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    (15)  04/2020מס'   פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן  המניין 

 ,18.3.2020כ"ב באדר תש"פ,  שהתקיימה ביום רביעי, 
 עכו 35רח' ויצמן באולם  מועצת  העיר,  18.00בשעה  

 (משבר  נגיף  הקורונה ) 
 ה"ה:  בהשתתפות

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

 סגן ראש העיר  -עו"ד אדהם ג'מאל 
   סגנית ראש העיר  -  גב' שרי גולדשטיין

 חברת מועצת העיר -גב' אינה סטורוז'נקו 
 חבר מועצת העיר -מר אילן אליעזר פרומן 

 חבר מועצת העיר   - מר חאתם פארס
 חבר מועצת העיר -רו"ח חסין אסדי 

 חבר מועצת העיר -בולוס רו"ח נחאס 
 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 

 חבר מועצת העיר -מר נפתלי רזניקוביץ 
 חבר מועצת העיר -עו"ד איתמר סונינו 

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

 :ו  ה"ה נעדר
 חבר מועצת העיר -מר שמיל לוי 

 העיר חברת מועצת -גב' עאישה מורסי 
 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 

 
 ה"ה: בנוכחות 

 מנכ"ל העירייה –מר אוהד שגב 
 סמנכ"ל העירייה –מר קובי שמעוני 
 יועצת המשפטית –עו"ד כנרת הדר 
 גזבר העירייה  –מר ראובן ויצמן 

 ראש מינהל התפעול והאכיפה –מר יניב אשור 
 מזכירת סמנכ"ל  –גב' רוית נגר 

 דובר העירייה – מר שרון דהאן
 מנהל מערכות מידע –מר מיקי אילוז 

 טכנאי מחשוב –מר עמיאל לוזון 
  טכנאי מחשוב –ג'יהאד בדראן 
 ראשת מנהל קשרי קהילה –גב' ליזו אוחיון 
 מזכירה לשכת ראש העיר –גב' מיכל ברק 

 פקח רובע צפון איזור תעשיה מחלקת פיקוח –מר יוחאי אברהם 
 

 על   סדר   היום:
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 הודעות  ראש  העיר.  .1
      הרב אריה מכלוף דרעי וביקש את סיוע ח"כ ראש העיר פנה במכתב אישי לשר הפנים, .  2

 המשרד לבעלי העסקים בעיר.     
 של ראש העיר למתן הנחה של  12.3.2020מיום מכתבו ורף מצ 1הרצ"ב כנספח א'     

 סקים שיוכח ע לבעלי שים הקרוביםארבעת החוד הארנונה  בגין  אחוז בתשלומי 50עד      
    ישיר עקב המשבר.  כי נגרם להם נזק     
 ההנחה מותנית בכפוף לאישור וסיוע משרד הפנים.     

 
 דחיית תשלומי הארנונה ואגרות השילוט לבעלי עסקים קטנים המעוניינים      
 של מרדכי כהן  15.3.2020מצורף מכתבו מיום  2הרצ"ב כנספח א' – לחודש מאי –בכך      
 .המנהל הכללי משרד הפנים ירושלים    

 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, מתבקשת מועצת העירייה לאשר 168.  בהתאם לסעיף 3
 את תנאי העסקתו של מר יניב אשור אשר נבחר לכהן כמנכ"ל עיריית עכו,      
 . 19.4.2020החל מיום      
 ההעסקה אותם מתבקשת מועצת העירייה לאשר הינם כדלקמן: תנאי     

      1/2011חוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. 
     100% משרה. 
     100% שכר מנכ"ל. 

 .1הרצ"ב כנספח , 27.2.2020סמנכ"ל העירייה במכתבו מיום  –בקשתו של מר קובי שמעוני             
 מר יניב אשור מנכ"ל העירייה, -הסמכה "כגורם מוסמך ארצי" מכוח חוק רישוי עסקים     .4
 .2הרצ"ב כנספח , 1.3.2020עפ"י בקשתו של שמעון לנקרי ראש העיר במכתבו מיום        
 לתוספת השנייה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ מבקש רה"ע להטיל  1.    בהתאם לסעיף 5

 על מר קובי שמעוני את תפקיד מרכז ישיבות המועצה  2020ל באפרי 1-החל מ       
 ולבטל מינויו של מר אוהד שגב לתפקיד זה. מועצת העירייה מתבקשת לאשר המינוי.       

 .3 הרצ"ב כנספח, 29.1.2020מיום  2020בריאות שנת  אישור פרוטוקול ועדת     .6
 .4כנספח הרצ"ב , נוסף .     אישור פתיחת תב"רים חדשים7

 .5הרצ"ב כנספח , 4.3.2020מיום  04/2020אישור ועדת כספים מס'     .8
 .  אישור עו"ד איאד פראג לדירקטוריון החברה הכלכלית לעכו בע"מ, עפ"י בקשתו של9

 .6הרצ"ב כנספח , 11.3.2020-שלוש, מנכ"ל חב' כלכלית עכו, מכתבו מיום ה-מר אלברט בן       
 
 

 מעל סדר  היום: -נספח  חדש אישור פתיחת תב"רים חדשים נוסף להלן נושא  נוסף 
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 מעל סדר היום. 3253-ו 3252, 3251, 3250תב"רים מס': ף מעלה להצבעה נושא נוס

 

 :  והמועצה שנעדר יהתקבל  אישור  טלפוני של  חבר
 מאשר. – חבר מועצת העיר -מר שמיל לוי 

 מאשרת. – חברת מועצת העיר -גב' עאישה מורסי 
 מאשר. – חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 

 
 הצבעה:

 חברים.  17   -בעד    
 אין   -נגד     
   אין   -נמנע  

 

 (.והמועצה שנעדר יטלפוני מול חבר -מאשרים פה אחד / )מאשר פה אחד   -:החלטה
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 הודעות ראש עיר.   1
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 המצב רק יחמיר יותר. - חרום במצב  נמצאת  המדינה  כל 

 בימים הקרוב המדינה תודיע על סגר !

 גם העירייה עברה למתכונת חרום, אין קבלת קהל ברשות.

 עובדים:  1,100 –אנחנו, כ 

 .ת"בחלעובדים  500

 עבודת שטח בעיר, עבודת מטה, –עובדים בחרום   100-הוצאנו לחופשה ו  500

 חולים.טיפול בטיפול בקשישים, 

 אין לנו הכנסות.

 פעילים במתכונת חרום.  ,מרקחת-, בתיסופרים ,שירותים חיוניים, בנקים

 הספר, פועלים בלמידה מרחוק, זה מפוקח ומתנהל בצורה תקינה.-תלמידי בתי

 אין התכנסויות בעיר, אין הופעות, הכל בוטל.

  מינהל הכספים

 אין קבלת קהל. ,דואגים לשכר לעובדיםממשיך לפעול במתכונת חירום, 

 מלש"ח, לחודש. 5בסך  ללא פעילות זו, תהיה פגיעה של הכנסה 

 ת וחופשה."לכן פעלנו והוצאנו עובדים לחל

 

  מתכונת חירום
 עיריית עכו עובדת במתכונת חירום ורק העובדים החיוניים עובדים. 

 העירייה!!אין קבלת קהל במשרדי 
 לעובדי הרשות הוצע לצאת לחל"ת עד לסיום המשבר או לנצל את ימי החופשה שלהם.

 
 עובדים –שירותים חיוניים 

מרפאות קופות החולים, למעט מרפאת השיניים ״כללית סמייל״ רשתות המזון, בתי המרקחת ו
 שסגורה עד להודעה חדשה. 

הבנקים נותנים שירות מקוון עקב המצב, אנו ממליצים להגיע למרפאות רק במקרים דחופים. 
 וטלפוני.

 
  חינוך

 כל מוסדות החינוך מושבתים והילדים לומדים באמצעות "למידה מרחוק" מבתיהם.
 

  רווחה
 צוותי העובדים הסוציאליים בקשר יומיומי עם אוכלוסיית הקשישים ונותנת מענה לצרכיהם.

 
 תרבות

 כל אירועי התרבות והחוגים מבוטלים!!
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 תחזוקת העיר

 כל שירותי הניקיון, התברואה ופינוי אשפה מבוצעים כרגיל.
עבודות חיטוי במתקני המשחקים ברחבי העיר, במתקני ביצעו  העירייהעובדי מנהל התפעול של 

 .הכושר, פארקים, נקודות חלוקת דואר ובתחנות האוטובוסים

  עירונימוקד 
 ותוגבר במוקדנים כדי לתת מענה לכל פנייה של התושבים. 24/7המוקד עובד 

 
  הנדסה

 פועל צוות במתכונת חירום על פיקוח פרויקטים שמבוצעים בשטח.
 

  גבייה
 ניתן מענה טלפוני בלבד. יש אפשרות לקבל שירותים מקוונים באמצעות אתר העירייה.

 
  עסקים

יצאנו בהודעות לבעלי העסקים בעיר בשלוש שפות )פרסום ברוסית היה בעיתונות השבוע( על מתן 
הלוואות מקרן ערבות המדינה במסלולים מיוחדים בשל מצב חירום. פורסם מוקד החירום של 

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים. אנו נאשר היום דחיית תשלומי הארנונה והשילוט למעוניינים 
 דש מאי.לחו –בכך 

 

 החדשות המגבלות 
 היציאה מהבית למטרות הכרחיות בלבד, אין ללכת לפארקים ולים, להימנע מהתקהלויות 

 אנשים. 10עד 
 

 בתי כנסת ומסגדים. –אנשים  10להקפיד על תפילות במניינים נפרדים של עד 
 

 מטר. 2ומרחק של  הגייניהת להקפיד על שמיר
 
 

 
במעמד עשרות ראשי רשויות מקומיות, חברי כנסת ויו״ר קק״ל, דני עטר ואשת העסקים  .1

בן דרור הושקה באולמות האבירים בעכו תכנית ״עת גליל״ -רעיה שטראוס הפילנתרופית
 לפיתוח וקידום הגליל.

 
. בקונסרבטוריון העירוניהוצגה לעובדי העירייה  לחדשנות בעיריית עכותכנית "הזירה"  .2

שמטרתה ליצור, להאיץ במימון קרן בלומברג " היא תכנית ארצית פורצת דרך "הזירה
ולהטמיע דרכי התמודדות חדשניות עם אתגרים מורכבים ברשויות המקומיות בישראל. 

 עיריית עכו נבחרה לתכנית מתוך עשרות רשויות שהגישו מועמדות.
 

במטרה לבחון ביקרו בעכו  נשיא אוניברסיטת חיפה, פרופ' רון רובין ואנשי אקדמיה נוספים .3
 את האפשרות להקים קמפוס ימי מדעי בעכו.

 
כמדי שנה, קיימו חברי מועצת הנוער העירונית בעכו יום חילופי שלטון בעיריית עכו במטרה  .4

 ללמוד מקרוב את תפקידיהם של עובדי הרשות המקומית.
 

 

 דחיית תשלומי הארנונה ואגרות השילוט לבעלי עסקים קטנים המעוניינים .  2
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 .                                                      2א'-ו  1נספחים א' -   לחודש מאי –בכך      
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 דחיית תשלומי הארנונה ואגרות השילוט לבעלי עסקים קטנים המעוניינים 

 לחודש מאי. – בכך
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 דחיית תשלומי הארנונה ואגרות השילוט מעלה הצבעה אישור 

 , 2נא ראה הרצ"ב כנספח א'   – לחודש מאי –לבעלי עסקים קטנים המעוניינים בכך 
 של מרדכי כהן המנהל הכללי משרד הפנים ירושלים. 15.3.2020מצורף מכתבו מיום 

 
 .2020מאי לדחות לחודש הבא 

 
 בעה:הצ

 חברים.  14   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.      -נמנע  

 

 : מאושר פה אחד.החלטה

 
 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, מתבקשת מועצת העירייה לאשר 168.  בהתאם לסעיף 3

 את תנאי העסקתו של מר יניב אשור אשר נבחר לכהן כמנכ"ל עיריית עכו,      
 . 19.4.2020החל מיום      
 תנאי ההעסקה אותם מתבקשת מועצת העירייה לאשר הינם כדלקמן:     

      1/2011חוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. 
     100% משרה. 
     100% שכר מנכ"ל. 

 1הרצ"ב כנספח , 27.2.2020סמנכ"ל העירייה במכתבו מיום  –בקשתו של מר קובי שמעוני           
 

 
 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, מתבקשת  168בהתאם לסעיף מעלה להצבעה אישור 
 את תנאי העסקתו של מר יניב אשור אשר נבחר לכהן  מועצת העירייה לאשר

 . 19.4.2020כמנכ"ל עיריית עכו, החל מיום 
 

 בעה:הצ
 חברים.  14   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.      -נמנע  

 

 : מאושר פה אחד.החלטה
 

 מ"מ וסגרה"ע –זאב נוימן 
 יניב אשור האיש הנכון בזמן הנכון.
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 אשור מנכ"ל העירייה,מר יניב  -.    הסמכה "כגורם מוסמך ארצי" מכוח חוק רישוי עסקים 4
    2הרצ"ב כנספח , 1.3.2020עפ"י בקשתו של שמעון לנקרי ראש העיר במכתבו מיום        

       
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

מר יניב אשור  -הסמכה "כגורם מוסמך ארצי" מכוח חוק רישוי עסקים מעלה להצבעה אישור 

 .1.3.2020העיר במכתבו מיום  מנכ"ל העירייה, עפ"י בקשתו של שמעון לנקרי ראש

 

 בעה:הצ

 חברים.  14   -בעד    

 אין.   -נגד     

 אין.      -נמנע  

 

 : מאושר פה אחד.החלטה

 

 

 לתוספת השנייה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ מבקש רה"ע להטיל  1בהתאם לסעיף     .5
 על מר קובי שמעוני את תפקיד מרכז ישיבות המועצה  2020באפריל  1-החל מ       
 ועצת העירייה מתבקשת לאשר המינויולבטל מינויו של מר אוהד שגב לתפקיד זה. מ       

 
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

לתוספת השנייה לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ מבקש רה"ע  1בהתאם לסעיף מעלה להצבעה 

 על מר קובי שמעוני את תפקיד מרכז ישיבות המועצה  2020באפריל  1-להטיל החל מ

 ולבטל מינויו של מר אוהד שגב לתפקיד זה. מועצת העירייה מתבקשת לאשר המינוי.

 

 בעה:הצ

 חברים.  14   -בעד    

 אין.   -נגד     

 אין.      -נמנע  

 

 : מאושר פה אחד.החלטה

 

 

 

 3 הרצ"ב כנספח, 29.1.2020מיום  2020.     אישור פרוטוקול ועדת בריאות שנת 6
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 יו"ר ועדת בריאות –שרי גולדשטיין 

 הוועדה נתנה סקירה לגבי פרויקטים שונים במטרה להעלות המודעות לאורח חיים בריא
 הבריאות היה צ"ל בחודש יוני כרגע כמובן נדחהם הנושא כאשר חודש ודיופעיל ולק

 )בגלל נגיף הקורונה( .
 

 פרויקטים קיימים:
 

 להתבגר בריא
מפגשים עם דיאטנית לכל הכיתה חשיבות פעילות גופנית לתזונה בריאה  4 –מיועד לכיתות ו' 

 בגיל ההתבגרות, הרגלים בריאים, קריאת תוויות מזון וכו'.

 

 סדנאות מאסטר שף בריא
 מתנ"ס.הלצוותי עובדי 

 מתוכננות גם הרצאות ופעילויות נוספות למגזר הערבי.
 

 שלישי בריא
 פעילות גופנית פעם בשבוע חינם לתושבי העיר דרך תוכנית אפשרי בריא.

 
 שווים בספורט

 קבוצות ספורט המיועדות לאנשים עם מוגבלויות כגון קבוצת ריצה, כושר גופני, פלדנקרייז. 

 
 סדנאות תזונה

 לאוכ' הגיל השלישי בסלון הבריאות.
 

 פטאנק
 הקבוצה נרשמה בהתאחדות ויוצאת לתחרות.

 
 קבוצת הליכה נורדית

 + ועוד...60בחינם לגילאי 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 עושה עבודה טובה. שרי כל הכבוד, את

 נגיף הקורונה.משבר הפעילויות יתחדשו בסיום 
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 .29.1.2020מיום  2020להצבעה אישור פרוטוקול ועדת בריאות שנת מעלה 

 
 בעה:הצ

 חברים.  14   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.      -נמנע  

 

 : מאושר פה אחד.החלטה

 4  כנספח הרצ"ב  , אישור פתיחת תב"רים חדשים.   7
 : תב"רים מעל סדר היוםנושא נוסף       
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 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 -פתיחת תב"רים נוספים כדלקמן: להצבעה אישורמעלה 
 הסדרת כבישים בשיכוני המזרח והצפון.  - 3250מס'   
 הארת השצ"פ שבין אחד העם לרחוב נפתלי.  - 3251מס'   
 .האצטדיוןשיפוץ חירום   - 3252מס'   
 .הצטיידות חירום  - 3253מס'   

 
 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

 היום  נוסף.-פתיחת תב"רים חדשים נוספים מעל סדר מעלה להצבעה אישור
 בעה:הצ

 חברים.  14   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.      -נמנע  

 : מאושר פה אחד.החלטה

 
 5הרצ"ב כנספח , 4.3.2020מיום  04/2020.    אישור ועדת כספים מס' 8
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 .4.3.2020מיום  04/2020מעלה להצבעה אישור ועדת כספים מס' 

 בעה:הצ
 חברים.  14   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.      -נמנע  

 : מאושר פה אחד.החלטה

 
 אישור עו"ד איאד פראג לדירקטוריון החברה הכלכלית לעכו בע"מ, עפ"י בקשתו של  . 9

 6הרצ"ב כנספח , 11.3.2020-שלוש, מנכ"ל חב' כלכלית עכו, מכתבו מיום ה-מר אלברט בן      
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 אישור עו"ד איאד פראג לדירקטוריון החברה הכלכלית לעכו בע"מ,  מעלה להצבעה

 .11.3.2020-שלוש, מנכ"ל חב' כלכלית עכו, מכתבו מיום ה-מר אלברט בן עפ"י בקשתו של
 בעה:הצ 

 חברים.  14   -בעד    
 אין.   -נגד     
 אין.      -נמנע  

 

 : מאושר פה אחד.החלטה

 
 

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