום  רביעי     
 עכו 13רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר

 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד ' גב
 גן ראש העירס -מאל 'ד אדהם ג"עו

 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 
 חבר  מועצת העיר -מר הישאם שאמי 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 
 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 
 ברת מועצת העירח  -שרי גולדשטיין  ' גב
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד

 חבר מועצת העיר -מר חאתם פארס 
 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו

 

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

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 

 

  :ה"בנוכחות ה
 ל העירייה"מנכ -והד שגב מר א

 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 
 ח"מנהל הנה/ ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 מ"ל החברה  הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן
 מנהלת אגף קשרי קהילה –ליזו לוי ' גב

 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 
 מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע סגן -מר איגור מאיורסקי 

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 
 מנהל אגף ביטחון פיקוח וחירום  –מר איתן שליו 

 ממונה אגף הכנסות ונכסים –אבו -הילה בן' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ –רות טל ' גב

 דובר העירייה –מר שרון דהאן 
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 אמרכלית מחלקת קליטה –ילנה נביליצין ' גב

 לשכת ראש העיר עכו –מר נועם שגב 
 מחלקת מידע ותקשוב -טכנאי מחשוב  -יהאד בדראן  'מר ג

 אחראי ארכיב –מר האדר כורדי 
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 :על סדר היום
 .הודעות ראש העיר. 1
 .ס עכו העתיקה"הנהלת מתנר "יו, פרידה ממר הינדי אברהים.  2
 ,יורם זבהר "דר הנהלת הקונסרבטוריון במקומו של "אישור מינוי מר יצחק בלונדר ליו.  3

 41ב כנספח "צמ     
 11ב כנספח "צמ, ר ועדת ערר לארנונה"אישור מינוי אלי סבן לתקופת כהונה נוספת כיו.  4
 11ב כנספח "הרצ, /15.11.271מיום  /70/1' פרוטוקול ועדת כספים מס.  5
 ,/21.2.271פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות למיגור אלימות וביטחון מיום .  /

 11ב כנספח "צמ    
 31ב כנספח "צמ, /37.17.271מיום  /271פרוטוקול ועדת יקיר עכו לשנת .  0
 , ל העירייה"י בקשתו של מנכ"עפ, ס חדש עכו העתיקה"החלפת חברי הנהלת מתנ.  1

 1'ב/-ו' א/ב כנספחים "צמ, /21-22.11.271במכתבו מיום        
 :להלן   נושאים   נוספים  לסדר  היום

    אבו ממונה נכסים -הילה בן' י בקשתה של גב"עפ, עזרא-ישראל בן –מכירת פסל הגולש .    2
 .7 ב כנספח"צמ, /21.11.271במכתבה מיום , והכנסות       

 י בקשתה"י מרגנית וארז עפ"ז לגנ"ל תשע"פתיחת חשבון בנק לשנה.  17
 ,/21.11.271במכתבה מיום , יסודילחינוך קדם ' איה קשת מנהלת מח' של גב       
 01ב כנספח "צמ       

 ,ז"ל תשע"י הילדים בעכו לשנה"שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גנ.   11
   , לחינוך קדם יסודי' ה קשת מנהלת מחאי' י בקשתה של גב"עפ, ברוש וספיר, שקד, חוחית        
 91 ב כנספח"צמ, /21.11.271במכתבה מיום         

 
 הודעות ראש העיר1  4
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
, אני מבקש להודות לנועם שגב על כל ההשקעה והשינויים המדהימים שהוא עושה בלשכה

 .במו ידיו להכו, ברשות
 !תודה רבה, זו ההזדמנות להודות לו

 
  : /2.11.271 – /11.11.271תאריכים  דיווח על הנסיעה לסין .1

פגישה עם ; פסטיבל שנגחאי; סין –ינג 'נאנג, ינחואי'חתימה על ברית ערים תאומות עם צ       
 .ין ופגישה עם שגריר ישראל בסין מתן וילנאי'נציגי משרד התרבות בבייג

 .ראש מינהל תרבותשלוש -אלברט בן, הירייהעל "אוהד שגב מנכ, שמעון לנקרי ראש העיר       
 שלוש-אלברט בן

 . באמצעות פסטיבל עכו, מסביר על הקשר עם סין
 (.מוקרן במצגת)

 .פסטיבל בשנחאיהאת ינפגשנו עם נש, במהלך הביקור
 .נועדנו עם ראש העיר, בהמשך ביקרנו בעיר אושי

 .שם חתמנו על ברית ערים תאומות, ין'משם נסענו לננג
 .שמשה בעבר כעיר בירה, העיר העתיקות בסין היא אחת

 ,כות רבותיהיא עברה מהפ
 ,מר מתן וילנאי, נועדנו עם שגריר ישראל בסין, הוזמנו למשרד התרבות בעיר הבירה

 .מאוד הופתע על ביקורנו ועל חתימת ערים תאומות
 .היו חילופי רעיונות והסכמים לשיתופי פעולה

 .חודש סין שיכלול אירועי תרבות וקולינריה, ים בעכויתקי, 2710יוני /במהלך חודש מאי
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 !הסינים מאוד מעריצים את הישראלים
 .היה מוצלח מאוד, שמענו אותם מדברים עלינו כמודל, בכל מקום שביקרנו בסין

 .שלוש על הצד התרבותי-אוהד שגב ממונה על הצד העסקי ואלברט בן
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שנים רצופות  17על  "עשור הצטיינות"לעיר את מגן ( 'ג)העניק אמש שר הפנים אריה דרעי  .2

 ".קריה יפה ומקיימת בישראל יפה"במסגרת תחרות , של זכייה בחמישה כוכבי יופי
 .בתחזוקת העיר, מבקש להודות ליניב אשור ולכל הצוות שעוסק בנראות        
 .לעיר נקייה "עשור הצטיינות"זכינו בפרס מגן         

 
ראשון מסוגו בארץ נחנך בסוף השבוע שעבר בעכו במעמד A-CAT  –רכז אומנות וטכנולוגי מ .3

המרכז הוקם על פי מודל אמריקאי במטרה . ב"מרק פרנק ותורמים מארה, בילד סטריקלנד
ולהציע למחוסרי מקצוע ולמובטלים קורסים מקצועיים , להנגיש לבני נוער חוגי העשרה

ולהחזירם , מקצוע לחיים, להקנות להם מיומנויות, ותעשייה, טכנולוגיה, בתחומי תיירות
 . למעגל העבודה

 אוהד שגב        
ב לטובת למידת הפרויקט וזאת בהמשך להזמנתם "לפני כשנתיים דיווחתי על נסיעה לארה

 .ב"אשר מפעילים את המרכזים האלה בארה קאיםישל האמר
היבט שיש בו גם קרוב לבבות בין אותו ב לשייכלהמרכז שנפתח בעכו מתאים למודל ואף 

 .יהודים לערבים וזאת מעבר לטיפול במחסרי עבודה ובני נוער בסיכון משני המגזרים
מהרשות להוכיח רצינות רבה ומחויבות גדולה לתורמים אשר יקטים כאלה דורשים יפרו

 .הרשותלמעשה מממנים את הפרויקט כולו ללא כל השתתפות כספית של 
תהיה מליון דולר וההפעלה השוטפת  1.5דות בפרויקט זה עלו מעל וההצטיירק הבינוי 

 .₪היקף של כמה מיליוני ב
  .בזה שהוא נבחר להיות מוקם בעכוזה פרויקט אדיר ואנו יכולים וצריכים להיות גאים 

להתרשם מהפאר  ,התעשייה הקלהבאזור  הממוקםאני מזמין את כולם להגיע למרכז 
 .ת בומגוון הפעילויות המתקיימומו
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי
 .פורום ראשי הרשויות באשכול גליל מערבי הגיע השבוע לעכו לסיור תיירותי בעיר .4

" עיר ללא אלימות"אתי סבג בשיתוף התכנית , היועצת ראש העיר עכו לקידום מעמד האיש .5
אירוע  12:77בשעה  /24.11.1, יום חמישי, והחברה למרכזים קהילתיים בעכו יערכו מחר

. האודיטוריום עכו –לציון היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים בהיכל התרבות 
. במהלך האירוע תופיע לילך שם טוב שאיבדה את שלושת ילדיה לאחר שנרצחו בידי בעלה

 .הכניסה חופשית

 .עובדי האגף לשלטון מקומי במשרד מבקר המדינה ביקרו בעכו במסגרת סיור לימודי 17-כ ./
 !בקש להודות לקובי שמעוני שהוביל את הביקור בהצלחה רבה ראש העיר מ

עובדי עיריית עכו המשובצים במכלול מידע לציבור בחירום עברו הכשרה על ידי פיקוד  .0
ההכשרה הועברה על ידי קצין התנהגות והסברה . העורף במסגרת מוכנות הרשות לחירום

 .היימן בעיר-תס בי"ההכשרה נערכה במתנ. ן שרון נוימן"רס, במחוז צפון
 ."הכשרה למכלול מידע לציבור"       
 .מכלול מידע לציבור ששרון יזם, יניב אשור       

 .מוכנות לחירום, עבודה מול המוקדנים       
טחון יצחק רבין נערך בעכו יושר הב שנים לרצח ראש הממשלה 21טקס אזכרה לציון  .1

 .באנדרטת רבין
לציון חודש הזקן , י בעכובקניון עזריאל בסוף השבוע שעבראירוע חגיגי ושמח התקיים  .2

בתים חמים לניצולי , קשישים ממרכז יום לקשיש עכו 127באירוע לקחו חלק . הבינלאומי
 .וחברים ממועדון מופת למגזר הערבי( קפה אירופה")קפה שלום מוסקבה"חברים ב, שואה

 ./13.12.1-ל גדי איזנקוט יבקר בעכו ב"הרמטכ .17
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 1ס עכו העתיקה"ר הנהלת מתנ"יו, ברהיםירידה ממר הינדי אפ1  1
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 להודות לו על כל השנים שכיהן , איברהים ראינו לנכון להעניק מגן הוקרה להינדי

 .ס בעכו העתיקה"מתנהנהלת ר "כיו
 

 ,רם זבהיור "דר הנהלת הקונסרבטוריון במקומו של "אישור מינוי מר יצחק בלונדר ליו1  1
 1                                                                                                                4ב כנספח "הרצ     

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 ר הנהלת הקונסרבטוריון במקומו של "שור מינוי מר יצחק בלונדר ליואי עלה להצבעהמ
 .1.1.2710ל הח, יורם זבהר "ד
 

 :הצבעה
 1חברים   41   -בעד    
 1אין   -נגד     
 1  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 

 11ב כנספח "הרצ, ר ועדת ערר לארנונה"אישור מינוי אלי סבן לתקופת כהונה נוספת כיו1  1
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .2710שנת  יו לתקופה נוספתאנחנו מבקשים להמליץ על, אלי סבן עושה עבודה נהדרת

 .ר ועדת ערר לארנונה"מעלה להצבעה אישור מינוי אלי סבן לתקופת כהונה נוספת כיו
 

 :הצבעה
 1חברים   41   -בעד    
 1אין   -נגד     
 1  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 11ב כנספח "הרצ, /4314411.4מיום  7./64' פרוטוקול ועדת כספים מס1  3
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 , /15.11.271מיום  /70/1' פרוטוקול ועדת כספים מס מעלה להצבעה

 . 31.12.2715ח כספי ליום "הדו –ח כספי מבוקר "אישור דו
 

 :הצבעה
 1חברים   41   -בעד    
 1אין   -נגד     
 1  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 ,/101911.4ישיבות ועדות למיגור אלימות וביטחון מיום פרוטוקול כינוס משולב של 1  /
 1                                                                                                         1 ב כנספח "הרצ    

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .קיימנו כינוס משולב לועדות מיגור אלימות ובטחון אישי 
 

 אשור יבינ
 .המשטרה הציגה נתונים וסקירה על העיר

 .שכונת ולפסון עד לאורך הים, יש אבטחה בעיר העתיקה
 .יש צוותים של מתנדבים שמסיירים בעיר

 .יש אכיפה בהתאם למיפוי שבוצע
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .הוא מקצועי ומוצלח, השיתוף פעולה עם משטרה

 .אתנו אנרגיות ומשאביםמאמץ שדרש מ.  היו מבצעים משולבים
 

 יניב אשור
 .נתפסו נשקים, חיפושים של ונדליזם, היה מבצע בעיר העתיקה

 .אנו לוקחים על עצמנו לטפל בעברות של איכות חיים, גם בשיכון יש בעיות אקוטיות
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ן פרוטוקול כינוס משולב של ישיבות ועדות למיגור אלימות וביטחומעלה להצבעה 

 ./21.2.271מיום 
 

 :הצבעה
 1חברים   41   -בעד    
 1אין   -נגד     
 1  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 31ב כנספח "הרצ, /1.14.11.4מיום  /1.4פרוטוקול ועדת יקיר עכו לשנת 1  7
 

 ר ועדת יקיר עכו"יו –גולדשטיין  שרי
 .העירפורסם כל שנה קול קורא להגשת מועמדות ליקיר 

 ,כולם טובים וראויים, מועמדים 5קיבלנו 
 1אבי מלכה כיקיר העירבסופו של דבר קיבל 

 .כל חברי הועדה שוכנע שהוא מאוד מוערך ומתאים
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .הנבחר צריך להיות משהו מעל ומעבר

 .ללא תמורה, הוביל תחום לאורך שנים, אבי מלכה הינו אישיות
 .בהתנדבות להכועושה , שנה 27מעל עכו  ם"אקיעמותת ר "יו
 

 הישאם שאמי 
 !בעד אבי מלכה פה אחד ההצבעה הייתה 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .בשנה הבאה נבחר נציג ערבי לפי הנוהל
 .לא רוצים להפוך את זה לפוליטי, "יקיר העיר"אנחנו לא יכולים לתת , בחירות - 2711בשנת 

 .לא רק אחד, לבחירהמועמדים  2אולי נחליט להוסיף 
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 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .5ב כנספח "הרצ, /37.17.271מיום  /271פרוטוקול ועדת יקיר עכו לשנת  מעלה להצבעה
 .6102 נבחר הוא אבי מלכה כיקיר העיר שנת 

  
 :הצבעה
 1חברים   41   -בעד    
 1אין   -נגד     
 1  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 

 , ל העירייה"י בקשתו של מנכ"עפ, ס חדש עכו העתיקה"חלפת חברי הנהלת מתנה1  0
 1'                                        ב/-ו' א/ב כנספחים "רצ, 14-/1114411.4במכתבו מיום        

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .דירקטוריון חייבים להתחלף כל כמה שנים/חברי הנהלה
 ,נהלה חדשים בעיר העתיקהחברי ה, מבקש לאשר

 .מר חדר אסווד ר ההנהלה"אנחנו ממליצים לאשר את יו
 אנחנו נודיע לרשם העמותות את שמות חברי ההנהלה, לאחר אישור המועצה

 .החדשים שנבחרו
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ר ההנהלה"חברי הנהלה והמלצת לאישור היו מינוי, מעלה להצבעה

 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 , ל העירייה"י בקשתו של מנכ"עפ, ס חדש עכו העתיקה"מעלה להצבעה החלפת חברי הנהלת מתנ
 .'ב/-ו' א/ב כנספחים "רצ, /21-22.11.271במכתבו מיום   

 
 :הצבעה
 1חברים   41   -בעד    
 1אין   -נגד     
 1  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 אבו ממונה נכסים    -הילה בן' י בקשתה של גב"עפ, עזרא-ישראל בן –ירת פסל הגולש מכ1    9
 1                                                       7ב כנספח "מצ, /1414411.4במכתבה מיום , והכנסות       

 
 ד כנרת הדר"עו

 ,הייתה לפני שנתיים החלטה להסיר את פסל הגולש מהעיר
 .הליכים פומביים 2עשינו , ו למכור את הפסל הזהניסינ

 .הגיש תביעה לבית משפט השלום, טען לזכויות יוצרים, ישראל בן עזרא
 .אין לנו התנגדות למכור רק שאין קונים, הנושא עבר לבית הדין לעבודה

 .ולא היו מציעים, ההליך פורסם פעמיים
 .ח"ש 5,777. -ן ישראל בן עזרא הציע לרכוש את הפסל ב בדיו

 .זה יימכר לו, אם המועצה תאשר, ממליצים למכור לו את הפסל
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 ראש העיר –שמעון לנקרי 
אבו ממונה -הילה בן' י בקשתה של גב"עפ, עזרא-ישראל בן –מכירת פסל הגולש  מעלה להצבעה

 .0ב כנספח "מצ, /21.11.271במכתבה מיום , נכסים והכנסות
 

 :הצבעה
 1חברים   41   -בעד    

 1אין   -גד     נ
 1  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 

 איה קשת' של גב י בקשתה"י מרגנית וארז עפ"ז לגנ"ל תשע"פתיחת חשבון בנק לשנה1  .4
 1                   0 ב כנספח"מצ ,/1414411.4במכתבה מיום , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח       
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 י בקשתה של "י מרגנית וארז עפ"ז לגנ"ל תשע"להצבעה פתיחת חשבון בנק לשנה מעלה

 ./21.11.271במכתבה מיום , לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח איה קשת' גב
 

 :הצבעה
 1חברים   41   -בעד    
 1אין   -נגד     
 1  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 

 ,ז"ל תשע"י הילדים בעכו לשנה"הבנק של גנשינוי מורשי חתימה בחשבונות   441
 ,   לחינוך קדם יסודי' איה קשת מנהלת מח' י בקשתה של גב"עפ, ברוש וספיר, שקד, חוחית        
 1                                                                            9ב כנספח "מצ, /1414411.4במכתבה מיום         

 

 ראש העיר –לנקרי  שמעון
 ,ז"ל תשע"י הילדים בעכו לשנה"מעלה להצבעה שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גנ

 ,   לחינוך קדם יסודי' איה קשת מנהלת מח' י בקשתה של גב"עפ, ברוש וספיר, שקד, חוחית
 ./21.11.271במכתבה מיום 

 

 :הצבעה
 1חברים   41   -בעד    
 1אין   -נגד     
 1  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

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

___      ________________               _______________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                     יהיל העיר"נכמ -אוהד שגב                 
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