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 (01)  0102121  'מס שמן המניין  פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה

 , 00.11שעה ב,  9.9.2121, פ"תש באלול ' כ , רביעי   ביום
 עכו 51ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר 00.11בשעה  

 
 :ה"ה  בהשתתפות

 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 -סין אסדי וח ח"רו
 חבר מועצת העיר -ח נחאס בולוס "רו

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

 חבר מועצת העיר - מר עופר כהן
 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 

 
 ":זום"השתתפות דרך אפליקציית 

  חברת מועצת העיר -עאישה מורסי ' גב
 חבר מועצת העיר -  מר שמיל לוי 

 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 

 :ה "ה  ונעדר
 בידוד - מועצת העירחבר  -מר נתנאל אלפלס 

 חבר מועצת העיר   - מר חאתם פארס
 

 : ה "ה בנוכחות 
 ל העירייה"מנכ -מר יניב אשור 

 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 
 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו

 גזבר העירייה  -מר ראובן ויצמן 
 ח"מנהל הנה0 ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 דובר העירייה -מר שרון דהאן 
 ראשת אגף קשרי קהילה -אוחיון פרץ ליזו ' גב
 מזכירה מנהל קשרי קהילה -יהודה -ירדן בן' גב
 מזכירה לשכת ראש העיר -מיכל ברק ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 ל "מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 ראשת מינהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 ראשת מינהל הרווחה  -עדי מקל ' גב
 אסטרטגיה וחדשנות ,מנהלת מינהלת עסקים -יונית סמולש ' גב

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר שי אונגר 
 מנהל אגף רישוי עסקים ותברואה -יאיר -מר גבריאל בן



2 

 

 

 
 

 : ה "ה בנוכחות המשך  
 סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים -מר איגור מאיורסקי 

 מ מהנדסת העיר"מ -רות רוטנשטרייך ' אדר
 אדריכלית העיר -דנה לוין ברקאי ' גב
 מזכירה משאבי אנוש -מרגרט מתא ' גב
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 טכנאי מחשוב מידע ותקשוב - יוסף כהןמר 
 צלם  -מר אלברט לוי 

 עוזר לשכת ראש העיר -מר אמיר כורדי 
 

 :על   סדר   היום
 .הודעות  ראש  העיר    .0
 .י מר איגור מאיורסקי"יוצג ע – 2121שנת  – 0הקרנת המצגת חציון ראשון     .2
 בהתאם, הדין למשמעת-כחבר בבית 122909221. ז.ת –אישור יעקב שמעוני     .5

 .0ב כנספח "רצ, 0990-ח"התשל( משמעת)לחוק הרשויות המקומיות ( 2()א)5לסעיף        
 ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי למר שי אונגר  מינוי נציג באיגוד   .2

 .2121ראש מינהל תפעול והאכיפה במקומו של מר יניב אשור החל מחודש ספטמבר        
 .2ב כנספח "הרצ, 25.0.2121מיום  - 1102121' פרוטוקול ועדת כספים מס.    1
 .5ב כנספח "הרצ, 25.6.2121מיום  - 2' אישור פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס.    6
.    2ב כנספח "הרצ, 20.9.2121מיום  - 2' אישור פרוטוקול ועדת קידום מעמד הילד מס.    9
 י בקשתו של "עפ, אישור הקצאת מקרקעין סככה לעמותת מועדון השייט עכו.    0

 היועצת המשפטית   , ד כנרת הדר"מנהל אגף הנכסים וחוות דעת של עו, מר אליהו כהן       
 .1ב כנספח "הרצ, 26.9.2121במכתבה מיום        

 :נושאים   נוספים   חדשים   מעל   סדר   היום
 .'ב 6-ו ' א 6ים  ב כנספח"הרצ, רים חדשים"פתיחת תב.    9

 י בקשתה של "עפ, בקשת פטור ממכרז לאספקת כריכים למוסדות החינוך.  01
 .9ב כנספח "הרצ, 0.9.2121במכתבה מיום , מינהל החינוך ראשת, אורית אסייג' גב       

 הילדים נטעים בעכו -אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר של גני.  00
 ,  מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי, פולה חדגאג' בקשתה של  גב, א"לשנת תשפ       
 .0ב נספח  "הרצ, 9.9.2121במכתבה מיום        

 אורית אסייג כחברת דירקטוריון ' חידוש מועמדותה של הגב אישור.  02
 .מ"תאגיד מי עכו בע       

 
 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

 :היום כדלקמן-מעל לסדרחדשים נוספים  יםמעלה להצבעה נושא
 ב 6-ו ' א 6ב כנספחים  "הרצ, רים חדשים"פתיחת תב'. 
 י בקשתה של "עפ, בקשת פטור ממכרז לאספקת כריכים למוסדות החינוך 

 .9ב כנספח "הרצ, 0.9.2121במכתבה מיום , ראשת מינהל החינוך, אורית אסייג' גב     
 הילדים נטעים בעכו -אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר של גני 

 ,  מחלקת חינוך קדם יסודימנהלת , פולה חדגאג' בקשתה של  גב, א"לשנת תשפ    
 .0ב נספח  "הרצ, 9.9.2121במכתבה מיום     
 מ"אורית אסייג כחברת דירקטוריון תאגיד מי עכו בע' אישור חידוש מועמדותה של הגב. 
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 :  התקבל  אישור  טלפוני  של  חבר המועצה שנעדרו
 מאשר -חבר מועצת העיר  -מר נתנאל אלפלס 
 מאשר   -חבר מועצת העיר   -מר חאתם פארס 

 
 :הצבעה
 .חברים  09   -בעד    
 אין   -נגד     
 אין     -נמנע  

      
 (.טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו -מאשרים פה אחד 0 )מאשרים פה אחד   -:החלטה

 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .נרים כוסית יחד, חג ראש השנה, אנחנו לקראת החגים

 .הנכונות תמיד להירתם יחד לכל משימה, ההשקעה, מודה לכם על האחדות בינינו

 .שיתוף פעולה בין המגזר היהודי למגזר הערבי, עכו זכתה להיות במקום אחר

 .לחיים -תושבי מדינת ישראל , לכבוד תושבי העיר עכו

 

 הודעות  ראש  העיר.  0

  פתיחת שנת הלימודים .א
 22-נחנכו שבעה גנים חדשים והושקעו כ. למתווה משרד החינוךנפתחה השנה כסדרה בהתאם 

 92.0%-עלינו באחוזי הבגרות ל .הצללות ותקשוב, שיפוץ מוסדות חינוך, מיליוני שקלים בהצטיידות
 .ובתי הספר אורט דרסקי ואורט מרום נבחרו לבתי ספר מצטיינים

 .ויותר 92%אחוזי הבגרות עלו ל            
 .ו משקיעים בתחום החינוך בעיר עכו ויש תוצאותאנחנ           
 .יש צוות חזק וטוב בחינוך, הצטרפה לחינוך' אג'פולה חדג           

 .תקלות 1מערכת החינוך נפתחה ב            
          

 אורית אסייג          
 בהתאם לקריטריונים, כל ילדי כיתה א בעיר יקבלו מחשבים          
 .מחשבים 611חולקו מעל           

 

 .'צ איאד פראג"ח החדש הוא סנ"המת. צ יניב רונן סיים את תפקידו"מפקד תחנת עכו סנ .ב

 החלפת מפקדי תחנת משטרת עכו          
 .'צ איאד פראג"מאחלים בהצלחה למפקד התחנה החדש מר סנ          

 
. ות החיים הטובה ביותר בצל הקורונההרשויות המקומיות שמציעות את איכ 01העיר עכו דורגה בין  .ג

אבי דגני עבור  ' ר רינה דגני ממכון גיאוקרטוגרפיה ביחד עם בעלה פרופ"כך פורסם במחקר שערכו ד
לפי איכות החיים , המחקר בנה מדד לדירוג הערים בישראל ".ישראל היום"ן של "מגזין הנדל

סטטיסטיקה ועל מערכת המידע תוך התבססות על נתוני הלשכה המרכזית ל, בתקופת הקורונה
 .הגיאוגרפית של גיאוקרטוגרפיה

 
 .02סרטון מחדשות 
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 תעודת הוקרה למינהל הרווחה .ד
נהל הרווחה תעודת הוקרה על ירבקה חיידר העניקה למ' הגב, נהלת נפת עכו במשרד הרווחהמ

 .תפקוד מקצועי של המנהל בעת משבר הקורונה

 ראש העיר -שמעון לנקרי            
 .כל הכבוד על עשייה טובה ומקצועית, מינהל הרווחה עושים עבודה טובה מאוד           
 

מחר וביום שני ייערכו פעולות הסברה בעיר לצד אכיפה  –נתוני התחלואה בעיר נמצאים בעלייה  .ה
 .מדורגים בצבע כתום במודל הרמזור . חולים פעילים 016כרגע אנו עם . מוגברת

 
 .היבדק וסע בעכו ואנו ממתינים לתשובה –לפתוח מתחם דרייב אין פניתי לפיקוד העורף  -

 

 היערכות לחגי תשרי .ו
העירייה השלימה היערכות מיוחדת לתפילות הימים הנוראים וחגי תשרי בהתאם למתווה שאושר 

לצד בתי , במסגרת ההיערכות. בצבע הכתום –במסגרת תכנית הרמזור ועל פי סיווגה של העיר 
וזאת לנוכח מגבלת , סים"מבנים חלופיים עבור המתפללים כדוגמת גני ילדים ומתנהכנסת הוקצו 

הציבה העירייה עבור קיום , כמו כן.מספר המתפללים בבתי הכנסת עקב התפשטות נגיף הקורונה
התפילות באזור בתי כנסת ובמקומות נוספים פתרונות הצללה על ידי רשתות צל והיא אף תספק 

 .לליםכסאות ומאווררים למתפ

 רפאל  לוזון            
 .תודה לך ראש העיר על הדאגה והעזרה, ההיערכות מצוינת           
 .כל הכבוד לכם, לחנן בן שושן, קובי שמעוניתודה ל           

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי           
 ,רפואה שלמה, אנחנו מאחלים החלמה מהירה,  ברשותכם          
 .חולה קשה בקורונה, עובד טוב שלנו, נבראוי אחמדלעובד שלנו           
 .אריכות ימים, בשם כל חברי המועצה ועובדי העירייה          

 
 ביום שני הבא יובא להצבעה בקריאה ראשונה הצעת החוק בנושא הטבות המס לעיר עכו שנקבעה .ז

 .כהוראת שעה לשנתיים וחצי
 
 .סרטון –בכתבת תיירות מפרגנת על העיר עכו  05ערוץ  .ח

 

 סגירת מרפסות חורף .ט
 

 אשור יניב
 .פרגוד -התקנת קירוי זמני , אנו נערכים לעזרת העסקים

 .לסייע לעסקים בעיר, בכדי לשרת את התושבים בחורף           
 .התכנית תמנע סגירת עסקים בעיר           
 
 
 

 י מר איגור מאיורסקי"יוצג ע – 2121שנת  – 0הקרנת המצגת חציון ראשון .   2
 

 ראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים -איגור מאיורסקי 
 .0202ביצוע חציון ראשון לשנת , מציג מצגת

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ח מהיטלים"מיליון ש 02כמעט , כל הפרויקטים שאיגור הציג

 ,עושה עבודה נהדרת, מהנדסת העיר מ"מ, רות רוטנשטרייך' גב
 .מענה מהיר ופתרון נכון לכל מצב, אדיבה, תשירותי

 .רות ולצוות שלה' כל הכבוד לגב
 .איכות השירות בהנדסה משתפר
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 בהתאם, הדין למשמעת-כחבר בבית 122909221. ז.ת –אישור יעקב שמעוני    .5

 .0ב כנספח "רצ, 0990-ח"התשל( משמעת)לחוק הרשויות המקומיות ( 2()א)5לסעיף        
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 בהתאם, הדין למשמעת-כחבר בבית 202709022. ז.ת –מעלה להצבעה אישור יעקב שמעוני 

 .8790-ח"התשל( משמעת)ת המקומיות לחוק הרשויו( 0()א)3לסעיף 
 

 :הצבעה
 .חברים  81   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 

 

 מינוי נציג באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי למר שי אונגר   .  2
 .2121ראש מינהל תפעול והאכיפה במקומו של מר יניב אשור החל מחודש ספטמבר        

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 מעלה להצבעה מינוי נציג באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי למר שי אונגר 
 .0202ראש מינהל תפעול והאכיפה במקומו של מר יניב אשור החל מחודש ספטמבר 

 
 :הצבעה
 .חברים  81   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 

 .2ב כנספח "הרצ, 25.0.2121מיום  - 0212111' מס פרוטוקול ועדת כספים.    1
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .03.0.0202מיום  – 2100202' מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים  מס

 
 :הצבעה
 .חברים  81   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה
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 .5ב כנספח "הרצ, 25.6.2121מיום  - 2' איכות הסביבה מסאישור פרוטוקול ועדת .    6
 

 גולדשטיין  שרי
 .העיר לגבי ריסוסים בעיר, בשם בועז, נציג מחברה מסוימת

 ,שאלתי מה הוא מציע, פניתי אליו
 .שיביא לחסכון בעלויות הריסוספתרון הציע 

 .הנושא ייבדק
 

 סונינו איתמרד "עו
 .מהווה נזקיםהבנתי שזה , בעניין הטמנת הפחים

 
 אשור יניב

 .כחלק מההליך אנחנו באחריות מול הספק
 .נמשיך הלאה , טוב לעיר  822%  ברגע שנראה שזה, אנחנו כרגע בפיילוט ראשוני

 .בן יאיר מובילים את הפיילוטריאל יחד עם שי אונגר וגב, מינהל התפעול
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .03.2.0202מיום  - 2' הסביבה מס איכותמעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת 

 
 :הצבעה
 .חברים  81   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 

 

     .2ב כנספח "הרצ, 20.9.2121מיום  - 2' אישור פרוטוקול ועדת קידום מעמד הילד מס.    9

 מורסי עאישה
 .ולכל תושבי העיראחמד החלמה מהירה לנבראוי , אני רוצה לאחל שנה טובה לכולם

 .טרה סנטה ס"מנהלת ביהשנבחרה לתפקיד ריזק רדאה ' גבמאחלת בהצלחה ל
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 . 00.9.0202מיום  - 0' קידום מעמד הילד מס מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת

 :הצבעה
 .חברים  81   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה
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 י בקשתו של "עפ, אישור הקצאת מקרקעין סככה לעמותת מועדון השייט עכו.    0
 היועצת המשפטית   , ד כנרת הדר"מנהל אגף הנכסים וחוות דעת של עו, מר אליהו כהן       
 .                                                                    1ב כנספח "הרצ, 26.9.2121במכתבה מיום        

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .ן סככה לעמותת מועדון השייט עכומעלה להצבעה אישור הקצאת מקרקעי
 

 :הצבעה
 .חברים  81   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 :מעל   סדר   היוםנושאים   נוספים   
 
 .'ב 6-ו'  א 6ב כנספחים  "הרצ, רים חדשים"פתיחת תב.    9
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .(רים"דפים תב 0) רים חדשים"פתיחת תבמעלה להצבעה 

 
 :הצבעה
 .חברים  81   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 י בקשתה של "עפ, בקשת פטור ממכרז לאספקת כריכים למוסדות החינוך.  01
 .9ב כנספח "הרצ, 0.9.2121במכתבה מיום , ראשת מינהל החינוך, אורית אסייג' גב       

 
 אורית אסייג

 .ס"במשך כמה שנים הרשות מחלקת אוכל לידי העיר בביה
 

 פרומןאליעזר אילן 
 .הכריכים מחולקים לכל הילדים

 
 הדר כנרתד "עו

 .שאין טעם במכרז חוזר, המועצה נדרשת לאשר את הפטור ממכרז
 .לא היו מציעים, יצאנו להליך פעמיים

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .מעלה להצבעה בקשת פטור ממכרז לאספקת כריכים למוסדות החינוך
 

 :הצבעה
 .חברים  81   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה
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 הילדים נטעים בעכו -ןאישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר של ג.  00
 ,  מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי, פולה חדגאג' בקשתה של  גב, א"לשנת תשפ       
 .                                                                 0ב נספח  "הרצ, 9.9.2121במכתבה מיום        

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 702סניף ' מס מעלה להצבעה אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר
 :א"תשפלשנת הילדים נטעים בעכו -ןשל ג  00238071: חשבון' מס

 . 328312223. ז.ת                מידן ירון  ' גב    גננת   
 . 209228212. ז.איריס נושה חזיזה   ת' גב ית גזבר

 
 :הצבעה
 .חברים  81   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 
 מ"דירקטוריון תאגיד מי עכו בערת אורית אסייג כחב' אישור חידוש מועמדותה של הגב. 02

 
 

 **אורית אסייג ראשת מינהל החינוך יוצאת מאולם המועצה  ' גב** 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .מ"אורית אסייג כחברת דירקטוריון תאגיד מי עכו בע' אישור חידוש מועמדותה של הגב

 !בהצלחה. לקדם את הליכי הארכת כהונתך המשך
 

 :הצבעה
 .חברים  81   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד: החלטה

 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .שנה טובה ומבורכת, תודה רבה לכולם

 

 

___  ___   ______  ______                     ____________________ 
 שמעון    לנקרי                             קובי    שמעוני                   

 ראש  העיר                    ל  העירייה"סמנכ              
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