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 ד "בס
 (11)  /1171' ניין  מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המ       

 ...11בשעה  , /12.2.9.1 ,ז"תשעבאלול  ' כח, שלישיהתקיימה ביום  
 עכו 53רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר

 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

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

 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 
 חברת מועצת העיר  -שרי גולדשטיין  ' גב

 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו
 חברת מועצת העיר -עלי  ולאא' גב

 :ה"נעדרו   ה
 (מאושפזת  אשתו)    -    מ וסגן ראש העיר"מ -מר זאב נוימן 

 (מאושפז )     -חבר  מועצת העיר  -מר הישאם שאמי 
 ( חולה )     -חבר מועצת העיר   -מר חאתם פארס  

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

 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 

  :ה"בנוכחות ה
 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 

 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 

 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב
 ח"מנהל הנה/ ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 
 סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים -מר איגור מאיורסקי 

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 מנהל מגרשי הספורט -מר שמעון אפריאט 
 לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 

 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב
 מחלקת מידע ותקשוב - טכנאי מחשוב -יוסי כהן 

 

 
 :על סדר היום

 .הודעות ראש העיר .1

 .'ב כנספח א"המצ, חדשים רים"תבפתיחת אישור  .2

 .'ב כנספח ב"המצ, /7.0.291מיום  /90/1' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס .3
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 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

 :כדלקמןהיום -לסדר נוספיםנושאים מעלה להצבעה 

 :מבקש להוסיף מעל סדר היום

 .1'נספח אב "המצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב .1

    גזבר העירייה י בקשתו של מר ראובן ויצמן "עפ 2929-2910הקדמת כספי פיס לשנים  .2
 .'ב כנספח ג"המצ, /11.0.291במכתבו מיום       

י בקשתו "עפ, ר"ס שז"בנק של ביהבקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות  .3
 .'ב כנספח ד"המצ, /0.291./1במכתבו מיום , של מר אלירן אלון חשב מינהל החינוך

 , הרצוג-ס נועם"בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של ביה .7
 , /0.291./1במכתבו מיום , י בקשתו של מר אלירן אלון חשב מינהל החינוך"עפ

 .'ח הב כנספ"המצ

 

   :אישור  טלפוני  של  חברי המועצה שנעדרו התקבל 
   .מאושר   -מ וסגן ראש העיר      "מ -מר זאב נוימן  .1
 .מאושר   -חבר מועצת העיר      -ר בוריס מקגון "ד .2
 .מאושר   -חבר מועצת העיר          -מר פריד חזבון  .3
 .מאושר   -חברת מועצת העיר    -' אג'פולה חדג' גב .7
 . מאושר   -חבר מועצת העיר      -מר חאתם פארס   .5
 .החולים-מאושפז בבית, לא ניתן לשוחח איתו   -חבר  מועצת העיר    -מר הישאם שאמי  .6

             ,כנציג הסיעה, ע"מל סגן רה'ד אדהם ג"עו          
 .מאשר את הנושאים הנוספים                                                                               

 
 

 :הצבעה
 .חברים  /1   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .פה אחד יםמאשר  -:החלטה
 (.טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -פה אחד  יםשרמא)           

 
 

 העיר  ראש    הודעות.  1

 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 :מבקש לשלוח רפואה שלמה 

 .רפואה שלמה -נמצא בטיפול נמרץ  -הישאם שאמי 

 .רפואה שלמה -עברה ניתוח קשה  -אשתו של זאב נוימן 
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   ל העירייה אוהד שגב ואנוכי "מנכ  : /11.2.9.1  עד  /19.2.9.1  ל"דיווח על נסיעה לחו .1

  במהלך הביקור . כאורחי העיר התאומה שלנו רקלינגהאוזן ביקרנו שבוע שעבר בגרמניה     
 התארחנו בשגרירות הישראלית ונפגשנו עם אנשי  ,נפגשנו עם חבר פרלמנט בברלין     
   בהמשך התארחנו באירוע מיוחד . נועדנו עם אנשי משרד החוץ הגרמני, כמו כן. ההסברה     
 . נו כמובן עם ראש העיר המארח כריסטוף טשהונפגש , של הקהילה היהודית ברקלינגהאוזן     
 שנה לכריתת  79בשנה הבאה ובשנה שלאחריה מתוכננים להתקיים אירועים מרכזיים לציון      
 .ולקשרי החוץ ושיתופי הפעולה הפוריים בין שתי הערים ברית ערים תאומות     
 וחודש לאחר מכן תגיע משלחת , בחודש הבא יגיע ראש עיריית רקלינגהאוזן לביקור בעכו    
 .נוער מהעיר התאומה לביקור בעיר    

 ח "אלף תלמידים פתחו את שנת הלימודים תשע 11-שנת הלימודים נפתחה כסדרה וכ .2
  ת היערכות במסגר. החל מגני הילדים ועד לבתי הספר התיכוניים, במוסדות החינוך בעיר     
 בשיפוצי קיץ ובשדרוג ₪ מיליון  17-הושקעו יותר מ, העירייה לפתיחת שנת הלימודים     
 .מוסדות החינוך בעיר     

 .במהלך עיד אל אדחה ביקרו בעיר מבקרים רבים והחג עבר בהצלחה .3

 מסע (. גטאות ומחנות ההשמדה)נשים מעכו יצאו לראשונה למסע מרתק בפולין  79-כ .7
 .שים אורגן על ידי יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה אתי סבגהנ     

   עובדי מינהל התפעול והאכיפה בעיריית עכו הרסו השבוע את מתחם אורוות הסוסים שפעל  .5
 המתחם שהיה בנוי . באופן בלתי חוקי בקצה רחוב השיטה בעיר בסמוך לטיילת הצפונית    
   זאת לאחר שלבקשת העירייה הוצא למקום צו הריסה בגין בניה בלתי , מפחונים נהרס כליל    
 . חוקית ובמסגרת הטיפול בפלישות והשתלטות על קרקעות    

 .חוף הארגמן נפתח לרחצה בסוף חודש שעבר והוא יהיה פתוח עד סוף אוקטובר .6

     נערך באולם המליאה כנס " אצלנו בעכו אפס סובלנות לבריונות ברשת"תחת הכותרת  ./
   מנהלת , סמיר עאסי' השיח, הזנקה לעידוד שיח נקי ברשת בהשתתפות רב העיר יוסף ישר     
 .המרכז לאינטרנט בטוח באיגוד האינטרנט הישראלי אורנה הלינגר ואורחים נוספים     

 רב העיר צפת הרב שמואל אליהו ואורחים נוספים נחנכה , במעמד רב העיר הרב יוסף ישר .1
  , בעכו על שמו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל לשעבר" נווה אליהו"השכונה הדתית     
  לאחר מכן . האירוע החל בהפנינג משפחות שנערך בכניסה לשכונה. ל"הרב מרדכי אליהו זצ    
 .טקס רשמי להסרת הלוטנערך     

  בטקס מצטיינים רשותי שנתי שנערך במלון רימונים חוף התמרים הוענקו תעודות  .0
 הוענקו , כמו כן. חריצות ומסירות, לעשרה עובדים על מקצועיות 2916הצטיינות לשנת      
 בטקס הוענקו גם תעודות הצטיינות לעובדים . תעודות הוקרה לעובדים שפרשו לגמלאות     
 .ומהחברה הכלכלית של עכו" מי עכו"מצטיינים מתאגיד המים העירוני      
  עובדי עיריית עכו השתתפו בתרגיל חירום שנערך על ידי פיקוד העורף במטרה לשפר את  .19

 רייה בצפייה בהתנסות על סימולטוראתמול השתתפו עובדי העי, כמו כן. המוכנות לחירום       
 .לקראת אימון שתעבור העירייה בסוף השנה ,בפיקוד העורף ברמלה       

 .מחר תיערך במדרחוב בן עמי פעילות קהילתית של אגף קשרי קהילה לרגל החג .11
 שגיב כהן וליאור אלמליח בפארק אלי כהן , אור'מופע סליחות עם האומנים דוד ד .12

 .הכניסה חופשית. 29:39בשעה  /27.0.1-ב       
 ל תיערך "כדורי זצש הרב "אמירת סליחות בבית המורשת ע .13

 .עם הפייטן ליאור אלמליח 15:/1בשעה ,    /26.0.1,   שלישיביום        
 , חול המועד סוכות, ש"ייפתח במוצ 31-פסטיבל עכו לתיאטרון בינלאומי אחר ה .17

 .בבית הספר לקציני ים בעכו עם הזמר אייל גולן 29:39בשעה  /291באוקטובר  /       
 .לבני ביתכםשנה טובה ומבורכת לכם ו .15
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 'ב כנספח א"המצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב.  9
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
  ,/291רים שנת "אישור תב רים ומעלה להצבעה "מציג את רשימת התב

 .'א ב כנספח "הרצ
 

 :הצבעה
 .חברים  11     -בעד    
 .אין     -נגד     
 .  אין      -נמנע  

 

 .מאשרים פה אחד: החלטה

 
 

 'ב כנספח ב"המצ, /1.2.9.1מיום  2./71' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס.  5
 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . /7.0.291מיום     /90/1פרוטוקול ועדת כספים   מעלה להצבעה אישור

 

 :הצבעה
 .חברים  11  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאשרים פה אחד: החלטה

 
 

 :כדלקמן היום-מעל סדרנוספים נושאים 
 
 .1'ב נספח א"המצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב.  1
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
  ,/291רים שנת "אישור תב רים ומעלה להצבעה "מציג את רשימת התב

 . 1'א ב כנספח"הרצ
 

 :הצבעה
 .חברים  11     -בעד    
 .אין     -נגד     
 .  אין      -נמנע  

 

 .מאשרים פה אחד: החלטה
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 י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה    "עפ 9.12-.9.9הקדמת כספי פיס לשנים .   9
 .'                                                                  ב כנספח ג"המצ, /11.2.9.1במכתבו מיום        

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .גייסנו כמעט את כל הכסף, ח"מלש 25-שיפוץ האודיטוריום יעלה כ
 .בהמשך נגייס את היתר
 .הפרויקט עד שנה וחצי

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

  .2929-2910הקדמת כספי פיס לשנים ה להצבעה מעל
 

 :הצבעה
 .חברים  11     -בעד    
 .אין     -נגד     
 .  אין      -נמנע  

 

 .פה אחדמאשרים : החלטה

 
 , ר"ס שז"בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של ביה  .5

 ,      /2.9.1./1במכתבו מיום , י בקשתו של מר אלירן אלון חשב מינהל החינוך"עפ     
 .                                                                                                 'ב כנספח ד"המצ     

 
, ר"שזשי חתימה בשני חשבונות הבנק בבית ספר הריני מבקש לאשר בישיבת המועצה שינוי מור

 . אשר פעילים בבנק לאומי סניף עכו ףן עסקי שוט-ן הורים וח-ח

הגברת דליה פיירמן אשר פרשה , פרישת מנהלת בית הספרשינוי מורשי החתימה מתבצע 
 .  92090/029ז.כרמית אביזמר תתחליף הגברת  את המנהלת היוצאת. לגמלאות

 ותחליף אותה  926/63591. ז.ס הגברת מרסל גבאי ת"בנוסף פורשת מזכירת ביה
 935109532. ז.ניס דיין ת'הגברת ג

 
 .ס על כל הוצאה"ס ומזכירת ביה"השוטף יחתמו מנהלת ביהבחשבון העסקי 

 . ס על כל הוצאה"ס ומזכירת ביה"בחשבון ההורים יחתמו מנהלת ביה

 . חתימת נציג ועד ההורים הינה אופציונאלית בלבד ויכולה להחליף את חתימת המזכירה בלבד

 . ס לחתום"על כל הוצאה מחויבת מנהלת ביה

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .ר"ס שז"מורשי חתימה בחשבונות בנק של ביהלשינוי עלה להצבעה מ
 

 :הצבעה
 .חברים  11     -בעד    
 .אין     -נגד     
 .  אין      -נמנע  

 

 . 92.2.9.91החל מיום  -מאשרים פה אחד : החלטה
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 ס "בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של ביה.  1

 , י בקשתו של מר אלירן אלון חשב מינהל החינוך"עפ, הרצוג-נועם      
 .                                                'ב כנספח ה"המצ, /2.9.1./1במכתבו מיום      

 
 הריני מבקש לאשר בישיבת המועצה שינוי מורשי חתימה בשני חשבונות הבנק בבית ספר

 . ן עסקי שוטף אשר פעילים בבנק לאומי סניף עכו-ן הורים וח-ח, הרצוג –נועם 
 

את המנהל . מר בני בוסקילה, שינוי מורשי החתימה מתבצע בעקבות יציאת שבתון של המנהל
 922656/71. ז.היוצא תחליף הגברת צופיה מנשה ת

 .ס על כל הוצאה"ס ומזכירת ביה"בחשבון העסקי השוטף יחתמו מנהלת ביה

 . ס על כל הוצאה"ס ומזכירת ביה"בחשבון ההורים יחתמו מנהלת ביה

 . חתימת נציג ועד ההורים הינה אופציונאלית בלבד ויכולה להחליף את חתימת המזכירה בלבד

 . ס לחתום"על כל הוצאה מחויבת מנהלת ביה

 

 ראש העיר -מעון לנקרי ש
 . הרצוג-ס נועם"מעלה להצבעה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של ביה

 
 :הצבעה
 .חברים  11     -בעד    
 .אין     -נגד     
 .  אין      -נמנע  

 

 . 92.2.9.91החל מיום  -מאשרים פה אחד : החלטה

 

 

 

 

___    _____     _____   ______             _______________________ 
 ראש העיר  - שמעון  לנקרי                 יהיהעירל "מנכס -קובי  שמעוני      
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