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 ד"בס
 

 (01)  /1090  'מס  מן המנייןלא ש  פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה
 9102  אישור  הצעת  תקציב  לשנת

 00.11בשעה  , /11.0.110, ט"תשעבשבט  '  יז, שהתקיימה ביום רביעי
 .עכו 11ויצמן ' רח, אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר

 
 :ה"בהשתתפות ה

 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 
 מ וסגן ראש העיר  "מ -מר זאב נוימן 

 סגנית ראש העיר  -שרי גולדשטיין ' גב
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב

 חבר מועצת העיר -מר אילן אליעזר פרומן 
 חבר מועצת העיר -מר שמיל לוי 

 סגן ראש העיר  -מאל 'ד אדהם ג"עו
 חברת מועצת העיר - יעאישה מורס' גב
 חבר מועצת העיר -חסין אסדי ח "רו
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו

 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 חבר מועצת העיר -מר נפתלי רזניקוביץ 

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 

 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 
 :נעדרו

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

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

 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 
 הלשכה המשפטית -מנהלת תחום נזיקין ותביעה עירונית  -מיטל רץ רויטקוף ד "עו

 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 
 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב
 מנהלת לשכת ראש העיר -אלפלס -ור סטא' גב
 ע"מזכירה לשכת רה -יהודה -ירדן בן' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 מינהל הנדסה -מהנדסת העיר  - מיכל סופר' דר' אדר
 סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים - מר איגור מאיורסקי

 מינהל הנדסה -מנהלן אגף תשתיות וביצוע  - שמירמר מרדכי 
 מנהלת לשכת גזבר -אתי בוקובזה ' גב

 ח"מנהל הנה9 ח "רו -מר מנחם נויפלד 
 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 

 ראש מינהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 ראש מינהל הרווחה -עדי מקל ' גב
 והכנסותמנהלת אגף נכסים  - גוזי-שגית בן' גב
 עוזרת מנהלת נכסים והכנסות -אביבית וינברגר ' גב

 ראש אגף ביטחון וחירום -סולטן אבו נימר מר 
 דובר העירייה -מר שרון דהאן 

 עוזר דובר  -הינדאוי עבדאללה מר  
 מ"החברה הכלכלית לעכו בע -מנהל תרבות  -מר מאור בנזינו 



2 
 

 :ה"המשך  בנוכחות ה
 מחסנים ואינוונטרמנהל אגף  -מר משה סעדה 

 מנהלת אגף הקליטה -ילנה נביליצין ' גב
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 מחלקת מידע ותקשוב -טכנאי מחשוב  -יהאד בדראן 'מר ג
 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 

 

 :על סדר היום
 .הודעות ראש העיר .1

 , שבע-בת, נווה אליהו: י"גנלהקמת  /110רים חדשים שנת "אישור פתיחת תב .2
 .Aב כנספח  "הרצ, עציון וטרומפלדור, אבני החושן

 :אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים  .3
במכתבו מיום , אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה, שבע-בת, נוה אליהו: הקמות גנות

 .Bב כנספח "הרצ, /11.0.110

 .C ב כנספח"הרצ,  /0.110./מיום    /1090' ועדת כספים מספרוטוקול  .4

 .D  ב כנספח"הרצ, /110חוברת הצעת תקציב שנת  .5

 
 הודעות  ראש  העיר

 מנהל המרכז הקהילתי בתחילת החודש ביקרתי יחד עם :ל"דיווח נסיעה לחו  .1
במוסקבה ונפגשנו עם נשיא הקרן הבינלאומית  נחמיה מיכאלי, בעכו" תקוותנו"

במטרה לקדם בניית קומה שנייה של המרכז הקהילתי  מר גרמן זכרייב, סטמגי
בפניו את התכניות לבנייתה של הקומה השנייה במרכז הקהילתי  הצגנו .בעיר

בהרחבה את הפעילות הענפה שמתקיימת במרכז הקהילתי בעכו במסגרת נו וסקר
ער ומבוגרים בני נו, החינוך הבלתי פורמאלי ואשר נותנת מענה לצרכיהם של ילדים

וזאת לאור , הצורך בבניית קומה נוספת למרכז הקהילתי הועלהבפגישה . כאחד
 . הביקוש הגדול לפעילות קהילתית

 ח"שאלף  444זכרייב התרשם מהפעילות ונענה לבקשת ראש העיר להשקיע 
סוכם שייערך דיון נוסף , כמו כן. בתכנית המשך הבנייה של המרכז הקהילתי בעכו

 .שיוצגו שאר עלויות הבנייה הם יפעלו לקידום המיזם המשותף בנושא ולאחר
 

שנה לברית  44במאי אנו מוציאים משלחת עירונית לגרמניה לטקס לציון  22-34-ב .2
כל סיעה יכולה לבחור נציג מטעמה . ערים תאומות בין עכו לרקלינגהאוזן

 ל נצא לגרמניה "בחודש מרץ אני והמנכ. להשתתפות במשלחת
 לפגישה עם ראש העיר המארח מר כריטסוף טשה 

 . להכין את הביקור הרשמי של המשלחת בחודש מאיכדי             

 :ביקור בגרמניה
 ,אנחנו יוצאים לגרמניה.  225552412  - 345552412, 2412בחודש מאי 

 .גם חברי מועצת העיר, מהעיר נציגים 24.  שנה יחסינו עם הגרמנים 44לרגל 
 .  2מהגדולות יוצאים  ,  1מכל רשימה יוצא  

 .הם תמיד מרבים לבקר אותנו
 .זמנים  מסודר -יהיה לוח

 .ניתן להירשם אצל שרון דהאן, מוזמן –כל מי שיכול להגיע ולא קשה לו 
 

אולמי סנדרין כנס תיירנים לקידום התיירות בגליל המערבי נערך היום ב .3
ראש מיזם אוצרות ראשי רשויות ו, ל משרד התיירות אמיר הלוי"השתתפות מנכב

אשכול רשויות גליל שנערך ביוזמת מטרת הכנס . בן דרור הגליל רעיה שטראוס
מערבי היא לחשוף את התוכנית האסטרטגית החדשה של הגליל המערבי לתחום 

 .תייםהתיירות וליצור שיח פתוח של הרשויות עם בעלי העסקים התיירו
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 ו בשבט במרכז יום לקשיש "אתמול השתתפתי בטקס נטיעות ט .4
ס "ו בשבט במתנ"נערך סדר ט, כן-כמו. קשישים ודיירי מעון עתידות השתתפותב

 .ות רבים5ומתנדבים היימן בהשתתפות תושבים ופעילים רבים-בית
 

כמדי שנה נערכה השבוע בעכו הילולה לזכרם של הצדיקים הקדושים המקובל הרב  .5
ההילולה המסורתית .ל"זצ( הבבא סאלי)ל ורבי ישראל אבוחצירא "צחק כדורי זצי

 .התקיימה באולמי טופז בעכו בהשתתפות מאות מתושבי העיר עכו
 

 שמעון לנקרי .2
פחי מחזור כתומים המיועדים לפסולת  244 בימים אלה החלה העירייה בהצבת

פחים אלו מצטרפים לפחי המחזור . מתכת וקרטוני משקה, אריזות פלסטיק
מחזורית לבקבוקים וקרטוניה , פח סגול לאריזות זכוכית: נוספים הקיימים בעיר

 .בהמשך יהיה קמפיין הסברה ברחבי העיר ובבתי הספר.  לאריזות קרטון עבה
 ,איכות הסביבה אנחנו פועלים למען

 .נייר ועוד5 זכוכיות 5 חלוקה של פלסטיקים תהיה 
 .בכל העיר, זו המטרה –פחים , תאורה, השקייה בבתי הספר

 
 יניב אשור 

 .בכל שכונה אנחנו נרכז את הפחים
 .יהיה חסכון במים, ל לגבי השקיה"כנ

 
 שמעון לנקרי 

 .הערבית לדאוג שיהיה כתוב בשפה, היכן שיש אוכלוסייה במגזר ערבי
 .כמו כן גם שילוט ומעברי חציה

 

שנרצח בפיגוע , ל מעכו"טורניר קט רגל לזכרו של אליאור פרייס זהתקיים השבוע  .7
הטורניר נערך זו השנה השישית ברציפות בבית הספר קרית . 2412בבורגס בקיץ 

שבנם מאור , משפחת הרוש, החינוך אורט דרסקי בהשתתפות בני משפחת פרייס
מנהלת קרית החינוך איריס , אוהד שגב, ל העירייה"מנכ, אותו פיגועל נרצח ב"ז

 .תלמידים ומכרים, שחקני הנוער של הפועל עכו, גולדנברג
 
 .עיריית עכו ופארק אמת המים: בשבוע הבא אנו מביאים שלג לעכו לשני מתחמים .8
 

 :שלג בעכו
 ליזו  אוחיון

 , ל העירייה"ולמנכ אש העירחבר מועצת העיר חסין אסדי שלח בקשה לר
 .לתושבי העיר להביא שלג

 ,ימים 3נקודות בעיר למשך  2נמקם ב , אנחנו נביא את השלג
 .נדאג לפרסם פרטים בהמשך            

 
 :הטבה במס .2

 :שמעון לנקרי
 .לחצי שנה, 7%-ל 2%-מ הטבה במסההפחתה ביש החלטה לעכב את 

 .הבמידה ותהיה הפחתה ולא ישוו את עכו לנהריי
 .אנחנו נצא למאבק חריף עם כל האשכול, אני מודיע בפני כולם

 .ההטבה במס לא תישאר כפי שהיא היום, אין פשרות
  .גם התחבורה הציבורית

 .אנחנו ניקח חברה ליחסי ציבור ונילחם על החיים של העיר
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 :העיר  ברחובות  " לד"תאורת   .14
  שגבאוהד 

 !את הפרויקט לכל העיר  העיר עכו היא העיר היחידה והראשונה שעשתה 
 .במקומות מסוימיםרק עשו , שאר הערים

 .זה חוסך הרבה חשמל
 

 :טקסים .11
 שמעון לנקרי 

 . לכל הטקסים שנערכים בעיר חברי המועצהכל להזמין את  אני מבקש
 

 שמעון לנקרי
 ,כל מחלקות העירייה עם עובדי העירייה 

 .היטבהחופים משופצים ומטופלים , דואגים לשיפור העיר
 .אני שמח שסיימנו לטפל בשנה אחת בכל החופים

 .נקבל תקציב ונמשיך, בשיפוץ החופים' בהשנה נמשיך לשלב 
 .פארק ברמה גבוהה ביותר, גן משחקים  -פארק אמת המים 

 .אנחנו רוצים לחבר את הפארק לשכונה
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 :כדלקמןהיום -סדרמעל  נושאים נוספים  1 מבקש להוסיף 

 :  להלן   נושאים   נוספים   מעל  לסדר   היום
 , שבע-בת, נווה אליהו: י"להקמת גנ /110רים חדשים שנת "אישור פתיחת תב.   0

 .Aב כנספח  "הרצ, עציון וטרומפלדור, אבני החושן
 :אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים .  1

במכתבו מיום , אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה, שבע-בת, אליהו נוה: הקמות גנות

 .Bב כנספח "הרצ, /11.0.110

 
 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חברי המועצה שנעדרו

 .מאשר  -חבר מועצת העיר    -מר נתנאל אלפלס 
 .מאשר  -חבר מועצת העיר   -מר חאתם פארס   

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

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

 

 Cב כנספח "הרצ,  /0.110./מיום    90/10' פרוטוקול ועדת כספים מס

 ראובן ויצמן
 .הייתה שנה מאתגרת, מסתיימת באיזון 2418שנת 

 

 לנקרי שמעון
 .ח"מלש 14,  2412ל  2418הפער בין 

 .יותר חינוך ורווחה, וק שיפור בתכני הלימוד בבתי הספרי ח"עדכוני שכר עפ
 .אנו תמיד משקיעים יותר בפעולות וכמה שפחות במנהלה

 

 ראובן ויצמן
 :סעיפים בתחום החינוך כנגד סעיף הכנסות ארנונה' במסטעויות סופר  3יש 

0001111000 
0001111101 
0001111181 
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 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .אנחנו מבקשים מראובן ויצמן גזבר לא לעשות טעויות סופר

 .יש להכין תקציב ללא טעויות
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,  22029102מיום    10902' מסמעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים 

  2 9102אישור הצעת תקציב לשנת 

 2ח"שלמ /91 על סך 9102  לשנת  תקציב הצעת 
 

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

 

 2מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 :  להלן   נושאים   נוספים   מעל  לסדר   היום
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 :מבקש להוסיף מעל סדר היום
 , שבע-בת, נווה אליהו: י"להקמת גנ /110רים חדשים שנת "אישור פתיחת תב .1

 .Aנספח  כב "צרה, עציון וטרומפלדור, אבני החושן
 :אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים  .2

, אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה, שבע-בת, נוה אליהו: הקמות גנות
 .Bב כנספח "הרצ, /11.0.110במכתבו מיום 

 
 :מעלה  להצבעה   ראש העיר –שמעון לנקרי 

 , שבע-בת, נווה אליהו: י"להקמת גנ /110רים חדשים שנת "אישור פתיחת תב .1
 .Aנספח  כב "צרה, עציון וטרומפלדור, אבני החושן

 :אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים  .2
, אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה, שבע-בת, אליהו נוה: הקמות גנות

 .Bב כנספח "הרצ, /11.0.110במכתבו מיום 
 

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

 

 2מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 

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