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 (11)  /1102/2'  פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין  מס

 , //.12שעה ב,  /2/2./22.1, א"בחשון תשפ' י ,רביעי   ביום
 עכו 51ויצמן ' רח, באולם  מועצת  העיר //.12בשעה  

 
 :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 -עאישה מורסי ' 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 -רזניקוביץ מר נפתלי 
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

 חבר מועצת העיר -מר ויקטור אלון 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 
 ":זום"קישור השתתפות דרך אפליקציית 

 חבר מועצת העיר  -      מר שמיל לוי 
 חבר מועצת העיר  -     מר רפאל לוזון

 חבר מועצת העיר   - מר חאתם פארס
 

 :ה "ה  נעדר
 חבר מועצת העיר - מר עופר כהן

 
 :יםאורח

 מפקד השיטור העירוני -מר ויסאם חייר אלדין 
 מוביל הקמפיין למען הטבות המס -שגיא קרייזלר מר 

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

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

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

 ראשת אגף קשרי קהילה -ליזו פרץ אוחיון ' גב
 מנהלת לשכת ראש העיר -אלפסי -אור סט' גב
 מזכירה לשכת ראש העיר -מיכל ברק ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ -רות טל ' גב
 ל "מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 אסטרטגיה וחדשנות, מנהלת מינהלת עסקים -יונית סמולש ' גב
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 : ה "ה בנוכחות המשך  
 סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים -מר איגור מאיורסקי 

 מ וראש מנהל תרבות"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מנכ -שלוש -מר אלברט בן
 דובר העירייה -מר שרון דהאן 

 ראשת מינהל החינוך -אורית אסייג ' גב
 ראשת מינהל הרווחה  -עדי מקל ' גב

 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר שי אונגר 
 מ מהנדסת העיר"מ -רות רוטנשטרייך ' אדר

 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
 .ל"מיכאל שטראוס ז -של העיר עכו  אזרח הכבוד0  הודעות  ראש  העיר     .1
 .סיכום מבצע התפקדות עכוהקרנת מצגת     .2
 .'א1ב כנספח "הרצ,  /2/2./12.1מיום    /002/2/'  פרוטוקול ועדת כספים מס    .5
 .2ב כנספח "הרצ, /15.2.2/2מיום  2' אישור פרוטוקול ועדת חינוך מס.    2
 .5ב כנספח "הרצ, /25.2.2/2מיום  2' אישור פרוטוקול ועדת קליטה מס.    1
 ל "המלצת ועדת הקצאות להקצאת מקלט לעמותת חוגי הסיור של קקאישור    .0

 , של מר אליהו כהןי בקשתו "עפ, ש אורי מימון בצירוף הנספחים"ע       
 היועצת המשפטית במכתבה , ד כנרת הדר"מנהל אגף הנכסים וחוות דעת של עו       
 .2ב כנספח "הרצ, /11.2.2/2מיום        

 
 :נושאים   נוספים   חדשים   מעל   סדר   היום

 (.לצרף ליד פרוטוקול ועדת כספים) .1 ב כנספח"הרצ, רים חדשים"פתיחת תב    .7
 הילדים הכרם בעכו -אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר של גני   . 2

 ,  מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי, פולה חדגאג' בקשתה של  גב, א"לשנת תשפ       
 .1 ב נספח"הרצ, /2/2./20.1במכתבה מיום         

 
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 

 :היום נושאים נוספים מעל סדר  2מעלה להצבעה 

 .רים חדשים"פתיחת תב.  1

 .הילדים הכרם בעכו-אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר של גני.  2

 
 

 :  התקבל  אישור  טלפוני של  חבר המועצה שנעדר
 .מאשר  -  חבר מועצת העיר  - עופר כהן מר 

 
 :הצבעה
 .חברים  17   -בעד    
 אין   -נגד     
   אין   -נמנע  

 

 (.טלפוני מול חבר המועצה שנעדר -מאשר פה אחד / )מאשרים פה אחד   -:החלטה
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 .ל"מיכאל שטראוס ז -אזרח הכבוד של העיר עכו 0  הודעות  ראש  העיר     .1
 .                                                  הקרנת מצגת סיכום מבצע התפקדות עכו.    2
 
 .סין אסדי ועופר כהןוח, עאישה מורסי, רפאל לוזון – ימי הולדת  .1

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 .מעניק פרחים לחברי מועצה שחוגגים יום הולדת        
 .אני מודה לך על עבודתך ותרומתך לעיר, רפאל לוזון        
 .תודה על פועלך, את תמיד מעבירה את דברייך בנעם, עאישה מורסי        
 .ו למען העירתודה על עבודת, לא נמצא, פר כהןעו        
 .תודה על מסירותך, נתנאל אלפלס        
 ,ים טובים ומשתפים פעולה בכל תחוםהם אנש, אני שמח שכל חברי מועצת העיר        
 .ופועלים נטו למען תושבי העיר        

 

 .שרי גולדשטיין על הולדת הנכדה' גבמזל טוב ל 
 

 .ויסאם חיר אלדין על סיום תפקידו, הענקת מגן הוקרה למפקד השיטור העירוני .2
 

 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 .מפקד שיטור קהילתי,  וויסאם חייר אלדין-אנחנו נפרדים מ 
 

 ל העירייה"מנכ - יניב אשור
 "שיטור קהילתי"אנחנו העיר היחידה שהצליחה בפרויקט 

 .לתפקיד אחר בתחנת משטרת עכוהוא מתקדם . וזה לזכותו של ויסאם
 .עלה והצלח. מודים לך על עבודה מקצועית

 

 ל"ז שטראוס  מיכאל  .3
 ל "מיכאל שטראוס ז, אנו מרכינים ראש על לכתו של אזרח הכבוד של העיר עכו

 .יהי זכרו ברוך. שפעל רבות ובמשך שנים לקידומה של העיר בכל התחומים 
 .ל"שטראוס זהעיר עכו כואבת את לכתו של מיכאל 

 .שותף בכל תחום. תרם רבות לעיר עכו, אבדה גדולה לעיר
 .יהי זכרו ברוך. אנחנו נדאג להנציח את זכרו

 .אנחנו משתתפים בצער במשפחה       
 

 ל"ז מן 'תורג מאיר        
 מן עם פטירתו של ראש המשפחה 'אנו משתתפים בצערה של משפחת תורג       
 . ל"מן ז'מאיר תורג, העירייה  וגמלאי       
 .לחזות העירדאג תמיד , ע"היה מנהל שפ, ל"מן ז'מאיר תורג       

 
 ל"ז  אלון חיים        

   .חבר מועצת העירשל ויקטור אלון  יו היקראחאנחנו משתתפים בצער המשפחה        
 .יהי זכרו ברוך, שלא תדעו צער ודאבה עוד       

 
 ה בקריאה ראשונה הצעת החוק בנושא "בשבוע שעבר עברה ב: הישג גדול לעיר .4

 אנו מקווים שההצעה תבוא . מתנגדים /תמכו מול  22: הטבות המס לעיר עכו
 .ושלישית השנייבמהרה לקריאה 

 .אנחנו לא נרפה עד שנקבל את האישור, אנחנו כל הזמן על הנושא הזה       
 

  מציג שגיא קרייזלר –ההתפקדות למען הטבות המס דיווח על קמפיין  .5
 .מוביל הקמפיין
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שולחנות ומאווררים , כיסאות, סייענו בהצללות. עברנו את חגי תשרי בשלום .6
 .למתפללים על מנת לקיים את התפילות במרחבים הפתוחים

 

 .חילקנו פרסים למשתתפים. מינהל קשרי קהילה קיים תחרות הסוכה הנאה .7
 .הכבוד לליזו ושרון דהאן על המיזםכל        

 

: עיריית עכו מצטרפת לסייע במערך קטיעת שרשרת ההדבקה של נגיף הקורונה .8
עובדים בעיריית עכו הוכשרו לאחרונה על ידי משרד הבריאות ופיקוד העורף לסייע 

 .במערך החקירות האפידמיולוגיות
 

עולות הסברה ברחבי במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה לצד אכיפה נערכו פ .9
נתלו , פעילות ענפה ברשתות החברתיות; העיר וחולקו עלוני הסברה בעברית ובערבית

 .שלטי חוצות ברחבי העיר ותשדירים ברדיו

 קטיעת שרשרת ההדבקות
 

 יניב אשור
 .יש כמה מעגלים שהעירייה עושה וממשיכה

 .צוותים  גדולים,טלפנים, עבודה מאוד מסיבית
 .עובדים לעשות את התחקיריםהכשרנו מספר 

 .עובדים 9ראש העיר הגיש בקשה להכשיר  עוד 
 

 שמיל לוי 
 .במהלך החודש האחרון עשיתי פעמיים בדיקת קורונה

 ,צריך שקופות החולים בעכו יהיו גמישים עם התושבים
 .הם עושים מאוד קשיים

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .זה טופל וזה בסדר אין יותר קשיים       
 

את פעילות גנו בפניו צה. עכוב השבועמנהל ״מגן ישראל״ ביקר , פרופ׳ רוני גמזו .11
במוקד הבקרה  גםיקר הוא ב .נוהעירייה במשבר הקורונה והאתגרים העומדים בפני

 .העירייהוהשליטה העירוני והתרשם מעבודת 
 

בחירום ועובדי העירייה מאיישים אותם ומקיימים שיחות עם  נפתחו הרובעים .11
 .מבודדים ומסייעים להם בבקשות שונות

 

 ,עם הרבנית לימור לוימנו יארחל לציון יום פטירת עירונית הפרשת חלה טקס  .12
 ותשודר בפייסבוק מועצת העיר באולם , 99.22.9292, יום חמישיתיערך מחר 

 .92:22לייב של העירייה בשעה 

 שרון דהאן
 .קילו קמח 1.0מעל שיש להפריש תרומה מהחלה ההלכה אומרת 

 ,לכוהניםזו תרומה ,  כשבית המקדש היה קיים היו נותנים
 .מלווה בברכות, מהבצק היום בעצם שורפים חתיכה

 .זה טוב ומבורך, יש לזה הרבה סגולות
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 ' ד-'העירייה ערוכה לחזרתם של תלמידי בתי הספר היסודיים בעיר בכיתות א .13

 כל בתי הספר היסודיים בעיר ילמדו . לספסל הלימודים ביום ראשון הקרוב
, יפעלו בקפסולות' ב-'תלמידי כיתות א .לא כולל ימי שישי ,ימים בשבוע חמישה

תלוי בגודל בית הספר הכל , ימים חמישהימים ומקסימום  שלושהמינימום 
החל מהשבוע הבא יופעל בעיר גם מתווה המפגשים . והמרחבים העומדים לרשותו

. במרחבים ציבוריים, תחת כיפת השמיים שיתקיים, ב"י-'כיתות ההפתוחים לתלמידי 
חיזוק הקשר האישי ל תלמידים 21בקבוצות של עד  ייפגשו מחנכים ותלמידים

 . תוך הקפדה על עטית מסיכה כל העתיעשה יתלמידים המחנכים וה עםוהמפגש 

 אורית אסייג 
 .החל מיום ראשון' ד-'אנחנו ערוכים לחזרה מלאה של כיתות א

 .ס"י וביה"גנ, בתקופת הסגר חינוך המיוחד פעל רגיל
 .דאגנו שיקבל, כל ילד שהיה זקוק לטיפול רגשי

 .עומדים בהנחיותהספר כולם -בתיב, בצענו בדיקות
 .ס לחינוך מיוחד"י לתת מענה בביה"הפעלנו סייעות גנ, אין בעיות תקציב

 .לצאת ולהיבדק  –צוותים , מאבטחי מוסדות חינוך, ס"הנחנו את כל מנהלי ביה
 

 ילדים  21משרד החינוך אפשר לנו מפגשים של עד ', יב-'הכיתות לגבי תלמידי 
 .ס"בשטחים פתוחים לא בשטחי ביה בקבוצה

 
 ,להחזיר את הביטחון לילדים, החזיר את הקשר בין מורה לתלמידהמטרה היא ל

 .המורים עובדים על תכנית מסודרת לפי הנהלים
 

 ד איתמר סונינו"עו
 ?כמה תלמידים בכל קפסולה 

 
 אורית אסייג

 .21עד 
 .ילדים 91עד ' ב-אפשר להפעיל צהרונים א, בנוסף

 
 שמיל לוי

 ?ולתמוך בהם בלמידה  ניתן לנצל את הזמן, האם במפגש בשטח פתוח
 

 אורית אסייג
 .י הנחיות משרד החינוך מפגש רגשי חברתי בלבד"עפ

 

 עם עמותת  נוספים בשיתוף פעולה מחשבים  222מחלקת בימים אלו העירייה 
טאבלטים ומחשבים , מחשבים 2922-חלוקה זו מצטרפת לכ". מחשב לכל ילד"

 י קריטריונים של "עפהחלוקה . נישאים אשר חולקו מתחילת משבר הקורונה
 .כולם מקבלים, הספר-י רשימות שהגישו מנהלי בתי"מינהל הרווחה ועפ

 
 

 .מוחמד הנביא  הולדת  לרגל  למוסלמים  שמח  חג  .14
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 .'א1ב כנספח "הרצ,  /2/2./12.1מיום    0//02/2'  פרוטוקול ועדת כספים מס    .5
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .באיזון 9292ה נסיים את שנת "בע

 .נעשתה עבודה קשה של גזבר העירייה ואנשי המינהל
 .לכן אי אפשר לדווח, 9292לשנת  שרה תקציביהמדינה לא א

 .משרד הפנים ממליץ לרשויות לקחת הלוואות איזון
 ,ח לאיזון"מלש 22ביקשנו הלוואה של  ,זו המלצה רק לרשויות שיכולות לעמוד בהחזרים

 .וכמה לקחת לא החלטנו אם לקחת עדיין. רים"ח לתב"מלש 22ועוד 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי     
 .22.22.9292מיום    2009292'  מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס

 :הצבעה
 .חברים  20  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: החלטה

 2ב כנספח "הרצ, /15.2.2/2מיום  2' אישור פרוטוקול ועדת חינוך מס    .2
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי     
 .22.9.9292מיום  9' חינוך מס מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת

 :הצבעה
 .חברים  20  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: החלטה

 5כנספח ב "הרצ, /25.2.2/2מיום  2' אישור פרוטוקול ועדת קליטה מס    .1
 

 ע"מ וסגרה"מ – נוימןזאב 
 , לפני שאתן לכם סקירה קלה על מה שקורה בנושא הקליטה בעיר

 . הקליטה ומגיעים לכל ישיבה של הועדה תברצוני לברך חלק מחברי המועצה שהם חברים בוועד
העניין היום קשה מאוד להביא עולים לארץ עקב מגפת הקורונה ובמיוחד לעיר עכו בגלל עצם ל

אבל לאחר שהם מקבלים הסבר ומבינים כמה החיים , שאנו עיר מעורבת ויש חשש מהנושא
 .הם מגיעים, המשותפים בעיר טובים ואין בעיות מעבר לבעיות שקיימות בכל עיר

 למשל הקונסוליה עובדת רק בערים מרכזיות ומי שצריך להגיע . ל "יש גם בעיות בחו
 ציגי הסוכנות היהודית עובדים במתכון חירום נ. לקבל אשרה צריך לפעמים לנסוע ימים

 ולכן השנה הגיעו לארץ , אין טיסות סדירות , רק פניות בטלפון תאין פגישות פרונטאליו
 למרות זאת בעיר עכו בזכות העבודה הקשה של ו. חצי מכמות העולים שמגיעים בכל שנה

 צלחנו השנה להביא אגף הקליטה בשיתוף פעולה הדוק עם שאר האגפים בעירייה אנחנו ה
 .ולא הרבה פחות משבכל שנהשל עולים כמות גדולה 

 .יש לציין שגם בזכות העלייה עכו מתפתחת בכל התחומים
 .אני רוצה להודות לכולם על שיתוף הפעולה לטובת העיר

 ראש העיר –שמעון לנקרי     
 .92.2.9292מיום  9' מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת קליטה מס

 :הצבעה
 .חברים  20  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: החלטה



7 

 

 

 
 ל "המלצת ועדת הקצאות להקצאת מקלט לעמותת חוגי הסיור של קקאישור    .0

 , י בקשתו של מר אליהו כהן"עפ, ש אורי מימון בצירוף הנספחים"ע       
 היועצת המשפטית במכתבה , ד כנרת הדר"מנהל אגף הנכסים וחוות דעת של עו       
 .                                                                           2ב כנספח "הרצ, /11.2.2/2מיום        

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי     
 המלצת ועדת הקצאות להקצאת מקלט לעמותת חוגי הסיור מעלה להצבעה אישור 

  .ש אורי מימון"ל ע"של קק
 :הצבעה
 .חברים  20  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: החלטה

 :נושאים   נוספים   חדשים   מעל   סדר   היום
 
 

 (.פרוטוקול ועדת כספיםלצרף ליד . )1ב כנספח "הרצ, רים חדשים"פתיחת תב.    7
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 :אנחנו משקיעים בפיתוח העיר 

 .חניות לתושבים ועוד, מדרחוב, שינוי חזיתות ברסקו, אודיטוריום, תרבות
 .רים מאפשרים לעיר עכו להתפתח"התב

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי     

 .  2ב כנספח "הרצ, רים חדשים"מעלה להצבעה פתיחת תב
 :הצבעה
 .חברים  20  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 .מאושר פה אחד: החלטה

 הילדים הכרם בעכו -אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר של גני   . 2
 ,  מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי, פולה חדגאג' בקשתה של  גב, א"לשנת תשפ       
 .                                                          1ב נספח "הרצ, /2/2./20.1במכתבה מיום         

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי     

הילדים הכרם -מעלה להצבעה אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק הדואר של גני
 . א"בעכו לשנת תשפ

 :הצבעה
 .חברים  20  -בעד    

 .אין   -    נגד 
 .  אין   -נמנע  

     .מאושר פה אחד: החלטה
 

 .מאחל לכם בריאות טובה, תודה לכולם
 

____ ____   _____  ____ ____                  _____________________ 
 ראש העיר -שמעון לנקרי              ל העירייה          "סמנכ -קובי שמעוני 
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