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 ד"בס
 

 (11) 90910'  פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן  המניין מס
 10299בשעה ,    9202.910, ט"באב תשע' ו,   שהתקיימה ביום רביעי
 2עכו 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
 חבר מועצת העיר -ח חסין אסדי "רו
 חברת מועצת העיר -נקו 'אינה סטורוז' גב

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

 בר מועצת העיר ח -מר חאתם פארס 
 חברת מועצת העיר -עאישה מורסי ' גב
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו

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

 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 
 

 :נעדר
 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 
 מנהלת אגף קשרי קהילה -ליזו אוחיון ' גב
 מנהלת לשכת ראש העיר -אלפלס -אור סט' גב

 ממונה על תלונות הציבור9  מבקר העירייה -מר יוסי כהן 
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 
 מ וראש מינהל תרבות"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ –שלוש -מר אלברט בן

 מנהל אגף תיירות ופרוייקטים -מר דני ארמה 
 ראש מינהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 ראש מינהל הרווחה -עדי מקל ' גב

 מינהל הנדסה -מהנדסת העיר  -מיכל סופר ' דר' אדר
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 :ה"בנוכחות ההמשך 
 דובר העירייה -מר שרון דהאן 

 טכנאי מחשוב מידע ותקשוב - יוסי כהןמר 
 אנושמזכירה משאבי  -מרגרט מתא ' גב

 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
 ממונה על תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות -מר ארז פורת 

 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 מתורגמנית לשפת הסימנים  -גלית לילו ' גב

 
 

 :על   סדר   היום
 2הודעות  ראש  העיר 12
 2'א1-ו 1ים ב כנספח"המצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב 2.
 2.ב כנספח "המצ, 910.שינוי בתקציב רגיל שנת אישור  52
 ס אייל"ביה –בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק לאומי עכו  42

 ס אייל חוזרת במקומו של מר יגאל פייגנבאום"עדי ליאב מנהלת ביה' גב
 , 5929210י בקשתו של חשב מינהל החינוך מיום "עפ, 1202.910-החל מ

 2'ב5-ו' א5ב כנספחים "הרצ
 ס ניצנים"ביה –בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק לאומי עכו 2    1

 מר יגאל פייגנבאום -הספר עוזבת במקומה -אריאלה מיימון שלם מנהלת בית' גב       
 , 5929210י בקשתו של חשב מינהל החינוך מיום "עפ, 1202.910-החל מ

 2'ב4-ו' א4ב כנספחים "הרצ
 :אישור חילופי חברי ועדת שמות2    6

 12ב כנספח "הרצ, 910.אוגוסט ח נחאס בולוס מחליף את תייסיר חטיב החל מ"רו 
 ,ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"הסכם שינוי גבולות וחלוקת הכנסות עפ2    9

 62ב כנספח "הרצ, 0292.910.במכתבה מיום        
 92ב כנספח "הרצ, 11262.910אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 2    0
 02ב כנספח "הרצ, 15262.910אישור פרוטוקול ועדת נגישות מיום 2    0

 02ב כנספח "הרצ, 292.910..אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 2  19
 2שונות2  11

 
 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

 :היום כדלקמן-נוסף מעל לסדרמעלה להצבעה נושא חדש 
 2'א 1ב כנספח "הרצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב

 
 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חבר המועצה שנעדר

 2טלפוני מאשר –חבר מועצת העיר  -עופר כהן  מר
 

 :הצבעה
 2חברים  19   -בעד    
 אין   -נגד     
 אין     -נמנע  

 

 .מאשרים פה אחד  -:החלטה
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 הודעות  ראש  העיר  2 1

בנימין נתניהו והוא התחייב בכתב לפעול מר אש הממשלה נפגשתי עם ר –הטבות המס  .1
גם חברי הכנסת גבי (.  11%) הבנהרילהשוואת הטבות המס של העיר עכו לזו שמקבלים 

כך שיש . בני גנץ ואלעזר שטרן שביקרו בעכו הבטיחו לפעול לטובתנו בנושא זה, אשכנזי
 .קואליציה מקיר לקיר בנושא הטבות המס

 .Aב כנספח "הרצ, 12.2.1.12מכתב של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו מיום      

 ע"מ וסגרה"מ – זאב נוימן     
 .אני מקווה שזה כן יתממש לאחר הבחירות, ניהלת מאבק צודק למען תושבי עכו ,ראש העיר     
       
 ראש העיר -שמעון לנקרי      
 .זו ההזדמנות להגיד לכם תודה על ההירתמות למען המאבק     
     

 שרי גולדשטיין     
 .על המאבק העקבי למען העיר, ראש העיראנחנו מבקשים להודות לך      
 

מאות צעירים ממרכזי . אליפות מרכזי הצעירים בכדורגל נערך באצטדיון טוטו עכוגמר  .1
במסגרת אליפות מרכזי , צעירים בנגב ובגליל התחרו על התואר אלופת מרכזי הצעירים

 .הנגב והגליל בשיתוף ארגון מדינת הכדורגל, הצעירים של המשרד לפיתוח הפריפריה
 

האירועים כללו . כו בשבוע שעבר בחוף ארגמן בעירתושבים רבים נהנו מאירועי הקיץ שנער .3
מופע של קופיקו ובסיום מופע של הזמרת נסרין קדרי שהקפיצה את הקהל , הפעלות לילדים

 . הרב
 

באוגוסט ייחנך פארק ייחודי לכלבים שהוקם בשכונת בן גוריון שבשיכוני  11, ביום שני .4
 ייערכו הפעלות לילדים וכן מופע של  ..:12במהלך האירוע שיחל בשעה . המזרח

ואת הקמתו ליווה ₪ אלף  ..2-עלות הקמת הפארק נאמדת בכ. דוד חיים –כוכב הילדים 
, מדובר בפארק מגונן עם מתקנים לאילוף כלבים.רסקיאיגור מאיו' אינג, ראש מנהל תשתיות

 .ברזיה מותאמת לכלבים ושילוט הסברה
 

 עשרות ראשי ערים מהצפון התארחו בעכו בשבוע שעבר במסגרת כנס ראשי ערים שנערך  .5
, מרדכי כהן, הכנס נערך בהשתתפות מנכ״ל משרד הפנים. על ידי הרשות לפיתוח הגליל

, הנגב והגליל אריאל משעל ומנכ״ל הרשות לפיתוח הגליל, יהמנכ״ל המשרד לפיתוח הפריפר
 . שלומי אטיאס

 

ס "זהו שמו של כפר סטודנטים חדש שייפתח בעכו בשנה הבאה על ידי  המתנ –" עזרה" .6
 .כפר הסטודנטים יפעל במרכז העיר והוא מצטרף לכפרי סטודנטים נוספים. ומרכז צעירים

רים בעיר טקס לציון סיום שנת פעילות כפרי הסטודנטים בסוף השבוע שעבר נערך במרכז צעי     
 . הפועלים בעכו

 

במסגרות ,  השבוע נערך שבוע קליטה של חיילי פרק המשימה בעכו לקראת פעילותם בעיר .2
עיקר תפקידים של החיילים לסייע בתחום הגיוס . בתי הספר ופרויקטים חינוכיים

הפרויקט מובל על ידי . והנוער בעירהמשמעותי והתחום החברתי במסגרות עם התלמידים 
 . ל ויחידת הנוער העירונית במנהל החינוך"מרכז הכנה לצה

 
 נקיים אירוע של סיום הקיץ בהשתתפות האמנים עדן בן זקן ורותם כהן   15.8.1.12 -ב .8

 .כולם מוזמנים . ..:.1בגן הזיכרון ברחוב בן עמי החל מהשעה 
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 1ב כנספח "המצ, רים חדשים"אישור פתיחת תב2  .
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 2רים חדשים"מעלה להצבעה אישור פתיחת תב

 
 :הצבעה
 2חברים   16   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .שר פה אחדומא: החלטה
 

 .ב כנספח "המצ, 910.שינוי בתקציב רגיל שנת אישור 2  5
 

 ויצמן ראובן
 2לכן אנחנו מביאים את הדברים לאישור מועצה, צפויותבלתי והוצאות יש הכנסות 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 9102.מעלה להצבעה אישור שינוי בתקציב רגיל שנת 
 

 :הצבעה
 2חברים   16   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .שר פה אחדומא: החלטה
 
 ס אייל"ביה –בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק לאומי עכו 2    4

 ס אייל חוזרת במקומו של מר יגאל פייגנבאום"עדי ליאב מנהלת ביה' גב
 , 5929210י בקשתו של חשב מינהל החינוך מיום "עפ, 1202.910-החל מ

 2                                                                                                'ב5-ו' א5ב כנספחים "הרצ       
 

 אורית אסייג
 2ספר אייל-עדי ליאב במקום מר יגאל פייגנבאום בבית' גב

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק לאומי עכו  אישור  מעלה להצבעה
 ס אייל חוזרת במקומו של "מנהלת ביה 2919164569 ז2תעדי ליאב ' גב ס אייל"ביה

  1202.9102-החל מ 2914144946 ז2ת מר יגאל פייגנבאום
 

 :הצבעה
 2חברים   16   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .שר פה אחדומא: החלטה
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 ס ניצנים"ביה –בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק לאומי עכו 2    1
 מר יגאל פייגנבאום -הספר עוזבת במקומה -אריאלה מיימון שלם מנהלת בית' גב       

 , 5929210י בקשתו של חשב מינהל החינוך מיום "עפ, 1202.910-החל מ
 2                                                                                             '      ב4-ו' א4ב כנספחים "הרצ       

 
 אורית אסייג

 2ספר ניצנים-אריאלה מיימון שלם בבית' מר יגאל פייגנבאום במקום גב
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 בקשה לאישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק לאומי עכו  מעלה להצבעה

 הספר -מנהלת בית 2916410149 ז2תאריאלה מיימון שלם ' גב - ס ניצנים"ביה
 29141449462 ז2ת מר יגאל פייגנבאום -עוזבת במקומה 

  2פ"בשנת הלימודים שנת תש, 1202.910-החל מ
 

 :הצבעה
 2חברים   16   -בעד    

 2אין   -  נגד   
 2  אין   -נמנע  

 

 .שר פה אחדומא: החלטה
 

 

 :אישור חילופי חברי ועדת שמות2    6
 12ב כנספח "הרצ, 910.אוגוסט ח נחאס בולוס מחליף את תייסיר חטיב החל מ"רו       

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 :חילופי חברי ועדת שמות מעלה להצבעה אישור

 9202.9102 -מ תייסיר חטיב החלח נחאס בולוס מחליף את "רו

 :הצבעה
 2חברים   11   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 
 2משתתף בהצבעהח נחאס בולוס לא "רו
 

 .שר פה אחדומא: החלטה
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 ,ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשתה של עו"הסכם שינוי גבולות וחלוקת הכנסות עפ2    9
 2                                                                          6ב כנספח "הרצ, 0292.910.במכתבה מיום        

 
 ד כנרת הדר"עו

 .החלק שסומן יעבור לתחום השיפוט של עכו ,מדובר בשינוי גבולות בינינו לבין מטה אשר
 ,(ככל שיהיו)עות "בהוצאות להכנת תב נתחלק בהכנסות של ארנונה והיטלי השבחה וכן גם

 .עת שלי שהוגשה למועצהדהכול כמפורט בחוות ה
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .יש יחסים מאוד טובים ואנחנו נשמור על זה, ו למטה אשרבין עכ

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

  2הסכם שינוי גבולות וחלוקת הכנסותמעלה להצבעה 
 

 :הצבעה
 2חברים   16   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .שר פה אחדומא: החלטה
 

 92ב כנספח "הרצ, 11262.910אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 2    0
 

 ר ועדת איכות הסביבה"יו –גולדשטיין  שרי
 , יאיר מנהל אגף רישוי עסקים ותברואה-בן נפגשנו כמה נציגים יחד עם גבי

 : שלאנחנו נוביל נושאים , איכות הסביבהעכו מתקדמת בתחום 
 .הכל למען קידום איכות הסביבה ,סגולים, כתומיםפחי אשפה 

 
 אשור יניב

 פחי אשפה טמוני קרקע 31השבוע אושרה הזמנה לקליטה של 
 .(כל האשפה נטמנת בקרקע ונאספת משם)
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . עיר ירוקה/  ... חדשנות ועוד, תאורה  ,איכות הסביבהעכו תוביל בכל התחומים את 

 .לדאוג לנציג שיציג את נושא פחי אשפה טמוני קרקע, בפגישה הבאה
 .איכות הסביבה מיהמדינה מעודדת את הישובים לפעול בכל תחו

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
  11262.9102דת איכות הסביבה מיום פרוטוקול וע מעלה להצבעה אישור

 
 :הצבעה
 2חברים   16   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .שר פה אחדומא: החלטה
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 02ב כנספח "הרצ, 15262.910אישור פרוטוקול ועדת נגישות מיום 2    0
 

 נגישותר ועדת "יו –שרי גולדשטיין 
 ,שעושה עבודה נפלאה, ס צופית הירש"עויחד עם , התקיימה וועדה

 .הועדה מובילה את הציבור לשוויוניות  אוכלוסייה עם מגבלות, עושה רבותצופית 
 

 אשור יניב
  ,הזאת הבוועדאני יושב 

 .יש שם כסאות מותאמים שיורידו אותם לחוף, נכים יגיעו גם לחופי היםש, שעלואחד הנושאים 
 .אנחנו נטפל בבקשה

 .פרויקט משותף, הנגשה במסגרת רישוי עסקים
 

 גולדשטיין שרי
 .רויטל שורץ' השתתפה גם דר

 .אנחנו נעשה סיור בעכו העתיקה, באותהבפגישות 
 

 פורת ארז
 .יש לי חזון שעכו תהיה עיר מונגשת

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .מבקש שתטפלו, אם יש מקומות ללא הנגשה
 ,בריאות ונגישות, אלו ועדות מאוד חשובות

 .אנחנו מחויבים להם, נושא הנגישות מאוד חשוב
 .אלו ועדות שצריך להביא להישגים

 
 שגב אוהד

 .אחוז עובדים עם מוגבלויות 5-כל גוף ציבורי צריך להעסיק כ, חשוב שתדעי שרי
 .אחוז אנשים עם מוגבלויות .1-עיריית עכו מעסיקה קרוב ל

 .אנחנו מעסיקים פי שתיים מהכמות
 .הם משתלבים בצורה מאוד טובה ,אנחנו קולטים אותם בתפקידים רגילים לחלוטין

 .אנחנו דואגים להנגשת הסביבה
 .גם אתר האינטרנט מונגש

 .הכל מתוך אמונה והבנה שככה צריך להתנהל ולא מתוך חוק
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 15262.9102פרוטוקול ועדת נגישות מיום  מעלה להצבעה אישור

 
 :הצבעה
 2חברים   16   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .שר פה אחדומא: החלטה
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 02ב כנספח "הרצ, 292.910..אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 2  19
 

 ר ועדת שמות"יו –אל לוזון רפ
 .שעדיין לא נבנוהקשורים לשכונות שאים והורדנו נ

 .אנחנו מקדמים יישום מספרי הרחובות
 

 הדר כנרתד "עו
 , הנושא תחת מינהל ההנדסה  , י הנוהל"היום עפ

 .זה תחת מינהל התפעול, וזה לא קשור למינהל ההנדסה
 .ן של הנוהלולישיבה הבאה נביא תיק

 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .ל"רחוב על שם שמעון פרס ז, מבקש לתקן

 .ל"ז שמעון פרסהעמותה ביקשה שהשכונה הצבאית תקרא על שם 
 .הקמת השכונההיה שותף לפרויקט של ל "זשמעון פרס 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,292.910..שמות מיום וטוקול ועדת פר מעלה להצבעה אישור

 2ל"ש שמעון פרס ז"השכונה הצבאית ע –כולל תיקון 
 

 :הצבעה
 2חברים   16   -בעד    
 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .שר פה אחדומא: החלטה
 

 ש ו נ ו ת2  11
 :היוםסדר      מעל   נוסף   נושא   להלן

 'א 1ב כנספח "הרצ, םרים חדשי"אישור פתיחת תב
 

 ראש העיר  –שמעון לנקרי 
 -:רים חדשים כדלקמן"אישור פתיחת תב מעלה להצבעה

 . 1.12גגות פוטווולטאים /   .181' מס
 .פוטו ולתאים –גגות סולאריים /   1843' מס
  .ספר-שיפוצי בתי/   3121' מס

 

 :הצבעה
 2חברים   16   -    בעד

 2אין   -נגד     
 2  אין   -נמנע  

 

 .שר פה אחדומא: החלטה

 
   _    ___   _______   ______                    ____  ________________ 

 ראש העיר -שמעון  לנקרי                          יהיהעירל "מנכ -אוהד  שגב       
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