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 ד "בס
 

 (61) 61661'  שמן המניין  מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה 
 ..612בשעה  , 6126121.61, ז"תשעבכסלו ' יד,  התקיימה ביום  רביעי

 עכו 53רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 מ וסגן ראש העיר"מ -מר זאב נוימן 
 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו

 חבר  מועצת העיר -הישאם שאמי מר 
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

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

 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו

 

 :ה"נעדרו   ה
 העיר סגנית וחברת מועצת  -אביבה גלעד ' גב
 חברת מועצת העיר  -שרי גולדשטיין  ' גב
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד

 חבר מועצת העיר -מר חאתם פארס 
 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 

 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 חבר מועצת העיר -מר פריד חזבון 
 

  :ה"בנוכחות ה
 ל העירייה"מנכ - מר אוהד שגב

 ל העירייה"סמנכ –מר קובי שמעוני 
 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
 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 

 מהנדסת העיר –מיכל סופר ' דר' אדר
 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 
 מנהל אגף ביטחון פיקוח וחירום  –מר איתן שליו 

 ממונה אגף הכנסות ונכסים –אבו -הילה בן' גב
 ראש מינהל הרווחה –עדי מקל ' גב

 דובר העירייה –מר שרון דהאן 
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' 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

 .1 ב נספח"מצ, /6.12.281מיום   /80/1'  פרוטוקול ועדת כספים מס.    2

 י בקשתה של "י  פרפר עפ"ז לגנ"ל תשע"אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לשנה.   3

 .2 ב כנספח"מצ, לחינוך קדם יסודי' איה קשת מנהלת מח' גב      

 .3 ב כנספח"מצ, /38.11.281אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .   4

 

 הודעות ראש העיר2  6
נערך איתו גם שיח . ביקר אתמול  ונפגש עם תלמידי תיכון לקראת גיוס  גדי איזנקוט, ל"הרמטכ .1

היה . ל שהביאה לשיפור בגיוס בחמש שנים האחרונות"מנהלים והוצגה תכנית ההכנה לגיוס לצה
 !!.ביקור מוצלח ביותר

כוכבי יופי בתחרות של פיקוד העורף על שיח מקוון  6-אמש זכינו זו השנה השנייה ברציפות ב .2
כוכבי יופי על תחזוקת מקלטים  6קיבלנו , כמו כן (.הפעלת אתר אינטרנט ורשת חברתית) בעורף

 .ציבוריים
 /281בדצמבר  26-22בין התאריכים , עיריית עכו בשיתוף משרד התרבות יקיימו במהלך חנוכה .3

הפסטיבל שיתקיים במשך שלושה ימים רצופים יכלול אירועי . את פסטיבל אגן הים התיכון בעכו
בקונסרבטוריון , אודיטוריום עכו –תיאטרון ומחול והוא יתקיים בהיכל התרבות , יקהמוס

 .אם ובמרכז תרבות ליד כיכר התותח'במועדון הג,  העירוני
גרת תהליך להנגשת עובדי העירייה השתתפו בכנס נגישות שנערך בקונסרבטוריון העירוני במס .4

 .את הכנס יזם קובי שמעוני, השירות בעירייה
 .היה מלמד ומשמעותי: מקלעדי 

רצועת פארקים ברחוב בת שבע בימים אלה עיריית עכו בשיתוף משרד השיכון מפתחים  .6
והם  דונם 18 -הוא כשטח הפארקים החדשים . במסגרתה מוקם מיני סקייט פארק, רוטשילד

בחלקו . מתקני משחק לכל הגילאיםו הוט גןיר, גינון, שבילי אופניים, כוללים שבילי הליכה
 .ר"מ 1,288-רק בשטח של כאפ יטימיני סק מוקם כאמורהצפוני של הרצועה הירוקה 

 מועצת מחברי כמה עם יחד לאחרונה ביקר מננדז אדולפו גוסטבו, בארגנטינה מרלו עיריית ראש ./
כי ישמח ליישם את מודל , ראש העיר אמר .בעיר הביטחון מודל על ללמוד במטרה בעכו העיר

 .הביטחון של עכו במטרה לצמצם את מימדי הפשיעה בעירו

שנערך היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים נשים וגברים השתתפו באירוע לציון  168-כ .2
הוא פרי יוזמה משותפת של יועצת ראש  ,האירוע. האודיטוריום בעכו –בלובי היכל התרבות 

תוכנית עיר , המרכז למניעה ולטיפול באלימות במשפחה, אתי סבג, קידום מעמד האישההעיר ל
 .ללא אלימות ומינהל הרווחה

 פ"בשת /12.12.281ש "במלון רימונים מוצ" חג החגים"כל חברי המועצה מוזמנים לאירוע  .0
 .וועד העובדים ואגף קשרי קהילה

 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 2שיפוץ אולם המועצהתודה רבה לנועם שגב על 
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 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 :היום נושאים נוספים כדלקמן-מבקש להוסיף לסדר
 2הלוואה לצרכי ליקויי בטיחות ועבודות פיתוח שונות - 1411' מסר "אישור תב 2א

 A2ב כנספח "צמ
 2ליזו לוי ומר שי אללוף' גב: מ"אישור מועמדות לדירקטוריון החברה הכלכלית לעכו בע 2ב

 B2ב כנספח "מצ       
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 :ראש העיר מעלה להצבעה להוסיף לסדר היום

 2(אישור טלפוני)חברים  64  -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 
 : החלטה

 .מאושר פה אחד
 
 6 ב נספח"מצ, 326121.61מיום   661.1' פרוטוקול ועדת כספים מס2   1
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ( 61.6361תוספת להסכם מחודש  –מ "אישור הסכם רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע :'סעיף ד)

 .חודשים 0-נגרר כ, ההליך היה מאוד מורכב, הסכם עם רפאל נחתם
 , העירייה קיבלה מרפאל עד ההסכם, הגענו להסכמה היו הרבה קשיים עד שברוך השם

 .שזה הישג אדיר ומשמעותי לעיר, כל שנה ח"מלש 12.6לאחר ההסכם , ח"מלש 4.6
 .צ"אנחנו נגיע לבג, ות תחליט שגם לקריית ביאליק מגיעועדת גבולובמידה 

 
 גזבר העירייה  –ראובן ויצמן 

 . הועדה תצטרך לחשוב פעמיים אם לפגוע ברשויות חלשות
 .תוספת לשנהח "מלש 2.6מדובר ב 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .דונם ברפאל 688 לעכו יש
 

 ד כנרת הדר"עו
 .כרגע הכסף אצלנו. אבל עדיף שהכסף יהיה אצלנו ואם יהיה צורך נחזיר, נכון שיש כאן סיכון

 
 ל העירייה"מנכ –אוהד שגב 

 .מהיכן לקצץלהחלטה , נביא את זה למועצהבמידה ונצטרך להחזיר כספים מההסכם 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . /6.12.281  מיום  /80/1 ' פרוטוקול ועדת כספים מס מעלה להצבעה אישור

 
 :הצבעה
 2חברים  9   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 . אחד פה מאושר  -:החלטה
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 י בקשתה של "י  פרפר עפ"ז לגנ"ל תשע"אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לשנה  2 5

 2                              1ב כנספח "מצ, לחינוך קדם יסודי' איה קשת מנהלת מח' גב      
 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 י  פרפר "ז לגנ"ל תשע"אישור פתיחת חשבון בנק הדואר לשנהמעלה להצבעה 

 .לחינוך קדם יסודי' איה קשת מנהלת מח' י  בקשתה של  גב"עפ
 

 :הצבעה
 .חברים  9   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 . אחד פה מאושר  -:החלטה
 

 5 ב כנספח"מצ, 5.26621.61אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 2  1
 

 מאל 'ד אדהם ג"עו
 .רחובות שבוטלו במשך השנים, לא הבנתי

 
 ר ועדת שמות"יו – נתנאלאלפלס 

 .רחובות שעם הזמן בוטלו לגמרי
 

 מאל 'ד אדהם ג"עו
 .יש שלט, השמות עדיין שם

 ?למה לבטל 
 

 מיכל סופר' דר' אדר
 .זה רק רחובות שלא קיימים בפועל, מה שבוטלו

 .לבדוק שוב ולהחזיר בהתאםאפשר , שנים 6שם שלא קיים מעל 
 

 ר ועדת שמות"יו –אלפלס נתנאל 
 .הלוועדצריך תקציב , צריך להוציא פרסומים

 
 ל העירייה"מנכ –שגב  אוהד

 .הגזבר יוסיף תקציב לדובר ככל שידרש
 .כל פרסום שצריך, כרגע להפנות לדובר

 
 ראש העיר –מעון לנקרי ש

 .למעט הסעיף הזה, ועדת שמות
 ./38.11.281ם פרוטוקול ועדת שמות מיו מבקש לאשר את הפרוטוקול מעלה להצבעה אישור

 
 הצבעה
 2חברים  9   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 . אחד פה מאושר  -:החלטה
 
 



5 

 

 

 :היום נוספים כדלקמן-נושאים מעל סדר
 

 2הלוואה לצרכי ליקויי בטיחות ועבודות פיתוח שונות - 1411' ר מס"אישור תב2  א
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .הלוואה לצרכי ליקויי בטיחות ועבודות פיתוח שונות - 2242' מס ר"מעלה להצבעה  אישור תב

 
 :הצבעה
 2חברים  9  -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 
                                      ליזו לוי  ומר שי אללוף' גב: מ"אישור מועמדות לדירקטוריון החברה הכלכלית לעכו בע2  ב
 

 ראש העיר  -מעון לנקרי ש
 :מ "מועמדות לדירקטוריון החברה הכלכלית לעכו בעמעלה הצבעה אישור 

 2ליזו לוי ומר שי אללוף' גב
 

 :הצבעה
 2חברים  9   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה

 
 
 

 סונינוד איתמר "עו
 ?מתי אנחנו מקבלים את התקציב 

 
 גזבר העירייה -ויצמן  ראובן

 .ימים לפני מועצת העיר 18
 

 ד איתמר סונינו"עו
 .שמעון אני מאוד מבקש לדון בזה בהנהלה כשעה ולא כחצי שעה

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 

 **2תקציבבלדיון   לועדת כספים הקרובה  סונינו איתמר   ד"עו להזמין את נא **
 
 
 
 

   ___    __________   ______             _______________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                      יהיהעירל "מנכ -אוהד  שגב        
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