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 ד"בס
 

 (11)  /3091  'פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה  שמן המניין  מס
 10.33בשעה   , /10.0.331, ט"תשע' באדר ב' ו  , שהתקיימה ביום רביעי

 .עכו 01ויצמן ' רח, 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
 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 

 חברת מועצת העיר -עאישה מורסי ' גב
 חבר מועצת העיר - ח חסין אסדי"רו

 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 
 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 ויקטור אלון 

 
 :נעדרו

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

 
 :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 הנה9 ח "רו -מר מנחם נויפלד 
 ממונה על תלונות הציבור9  מבקר העירייה -מר יוסי כהן 

 ל"מנהלת לשכת מנכ -ות טל ר' גב
 מנהלת תחום נזיקין ותביעה עירונית -ד מיטל רץ רויטקוף "עו

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

 סגן מהנדסת העיר -מחול ריזק ' אינג
 מנהלת לשכת מינהל הרווחה  -אתי סבג ' גב

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 טכנאי מחשוב מידע ותקשוב -יהאד בדראן 'מר ג

 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 

 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב
 מתורגמנית לשפת הסימנים  -גלית לילו ' גב
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 :על   סדר   היום

 .הודעות  ראש  העיר .1

 . 1ב כנספח "הרצ,  /0.0.331מיום      /3091'  פרוטוקול ועדת כספים מס .3

 ,/33.3.1מכתבו מיום , מר בני כלפון –אישור עבודה נוספת לעובד מינהל הרווחה  .0

 . 'ב3-ו' א3ב כנספחים "הרצ, /0.0.331ש העירייה מיום "חוות דעת של יועמ       

 9 אנט אוחיון ' חוות דעת והמלצה למועצה לאישור עסקת דיירת יוצאת גב .4

 י בקשתה של "עפ, בשוק הירקות 00' בדוכן מס –דייר נכנס מר מאיר יחאילוב 

 .0ב כנספח "הרצ, /10.3.331במכתבה מיום , ש העירייה"יועמ -ד כנרת הדר "עו

 .4ב כנספח "הרצ, /33.3.331אישור פרוטוקול ועדת קידום מעמד הילד מיום  .1

 בתחום המסומן כדרך מכוח  40חלקה  10131ביטול הפקעה שבוצעה בגוש  .6

 , ש העירייה"יועמ -ד כנרת הדר "י בקשתה של עו"עפ ,90610'תכנית ג

 .1ב כנספח "הרצ, /0.0.331במכתבה מיום 

 י בקשתה של "ר ועדת ערר חדש וחברי ועדת ערר חדשים עפ"אישור יו .1

 .6ב כנספח "הרצ, מנהלת אגף נכסים והכנסות, גוזי-שגית בן' גב

 
 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

 :היום כדלקמן-מעלה להצבעה נושא נוסף מעל   לסדר
 ,/33.3.1מכתבו מיום , מר בני כלפון –אישור עבודה נוספת לעובד מינהל הרווחה   
 . 'ב3-ו' א3ב כנספחים "הרצ, /0.0.331ש העירייה מיום "חוות דעת של יועמ  

 

 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חברי המועצה שנעדרו
 .מאשר  -  חבר מועצת העיר  -חאתם פארס  מר  

 .מאשר  -  חבר מועצת העיר  -         מר עופר כהן
 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 אין   -נגד     
   אין   -נמנע  

 

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

 
 הודעות  ראש  העיר.  1
 יש מתרגמת לשפת סימנים מישיבת המועצה הזו והלאה  כעיר שפועלת רבות לקידום 
 .חשיבות רבהאני רואה בכך . נושא הנגישות     

 .אסבן דור, עדי חודדטוב, דקל ממו, מנור יעקב, מושיקו יצחקי: חלוקת תעודת הערכה     

 כשנפגשים בפיקוח ובשיטור העירוני זה בדרך כלל בעקבות תלונות מהציבור: אוהד שגב ,
 2-החלטנו לציין לטובה מספר פקחים על פעילותם ב. זאת למרות עבודתם המסורה

מצבנו , פ בין הפיקוח העירוני למשטרה"ללא הכוח המשמעותי ושת. משמעותייםאירועים 
 .היה שונה

  תפיסת הביטחון בעיר היא דוגמה ומופת לאנשים שערכי השמירה על בטחון :  לנקרי שמעון  
 שמגויסת ברובה ח "מיליון ש 01האכיפה שעולה לעיר כ מערכת . התושבים היא נר לרגליהם     
     עם השנים ניכרת עליה בעקומת הביטחון (. התושבים משתתפים במיליון) ההעירייי "ע     

 . הביטחון עם המשטרה מהווים מכפילי כוח משמעותי. האישי     
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נפגשנו עם ראש העיר . ל בגרמניה"בשבוע שעבר ביקרתי עם המנכ – ל"דיווח נסיעה לחו .1

הטקס . 2..2-5..5-משלחת העירונית ברקלינגהאוזן מר כריסטוף טשה לצורך הכנת ביקור ה

המשלחת תטוס ביום . 2..5, שנה לברית הערים בין עכו לרקלינגהאוזן ייערך ביום שני .0לציון 

בהמשך נבקר גם . דאגנו גם לנושא האוכל הכשר. כרטיסים כבר הוזמנו. בבוקר ..:.:ראשון ב

  .בברלין
לצרפת לאירוע של העיר  55.2.12-לוי נטוס בוקלוד חבר המועצה אילן פרומן  ,ל"המנכ, אני      

התאומה סן מנדה יחד עם שגרירות ישראל בפריז לציון יחסי ישראל צרפת ומשם נצטרף 
 .למשלחת בגרמניה

 
 (:חברים 32)הרכב המשלחת לגרמניה      

 

 תפקיד שם תפקיד שם

 ל העירייה"מנכ אוהד שגב ע"רה שמעון לנקרי

 צת  המשפטיתיוע ד כנרת הדר"עו חבר מועצת העיר נתנאל אלפלס

 נהל חינוךיראש מ אורית אסייג חבר מועצת העיר עופר כהן

 מנהלת קשרי קהילה ליזו אוחיון חבר מועצת העיר נפתלי רזניקוביץ

 נהל רווחהיראש מ עדי מקל חבר מועצת העיר איתמר סונינוד "עו

 דובר העירייה שרון דהאן חבר מועצת העיר נחאס בולוס

 ראש מנהל תפעול ואכיפה יניב אשור חבר מועצת העיר חוסין אסדי

 ל"מנהלת לשכת מנכ רות טל חברת מועצת העיר אינה סטרושנקו

 ל"שיווק תיירותי חכ מיארה  רוני חבר מועצת העיר אילן פרומן

 ל"תרבות חכ מאור בנזינו חבר מועצת העיר עיישה מורסי

   פעילת ציבור נאן פלאח'ר ג"ד

   פעילת ציבור עדנה חן

ד מעיין צפריר "עו
 גולדנבלום

   פעילת ציבור

 
 .לארץ-השתתפות עובדי העירייה מותנה באישור ועדת נסיעות לחוץ     

      
 ראש העיר –שמעון לנקרי      

 .מאושר פה אחד –מעלה להצבעה אישור משלחת לצרפת ולגרמניה      

 
לינגהאוזן במסגרת חילופי באמצע חודש מאי תתארח משלחת נוער יהודים וערבים ברק     

 .משלחות
 .דולר לכל תלמיד ..5-העירייה תשתתף בעלות הנסיעה בסך של כ     

 
 
הנשיא . ביקר בעכו יחד עם סגנו ונציג השגרירות מר סטפן טרוסל, נשיא מחוז סן סן דני בצרפת .5

 .פ עם העיר עכו"הוא ביקש להרחיב את השת. התרשם מהעיר ומאתריה הקסומים

 
המשלחת תכלול שני נגנים שיופיעו . נארח משלחת מצרפת מהעיר סן מנדה 5..5-ב .5

 .הכניסה חופשית. בקונסרבטוריון

 
דמית גליל מערבי וחולקו תעודות השבוע הסתיים פרויקט נאמני שימור במכללה האק .0

 .למשתתפים
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הפרויקט . היום אנו משיקים את מיזם המאיץ הטכנולוגי שיוקם בבניין קיבוץ המחנכים העירוני .2

טק -הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות מעוף, משרד הכלכלה, עיריית עכומשותף ל

מות הטכנולוגית באזור באמצעות תחום היזהמטרה היא לקדם את  .ומרכזי הצעירים בערים

איתור מיזמים טכנולוגיים וחברות בתחילת דרכן והפיכתן לסטארטאפים טכנולוגים עם לקוחות 

 .ומשקיעים
 
מדובר ביוזמה של תלמידים בבית הספר התיכון אורט . אמנה לשמירה על שיח מכבד חתמנו על  ..

ובערבית קוראים התלמידים באמנה הדו לשונית שנכתבה בעברית  .ש חילמי שאפעי בעכו"ע

 . לדיבור אלים ומשפיל כלפי האחר לפעול לשינוי אמיתי ביחס שבין אדם לחברו ולהתנגד

 
האירוע נערך בשיתוף . .5-זו השנה ה, נערך, יליד העיר עכו, ן רונן פרץ"מרוץ רונן לזכרו של רס  ..

 .רשות הספורט העירונית והחברה הכלכלית עכו, עיריית עכו, משפחת פרץ
 

לטבח  .5-אן נערך בעיריית עכו טקס לציון יום הזיכרון ה'במעמד חברי פרלמנט מאזרביג .8

 . אלי'בחוג
 
זאת לאחר ששופצה על ידי , ס בית היימן בעיר"מעבדת המחשבים של פרויקט נטע במתננחנכה  .2

ות פיתוח יכול, מדובר בפרויקט שנועד להקנות לבני הנוער מיומנויות אישיות ומקצועיות. העירייה

 .ללמידה עצמית וחיזוק הביטחון העצמי
 

התכנסות . 12.5, תהלוכת העדלאידע המסורתית לכבוד פורים תיערך השנה ביום שלישי ..1

צמן ובן עמי ותסתיים בגן התהלוכה תצעד לאורך רחובות וי. ..:11ברחבת העירייה בשעה 

 .עם מופעים לילדים הזיכרון
 

 בעכו העתיקה JNF-USAערבי של תערוכה חדשה במרכז המידע לגליל המנפתחה  .11

 ".עולים צפונה"שהגיעו ארצה לביקור במסגרת המיזם  תורמים של הארגון .2-כבהשתתפות 
 

אתמול נערך הכינוס הראשון של מועצת הנשים בהובלת יועצת ראש העיר לקידום מעמד האשה  .15

 .המועצה תפעל לקידומן של הנשים. ושרי גולדשטיין
 

 .כתומים ברחבי העירהפחים ההצבת  לאחר שסיימנו את זורחמההשבוע התחלנו בקמפיין  .15
 

 .השבוע הושלם סימון משפטי אזהרה לפני מעברי חצייה עם כיתוב בערבית לצד עברית .10
 

 . 1ב כנספח "הרצ,  /0.0.331מיום      91/30'  פרוטוקול ועדת כספים מס.  3

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .הייתה שנת בחירות 2102.  כל הפרסים שבעולםמגיע לה , עיר שתסיים באיזון תקציבי

 .המגמה בעיר היא באיזון
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 . /0.0.210מיום      /1090'  מעלה להצבעה פרוטוקול ועדת כספים מס

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

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
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 ,/33.3.1מכתבו מיום , מר בני כלפון –אישור עבודה נוספת לעובד מינהל הרווחה .   0
 . 'ב3-ו' א3ב כנספחים "הרצ, /0.0.331ש העירייה מיום "חוות דעת של יועמ       

 
 .המלצת היועצת המשפטית חיובית

 
 ראש העיר  –שמעון לנקרי       

 , מר בני כלפון –מעלה להצבעה אישור עבודה נוספת לעובד מינהל הרווחה 
  ./0.0.210ש העירייה מיום "של יועמחוות דעת , /21.2.0מכתבו מיום 

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

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 
 9 אנט אוחיון ' חוות דעת והמלצה למועצה לאישור עסקת דיירת יוצאת גב.    4

 י בקשתה של "עפ, בשוק הירקות 00' בדוכן מס –דייר נכנס מר מאיר יחאילוב        
 .0ב כנספח "הרצ, /10.3.331במכתבה מיום , ש העירייה"יועמ -ד כנרת הדר "עו       

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 9 אנט אוחיון ' חוות דעת והמלצה למועצה לאישור עסקת דיירת יוצאת גב מעלה להצבעה   
 .בשוק הירקות 00' בדוכן מס –דייר נכנס מר מאיר יחאילוב    
 

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

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 .4ב כנספח "הרצ, /33.3.331מיום אישור פרוטוקול ועדת קידום מעמד הילד .   1

 ר ועדת קידום מעמד הילד"יו -עאישה מורסי       
 הופתעתי לטובה אך עדיין יש . נערכה סקירה של כל הפעילות בכל מוסדות העירייה      
    ". הילד שלי הוא הכי חשוב בעיר: "הקו המנחה והחלום שלי הוא שכל הורה יאמר. לעשותמה       
 .תבנה תוכנית משותפת. חברי הועדה המליצו על כך שההורים חייבים להיות שותפיםכל       

 
 ראש העיר  –שמעון לנקרי 

 ./21.2.210קידום מעמד הילד מיום אישור פרוטוקול ועדת  מעלה להצבעה
 

 :הצבעה
 .חברים   01   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  
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 .מאושר פה אחד  -:החלטה 
 

 בתחום המסומן כדרך מכוח  40חלקה  10131ביטול הפקעה שבוצעה בגוש .    6
 , ש העירייה"יועמ -ד כנרת הדר "י בקשתה של עו"עפ, 90610'תכנית ג       
 .                                                            1ב כנספח "הרצ, /0.0.331במכתבה מיום        
 

 ד כנרת הדר"עו
 . היעוד שונה ולכן אנו רוצים לבטל את ההפקעה. מדובר בחלקה שהופקעה לצורך דרך

 
 מיכל סופר' דר' אדר

 .נוקטים בהליך רחב יותר לבטל הפקעות נוספות
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 , אני מתנגד להפקעה. למרות שזה במסגרת החוק, להפקעה יש אלמנט של כוחניות

 .לצמצם ככל האפשר הליך זהבמיוחד לנכסים פרטיים ויש 
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 בתחום המסומן כדרך מכוח  30חלקה  02011ביטול הפקעה שבוצעה בגוש   מעלה להצבעה  
 .90512'תכנית ג  

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

 .מאושר פה אחד  -:החלטה 

 
 י בקשתה של "ר ועדת ערר חדש וחברי ועדת ערר חדשים עפ"אישור יו.  1

 .      6ב כנספח "הרצ, מנהלת אגף נכסים והכנסות, גוזי-שגית בן' גב       
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 .ר ועדת ערר חדש וחברי ועדת ערר חדשים"אישור יו

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

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה 
 

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

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

 

  אתי סבג : רשמה
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