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 ד "בס
 (04)  /0170' ספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין  מ

 08.11בשעה ,   /22.8.210  ,ז"תשע  אלולב' א, שלישיהתקיימה ביום  
 עכו 53רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר  -     מר שמעון לנקרי

 סגן ראש העיר  - מאל 'ד אדהם ג"עו
 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד    ' גב
 חברת מועצת העיר  -שרי גולדשטיין  ' גב

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

 חברת מועצת העיר  -'    אג'פולה חדג' גב
 חבר מועצת העיר  -מר רפאל לוזון       

 חבר מועצת העיר  -  ר בוריס מקגון "ד
 העיר חבר מועצת -   מר פריד חזבון    

 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו
 :ה"נעדרו   ה

 מ וסגן ראש העיר"מ -       מר זאב נוימן 
 חבר מועצת העיר  -  מר עופר כהן       

 חבר מועצת העיר  -מר נתנאל אלפלס 
 חברת מועצת העיר  -ולאא עלי        ' גב

 חבר מועצת העיר   -מר חאתם פארס  
 חבר מועצת העיר  -איתמר סונינו ד "עו

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

 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 
 יועצת המשפטית –כנרת הדר ' גב

 גזבר העירייה –מר ראובן ויצמן 
 עירמהנדסת ה –מיכל סופר ' אדר

 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 ח"מנהל הנה/ ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב

 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 
 דובר העירייה -מר שרון דהאן 

 מ"ל החברה  הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן
 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 
 טכנאי מערכות מידע -מר יוסי כהן     

 ראש מינהל התפעול -יניב אשור  מר 
 ממונת הכנסות ונכסים -שגית בן גוזי ' גב
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 :על סדר היום

 
 .'ב כנספח א"הרצ, /8.210./מיום  /1870פרוטוקול ועדת כספים אישור  -
 
 .'ב כנספח ב"הרצ, /210./.5אישור פרוטוקול ועדת חינוך מיום  -
  
 .'ב כנספח ג"המצ, אצילת סמכויות -
 
 ."קשת"ס מפתן "מר יוסי אליאס מנהל ביהאישור  -
 
 .ממונה הכנסות ונכסים –אישור שגית בן גוזי  -
 
 , 70142 ל"חמ, שער עכו -אישור תקציר מנהלים לתוכנית לרובע החדש -
   
 .'ב כנספח ד"המצ  
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 הודעות ראש העיר. 0
באולמות העיר עכו ארחה זו השנה הרביעית ברציפות את פסטיבל האופרה  .1

 .האבירים במהלך שלושה ימים רצופים
 

גם כן באולמות , תפילה ונשמה נערכה מיד בתום האופרה, זמריית גוספל .2
 .האבירים עם אורחים ומבקרים רבים

 
עיריית עכו משלימה בימים אלה עבודות נרחבות ושיפוצי קיץ במוסדות החינוך  .3

קראת פתיחת שנת במסגרת היערכות ל₪ מיליון  11-בעיר בהיקף של יותר מ
מדובר בעבודות המבוצעות בסיוע משרד החינוך וקרנות . ח"הלימודים תשע

, שיפוץ אולמות ומגרשי ספורט, העבודות כוללות פיתוח חצרות גני ילדים .נוספות
, בגנים טיפוליים( מרחבי מיגון)ד "בניית ממ, בתי ספר 11-שיפור תנאי למידה ב

 .יזוג ועבודות פיתוחמ, צביעה, הצטיידות גנים ובתי ספר
 

עיריית עכו המפעילה מזה שנים תכנית יום לימודים ארוך בגני הילדים בעיר  .1
התכנית להארכת יום  .'וב' גים צהרונים לילדי כיתות אתפעיל אחרי הח

₪  151הינה בסבסוד משמעותי ועלותה תעמוד על  10:11הלימודים עד השעה 
, סים בעיר"את התכנית עבור המגזר היהודי והערבי יפעילו רשת המתנ. לחודש

חוגית והעשרה וסיוע בהכנת , פעילות לימודית, והיא כוללת ארוחת צהריים
שעה שבועית  –" חוג לכל ילד"מ' ה-'דבמקביל ייהנו תלמידי כיתות  .שיעורי הבית

ילדי הגנים ימשיכו ליהנות מיום לימודים ארוך בעלות של  .במהלך יום הלימודים
 .לכל השנה₪  1511

 
. 31.8.13 ,יום רביעיב בעכו ייערךהפנינג משפחות וטקס חנוכת השכונה הדתית  .5

 .שנייה ברחבת מגרש החנייה החדש של בית הספר עליה 10:31ההפנינג יחל בשעה 
ברחבת החנייה של מעון חלומוטף  13:31בשעה יתקיים טקס הסרת הלוט 

 .בכניסה לשכונה הדתית
 

מקדמת העירייה בימים אלה פרויקט " נשים מבשלות בעכו"תחת הכותרת  .0
 ,המיזם כולל הכשרה בתחום הקולינרי והעסקי. קהילתי המיועד לנשות העיר

  .תוכנית עסקית למיזםאפיון המוצר והגדרת זהות מקומית ובניית 
 

( ווה)זאב צוק רם ' ל במיל"תא, סגן ראש המועצה הלאומית לביטחון פנים ועורף .3
צוק רם . ביקר בעכו במסגרת לימוד היערכות ומוכנות רשויות מקומיות בצפון

התרשם מפעילות העירייה בכל הקשור למוכנות והיערכות לחירום והבטיח לסייע 
הוא יבקש מפיקוד , כמו כן. מקלטים מרחוק בהתקנת מערכת מרכזית לפתיחת

 .העורף וממשרד הפנים לבחון במשותף את סוגיית המיגון בעיר העתיקה
 

בפארק " נשים באקסטרים"נשים מעכו וממטה אשר השתתפו באירוע  511-כ .8
אגף , רשות הספורט העירוניתהאירוע הוא פרי יוזמה משותפת של . האתגרי בעכו

יועצת ראש העיר לקידום , בראשותה של ליזו אוחיון קשרי קהילה בעיריית עכו
  .החברה למרכזים קהילתיים בעיר ומועצת מטה אשר, אתי סבג, מעמד האשה

 

 .אן'נבחרת ישראל הצעירה תשחק בעכו נגד נבחרת אזרביזג .9

 בימות פיס+אירוע סליחות  .11
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 :'ב כנספח א"הרצ, פרוטוקול ועדת כספים. 2
 

 ראש העיר מעלה להצבעה* 
 :הצבעה

 .חברים 01 -בעד  
 .אין -נגד   
 .  אין -נמנע 

 !מאושר פה אחד 
 

 :'ב כנספח ב"הרצ, ועדת חינוךאישור  .5
  -ע"רה

, מתכנסים אחד לחודש וחצי ודנים בכל נושאי החינוך בעיר, ועדת חובהועדת חינוך היא 
 .דיונים ארוכים

 .פורמאלי בעירפרוטוקול המוצג בפניכם דנו בנושא החינוך הבלתי ב
 

 ראש העיר מעלה להצבעה* 
 :הצבעה

 .חברים 01 -בעד  
 .אין -נגד   
 .  אין -נמנע 

 !מאושר פה אחד 

 

 :'ב כנספח ג"הרצ ,ת סמכויותאציל. 4
   - כנרת

עד היום הייתה אצילת  .ע והגזבר"בנוכחות רה פשרה תמידהסכם , לפי פקודת העיריות
 .ח"אלש 251סמכויות עד 

 :דוגמא
 .שמעון יצטרך לשבת יום שלם בהליך בוררות, בוררות שנקבעה ליום שלםיש 

 .זה מיותר
 .אם יש תיקים ספציפיים שמעון תמיד יכול לבקש לאשר

 
 ראש העיר מעלה להצבעה* 

 :הצבעה
 .חברים 01 -בעד  
 .אין -נגד   
 .  אין -נמנע 

 מאושר פה אחד 

 :ס"כמורשה חתימה של ביה "קשת"ס מפתן "אישור יוסי אליאס מנהל ביה. 3
 .הליך שגרתי ורשמי -ע"רה

 
 ראש העיר מעלה להצבעה* 

 :הצבעה
 .חברים 01 -בעד  
 .אין -נגד   
 .  אין -נמנע 

 !מאושר פה אחד 
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כמורשית חתימה במקום  שגית בן גוזי ממונה הכנסות ונכסיםאישור . 6
לתקנות העיריות ( 2)2עד לסכום מקסימאלי הקבוע בתקנה  -ובהעדר הגזבר

 :במקום לובה פרנקל, 0131ך "תש
 .מתפקודהמרוצים . שגית נכנסה לתפקידה כחודשיים -ע"רה

 
 ראש העיר מעלה להצבעה*  

 :הצבעה
 .חברים 01 -בעד  
 .אין -נגד   
 .  אין -נמנע 

 !מאושר פה אחד 
 

 :'ב כנספח ד"הרצ, אישור תקציר מנהלים לתוכנית לרובע החדש. /
 .נציגי משרד השיכון נוכחים במליאה

 רועי מרגלית
 :ורד סולומון ממן

 .וות אותהלהיה לי הכבוד ל, לפני כשנה התארחתי אצל מיכל
 .חסכנו אותם בעכושינו המון טעויות בעיר ראשון לציון וע

 .עירונית, התכנית היא מאוד איכותית
 .שבילי הליכה, שבילי אופניים, תחבורה ציבורית

 .קיבלנו שבחים מכל הגורמים
 .היה לי חשוב להגיע לישיבה שלכם

 
 .כפי שנרשם בהרחבה בנספח, י מצגת"מציג את התוכנית ע -אדריכלים, יחיאל קורן

 -ע"רה
 .אני מבקש להודות למיכל על כל ההכנה והעבודה המדויקת של התכנית 

 .2113התכנית אושרה רק בפברואר , שנים תכנית לעיר 12 -מתכננים כ אנחנו
 .שזה מצוין, התנגדו לתכנית 0כ "סה

 .התכנית משלבת דיור מודרני
 

 -מיכל 
 .תכניות בסדר גודל דומה 1אנחנו מקדמים , המון איכויות, תכנית מאוד טובה 

 . התחשבות עירונית
 .יתרום משהו, שכונה, כל תכנון

 .לא תהיה לחינםשום תכנית 
 .צריך להשביח את החיים בעיר

 
 .חשוב ירוקות וזהיאות שמתי לב שיש דגש על ר -שרי

 
 ראש העיר מעלה להצבעה* 

 :הצבעה
 .חברים 01 -בעד  
 .אין -נגד   
 .  אין -נמנע 

 
 

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