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 ד"בס
 

 (11)   /8091' מס פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן  המניין
 10788בשעה ,    /11717181,  ט"תשע בתמוז ד"י,   שהתקיימה ביום רביעי

 7עכו 51ויצמן ' 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 -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 

 חבר מועצת העיר -נתנאל אלפלס  מר
 

 :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 

 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב
 ממונה על תלונות הציבור9 מבקר העירייה  -מר יוסי כהן 

 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 ראש מינהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 ראש מינהל הרווחה -עדי מקל ' גב

 מינהל הנדסה -מהנדסת העיר  -מיכל סופר ' דר' אדר
 דובר העירייה -מר שרון דהאן 

 טכנאי מחשוב מידע ותקשוב -מר יוסי כהן 
 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 

 מ סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים –מר איגור מאיורסקי 
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 :על   סדר   היום
 7הודעות ראש העיר7 1
 , 1/90-ח"תשכ, האצלת סמכויות ראש העיר כרשות רישוי לפי חוק רישוי עסקים7 1

 7 מנהל אגף רישוי עסקים, למר גבי בן יאיר    
 7 1ב כנספח "הרצ, /5717181מיום  /8991' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס7 5
 אישור המועצה להתקשרות העירייה ללא מכרז בהסכם פיתוח להקמת מעון יום7 4

  9111במ9בתחום תכנית לפיתוח ג, 111 -ו 114,111ת וחלק 10841תלת כיתתי בגוש     
 ,ר מיכל סופר מהנדסת העיר"ד' י בקשתה של אדר"עפ, 915מק9עכ-ו    
 7ב כנספח חוברת"הרצ, /5797181במכתבה מיום     

 191-1987, 114-140חלקי חלקות  10185ביטול הפקעה ברחוב הנדיב גוש 7 1
 ,/1717181במכתבה מיום , ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ    
 7 1ב כנספח "צהר    

 7 5ב כנספח "הרצ, רים"עדכון ופתיחת תב7 9

 
 :סדר   היום  מעללהלן   נושאים  

 A7ב כנספח "הרצ, ח מבנק דקסיה מוניציפאלי"מש 5ל יחת הלוואה אישור לק7 1
 7 'א-5ב כנספח "הרצ, רים"אישור פתיחת תב7 0
 

 :ראש העיר מבקש להוסיף נושאים מעל סדר היום
 
 7 ח מבנק דקסיה מוניציפאלי"מש 5ל יחת הלוואה אישור לק7 1
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 7ח מבנק דקסיה מוניציפאלי"מש 5חת הלוואה ל ימעלה להצבעה אישור לק

 A7ב כנספח "הרצ7 י המסמך המצורף"עפ
 

 :הצבעה
 7חברים   11   -בעד    
 7אין   -נגד     
 7  אין   -נמנע  

 
 (. כולל אישור טלפוני)מאושר פה אחד : החלטה

 
 7'א-5ב כנספח "הרצ, רים"אישור פתיחת תב7 1
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 7'א-5ב כנספח "הרצ, רים"אישור פתיחת תבמעלה להצבעה 

 
 :הצבעה
 7חברים   11   -בעד    
 7אין   -נגד     
 7  אין   -נמנע  

 
 (. כולל אישור טלפוני)מאושר פה אחד : החלטה
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 העיר  ראש    הודעות  7 1
 7 אירועי הקיץ בחוף ארגמן .1

 . השבוע נפתחו אירועי הקיץ בחוף ארגמן
בשבוע הבא ייערכו אירועי עיר הילדים והנוער במשך חמישה ימים בפארק האתגרי עם מגוון פעילויות 

 .ובחוףהאירועים השנה מתקיימים בשכונות . ומופעים

 

 דליפת האמוניה  .2
 ,פניתי לשר להגנת הסביבה, בעקבות דליפת האמוניה ממפעל גלידות שטראוס

 כ זאב אלקין וביקשתי ממנו שלא לחדש למפעל את היתר הרעלים שאמור לפוג בסוף החודש"ח
 . ולהעתיק את המפעל למקום מרוחק ממגורים

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 . חברי המועצה מוזמנים להצטרף, 1.1-כשבועיים ב השר יגיע לכאן לביקור בעוד

 
 פסטיבל האופרה בעכו .3

 .פסטיבל האופרה נערך בעכו זו השנה השישית ברציפות
במסגרת הפסטיבל נערכו מופעים פתוחים לציבור בשוק בעכו העתיקה בהשתתפות נגני הקונסרבטוריון 

 .העירוני ותזמורת כלי הנשיפה

 
 7בנושא מטרונית –כנס תושבים  .4

 
 ראש העיר  –שמעון לנקרי 

 . העירייה תנחה את החברה להוסיף מסלולים היכן שניתן
 

 אירועי הזמריה .5
 .באוגוסט 11-21-ייערכו השנה באולמות האבירים בין האירועי הזמריה 

 
 7ש עכו"ע –מטוס אל על  .6

שלה שנחת השבוע בישראל על שם העיר  11-ה חברת התעופה אל על החליטה לקרוא למטוס הדרימליינר
עיר ,  "עכו"כאשר הפעם מדובר בעיר , צי המטוסים של אל על נקרא על שם ערים ויישובים בישראל. עכו

 .מיקומה הגיאוגרפי והמרקם האנושי הרב תרבותי והחברתי שבה, שייחודה הוא השילוב של מורשתה
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 .עכו עם תלמידים ומורים מיתיערך טיסה בש 22.1.2.12בתאריך 

 . חברי המועצה מוזמנים לקחת חלק

 
  7מאבק הטבות המס .7

ובהם חברי מועצת עיר הפגינו מול כינוס ישיבת הממשלה החגיגית שנערכה , עשרות מתושבי העיר עכו
 .  ברמת הגולן נגד אפליית הטבות המס של תושבי העיר

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 . היא על עתיד העיר המלחמה
 .שנה יחזור על עצמו .3לא נאפשר שמה שקרה לפני 

 , אם לא תתקבל התחייבות אישית מראש הממשלה לטפל בהשוואת המס של עכו לנהריה
 . ראש העיר ימליץ לתושבים שלא להצביע לליכוד

 . קורא לכל חברי המועצה לנהוג כך
 . חברי המועצה מוזמנים להגיע, ביום רביעי בבוקר תגיע סיעת כחול לבן להצהיר על תמיכה

 
 7כנס איכות השלטון .1

ש שטראוס בעכו במעמד "נערך בקונסרבטוריון העירוני ע 2.12כנס עכו השישי לאיכות השלטון בישראל 
 .ד אליעד שרגא וראשי ערים"ר עו"ד, ר התנועה לאיכות השלטון"יו

 
  7נוךפרס החי .2

יזמות , חדשנות פדגוגית, פרס החינוך הארצי הוענק לבית הספר אמי״ת קנדי בעכו על מהפכה חינוכית
 .והישגים לימודיים
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 הודעות   ראש   העירהמשך 
  7תרגיל חירום בעכו ..1

במהלכו תורגלו המכלולים ואגפי העירייה , עיריית עכו השתתפה בתרגיל חירום רשותי שהוכתר בהצלחה
 . השונים

 
  7הפארק הייחודי לכלבים .11

 . ₪אלף  ..7-בימים אלה הושלמה הקמת פארק ייחודי לכלבים בשכונת בן גוריו בעלות של כ
 . איגור מאיורסקי' אינג, את הקמת הפארק ליווה ראש מנהל תשתיות

 .ברזיה מותאמת לכלבים ושילוט הסברה, מדובר בפארק מגונן עם מתקנים לאילוף כלבים
ומתוכננת להיערך בו פעילות עם כלבים לילדים וכן מופע של כוכב הילדים , את הפארקנחנוך  12.1.12-ב

 .דוד חיים

 
 7ת"כנס גמלאיות של נעמ  .12

 ,ת ארצית"ר נעמ"נערך השבוע בקונסרבטוריון העירוני ביוזמת סגנית יו
 ,שהיד איילת גלילי ובשיתוף פעולה עם יועצת ראש העיר עכו לקידום מעמד הא"עו

 . כהן-םת מרחב גליל מערבי עופרה אלקיי"עמר נ"ואתי סבג וי

 
 7חלוקת מלגות לסטודנטים .13

 .מלגות לסטודנטים תושבי העיר .35אמש חילקנו 

 
 7מירוץ אפיק .14

 . 25.2-מירוץ אפיק ישראל יעבור בעכו ב
 

 

 , 1/90-ח"תשכ, האצלת סמכויות ראש העיר כרשות רישוי לפי חוק רישוי עסקים7 1
 7                                                               מנהל אגף רישוי עסקים ,למר גבי בן יאיר    

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 , האצלת סמכויות ראש העיר כרשות רישוי לפי חוק רישוי עסקיםמעלה להצבעה 
 7 מנהל אגף רישוי עסקים, למר גבי בן יאיר, 1/90-ח"תשכ

 
 :הצבעה
 7חברים   14   -בעד    
 7אין   -נגד     
 7  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

  
 17ב כנספח "הרצ, 17181/75מיום  91/89' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס7  5
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 5717181/7מיום  /8991' מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס

 
 :הצבעה
 7חברים  14   -בעד    

 7אין   -    נגד 
 7  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה
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אישור המועצה להתקשרות העירייה ללא מכרז בהסכם פיתוח להקמת מעון יום 7  4
  9111במ9בתחום תכנית לפיתוח ג, 111 -ו 114,111ת וחלק 10841תלת כיתתי בגוש 

 ,ר מיכל סופר מהנדסת העיר"ד' י בקשתה של אדר"עפ 915מק9עכ-ו
                                                                                           7                                                              ב כנספח חוברת"הרצ, /5797181במכתבה מיום 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 7כיתתימעלה להצבעה אישור הקמת מעון יום תלת 

 
 :הצבעה
 7חברים  14   -בעד    
 7אין   -נגד     
 7  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 198-1917, 140-114חלקי חלוקת  10185ביטול הפקעה ברחוב הנדיב גוש  17
 , /1717181במכתבה מיום , ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ

  7                                                                                                   1ב כנספח "הרצ

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 . הפקעה שנעשתה לקטע כביש שמשמש למגורים

 .הועדה המקומית ביטלה את ההפקעה מפני שחזר להיות אזור מגורים

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 198-1917, 140-114חלקי חלוקת  10185ברחוב הנדיב גוש ביטול הפקעה מעלה להצבעה 

 , /1717181במכתבה מיום , העירייה ש"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"עפ
 17ב כנספח "הרצ

 :הצבעה
 7חברים  14   -בעד    
 7אין   -נגד     
 7  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 7 5ב כנספח "הרצ, רים"כון ופתיחת תבעד 97
 

 ראובן ויצמן
 ,רים"חלו שינויים קלים בתב, בהמשך לאישור פרוטוקול ועדת כספים

 .הנוגעים לשיפוצי קיץ בבתי הספר

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 7רים"עדכון ופתיחת תבמעלה להצבעה 

 
 :הצבעה
 7חברים  14   -בעד    
 7אין   -נגד     
 7  אין   -נמנע  

 

 .פה אחדמאושר : החלטה
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 :סדר   היוםמעל  נושאים  הלהלן   
 

 A7ב כנספח "הרצ, ח מבנק דקסיה מוניציפאלי"מש 5אישור לקיחת הלוואה על 7 1
 

 ראובן ויצמן 
 . ר לטובת השוק"בישיבה הקודמת אושר תב

 .₪מיליון  3 -הערכה היא שיהיה צורך בכ
 .לאחר קבלת החלטה ההלוואה תלקח, האישור להלוואה היא עקרונית בלבד

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 ,ח מבנק דקסיה מוניציפאלי"מש 5הלוואה על  אישור לקחתמעלה להצבעה 

 A7ב כנספח "הרצ7 י המסמך המצורף"עפ
 

 :הצבעה
 7חברים  14   -בעד    
 7אין   -נגד     
 7  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 7'א-5ב כנספח "הרצ, רים"אישור פתיחת תב7 0

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 7רים"מעלה להצבעה אישור פתיחת תב

 
 :הצבעה
 7חברים  14   -בעד    
 7אין   -נגד     
 7  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 שרי גולדשטיין
 .ביטוח לאומיהפניתי למנהלת הרווחה בעניין מול 

 . יש למי לפנות ,חימם את הלבהפתרון המידי 

 

 

 

 

 

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