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 ד "בס

 (10)  /4061 ' פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס
 10944בשעה ,  /3.929341, ו"תשע' בבאדר ' יט  , שלישיהתקיימה ביום  

 עכו 23רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר  -מר שמעון לנקרי  

 מ וסגן ראש העיר"מ -מר זאב נוימן 
 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד   ' גב
 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו

 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

 חבר  מועצת העיר -מר הישאם שאמי 
 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון  

 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 
 לארץ-נמצא בחוץ –ר מועצת העיר חב -ר בוריס מקגון "ד

 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו
 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב

 חבר מועצת העיר –מר פריד חזבון 
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 
 :ה"נעדרו  ה

 חברת מועצת העיר  - שרי גולדשטיין ' גב
 מועצת העירחבר   -           מר עופר כהן

 חבר מועצת העיר  -     מר חאתם פארס
 

  :ה"בנוכחות ה
 ל העירייה"סמנכ –מר קובי שמעוני 
 גזבר העירייה –מר ראובן ויצמן 

 מבקר העירייה –מר יוסי כהן 
 ח"מנהל הנה/ ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 ראש מינהל הרווחה –עדי מקל ' גב
 ל אגף תשתיות ולביצועסגן מהנדסת העיר ומנה –מר איגור מאיורסקי 

 מ"ל החברה  הכלכלית לעכו בע"מנכ –שלוש -מר אלברט בן
 ראש מינהל התפעול והאכיפה  –מר יניב אשור 
 מנהל אגף אמרכלות מינהל החינוך –מר יוסי לוזון 

 דובר העירייה –מר שרון דהאן 
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 
 מחלקת מידע ותקשוב –טכנאי מחשוב  –יהאד בדראן 'מר ג

 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב
 אמרכלית מחלקת קליטה –ילנה נביליצין ' גב

 לשכת ראש העיר  –מר נועם שגב 
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 :על סדר היום

 .הודעות ראש העיר .1

 .1ב כנספח "הרצ, /6.0.221מיום  /22/1' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס .2

 לפי בקשתו של  – /221הספקים עיריית עכו נכון לפברואר /אישור ספר הקבלנים.   0

 .2ב כנספח "הרצ, ר ועדת מכרזים"סגן ראש העיר ויו, מל אדהם'ד ג"עו      

 ,2214חות משרד הפנים לשנת "דו – /21-221אישור פרוטוקול ועדת ביקורת .   4

 , /21.2.1במכתבו מיום , ועדת הביקורתר "י בקשתו של מר חאתם פארס יו"עפ      

 .0ב כנספח "הרצ      

 ח נאור בן עמי "רו/  ד אשר פרץ"עו: חברי דירקטוריון של החברה הכלכליתאישור   . 5

 ,(הדרכנרת ד "עוהי "אושרו עקרונית ע. )של שני המועמדיםקורות חיים מצורפים       

 .4ב כנספח "הרצ      

 ,מ"עבודות סלילה ברחוב דוד זמר לחברת שופרסל בעמתן אישור לביצוע .   /

 ,/0.0.221במכתבה מיום , ר מיכל סופר מהנדסת העיר"ד' י בקשתה של אדר"עפ      

 .5ב כנספח "הרצ      

 רחל פרטוש  ' י בקשתה של גב"אישור רחובות נוספים לחניה בתשלום עפ.   7

 ./ב כנספח "הרצ, תשריט מפה עם /0.221./במכתבה מיום , מנהלת מחלקת חניה      

 

 :להלן  נושאים  נוספים לסדר היום

 . 'ב7-ו' א7 ים ב כנספח"רצ, (דפים 2)הבהרות  / רים חדשים "אישור תב .1

 .1ב כנספח "רצ, 01.12.2215רים לסגירה בתאריך "אישור תב .6

 .6 ב כנספח"רצ, /221אישור שינוי בתקציב רגיל שנת . 12

 , חצב ושקד:  י "ו גנ"ל תשע"אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר לשנה. 11

 .12ב כנספח "הרצ, לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח -איה קשת ' י בקשתה של גב"עפ      

 

 :סדר היום למעלהלן נושאים נוספים 

 .11ב כנספח "רצ, רכישת מכולות אשפה – 2/11' ר חדש מס"אישור תב. 12

 .12ב כנספח "רצ, /221שינוי בתקציב רגיל לשנת אישור . 10

 .10ב כנספח "הרצ, (ועדת תמיכות) /221תחשיב תבחינים עמותות ספורט לשנת . 14

 .14 ב כנספח "רצ, על שולחן המועצה 2215הנחות לשנת רשימת מקבלי  .15
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 הודעות ראש העיר9  1
 

בהתייעצות עם מנהלי בתי הספר הוחלט השנה לחגוג את אירועי הפורים בבתי הספר במימון  .1
 . העירייה במקום אירוע גדול

 
 'אג'פולה חדג

 .זה עבד מצוין ולדעתי יש להמשיך באותו אופן
 

 .ו הוענק לקריית החינוך אורט עכו"פרס החינוך הארצי מטעם רשת אורט לשנת תשע .2
 מאות ילדים עם צרכים מיוחדים מעכו והסביבה נהנו מפעילות ייחודית בפארק האתגרי  .3

 בשבוע שעבר התקיימו עשרות אירועים שונים , כמו כן. המעשים הטוביםבמסגרת יום 
 . מתנדבים 1111-ברחבי העיר עכו ובהשתתפות של יותר מ( יום המעשים הטובים)      

לאדם משימוש ₪  01תושבי העיר עכו ליהנות במחיר של  מאי יוכלו -במהלך החודשים אפריל .4
 ( 10:11-11:11)ושישי ( 10:11-10:11)חופשי במתקני הפארק האתגרי בימי רביעי 

 .שעות 3למשך עד 
קרן לפיתוח  -ם "קרן של,  לעיריית עכו בסיוע הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי .0

פתחותית ומשרד הרווחה משלימים בימים אלה את הת-שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית
המרכז עתיד . עבור בעלי מוגבלויות( ש"מע)הקמתו של מרכז ייחודי שישמש למפעל עבודה שיקומי 

 .להעניק שירותי תעסוקה לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים בתחומי האומנות
 

 עדי מקל
 .לים לקבל שכר בעד עבודתםהם יכו, צרכים מיוחדים/מפעל עבודה שיקומי לבעלי מוגבלויות

 .ש"שם יבנה מרכז מע –זה היה מחסן של העירייה 
 .ח"אלף ש 011 -ח והעירייה תשתתף ב"מליון ש 2.0תרומה של 

 .2110המקום יהיה מוכן בסוף שנת 
 

תלמידי קריית החינוך אורט עכו השתתפו במרוץ רונן המסורתי לזכרו של בוגר בית הספר ויליד  .0
 .ל"פרץ זן רונן "רס, העיר

מועצת הנוער העירונית בעכו קיימה כמידי שנה יום חילופי שלטון עם בעלי תפקידים בכירים  .0
 .בעיריית עכו

מדובר במרכז שיכשיר במסגרת תכנית . מרכז לפיתוח מנהיגות קהילתית נחנך במרכז צעירים בעכו .8
הוא פרי יוזמה של עיריית המיזם . יהודים וערבים למנהיגות בקהילה, 21-30ייחודית צעירים בגילאי 

 .עכו והמכללה לאיכות השלטון
 ניצב עמוס יעקב שנכנס לאחרונה לתפקידו החדש ביקר , מפקד מחוז חוף במשטרה .0

 .בעיריית עכו במסגרת סבב היכרויות שהוא עורך עם ראשי ערים בצפון      
החברה , יית עכועיר, בקניון עזריאלי בעכו נערך יריד בריאות בשיתוף המרכז הרפואי לגליל .11

 .היריד התקיים במטרה לעודד אורח חיים בריא .סים והנהלת הקניון"למתנ
 קריית החינוך אורט דרסקי , ל בעכו בשיתוף עיריית עכו"מרכז ההכנה לצה .11

 ומשפחת בר אור יקיימו זו השנה השנייה ברציפות יום יישובי להנצחת זכרו       
 .שנהרג במבצע צוק איתן, ל"זאור -ן צפריר בר"ומורשתו של רס      

האודיטוריום בעכו נערך יום הקשיש הבינלאומי בהשתתפות אזרחים ותיקים  –בהיכל התרבות  .12
, האירוע נפתח ביריד שירותים למען הקשישים שכלל בין השאר את נציגי חברות הסיעוד. רבים

 .הביטוח הלאומי וחברות נוספות ומופע של הזמר יזהר כהן
יום האשה הבינלאומי נערך במלון רימונים חוף התמרים בעכו בהשתתפות נשים  ערב חגיגי לציון .13

פלאח -'נאן פראג'ר ג"האירוע התקיים ביוזמת עמותת חזון נשות עכו בראשות ד. יהודיות וערביות
 . ובחסות עיריית עכו
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 ראש העיר  –שמעון לנקרי 

 :כדלקמן הבאיםהיום את הנושאים -להוסיף לסדר מבקש

 .11ב כנספח "רצ, רכישת מכולות אשפה – 2/11' ר חדש מס"אישור תב. 12

 .12ב כנספח "רצ, /221שינוי בתקציב רגיל לשנת אישור . 10

 .10ב כנספח "הרצ, (ועדת תמיכות) /221תחשיב תבחינים עמותות ספורט לשנת . 14

 .14 ב כנספח "רצ, על שולחן המועצה 2215הנחות לשנת רשימת מקבלי  .15

 
 :לסדר היוםנושאים ש העיר מעלה להצבעה להוסיף רא

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 19ב כנספח "הרצ, /929341.מיום  61/43' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס9  3

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 9 /929341.מיום  /4361' פרוטוקול ועדת כספים מס מעלה להצבעה אישור

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 לפי בקשתו של  – /341הספקים עיריית עכו נכון לפברואר 6אישור ספר הקבלנים9   2
 9               3ב כנספח "הרצ, ר ועדת מכרזים"סגן ראש העיר ויו, אדהם מל'ד ג"עו      

 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 341/9הספקים עיריית עכו נכון לפברואר 6ספר הקבלנים מעלה להצבעה אישור

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 עליכם לדעת שעיריית עכו נמצאת בעשירייה הראשונה במדד השקיפות , בעניין שקיפות

 .מתועדים באתר העירייה' נהלים וכו/החלטות/כל הישיבות, מכל הרשויות בארץ
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 ,3410חות משרד הפנים לשנת "דו – /41-341אישור פרוטוקול ועדת ביקורת 9   0
 , /309391במכתבו מיום , ר ועדת הביקורת"י בקשתו של מר חאתם פארס יו"עפ      
 9                                                                                                      2ב כנספח "הרצ      

 

 :לפיה, דרש כנרת ה"פרוטוקול ועדת ביקורת מאושר תחת הסתייגותה של היועמ
 יש להביא לאישור המועצה הסכמים עם מתכננים , מתנגדת נחרצות להמלצה לפיההיא 

 .או יועצים אחרים
 

 ,ד הפניםרח מטעם מש"מקור הטעות בהערת ביקורת חוזרת של רו
 .אשר לא הצליח להמציא לי מקור חוקי לדרישתו זו

 ,לדרישת העירייה אשר נמחקההופיעה הערה דומה  הנהרייכי גם בעיריית  הידוע ל
 .ח מטעם משרד הפנים הבין שאין לה כל בסיס"לאחר שרו

 ,לא רק שהיא חסרת בסיס סטטוטורי, דרישה לאישור הסכמים מסוג זה
 .אלא שיש בה כדי לעכב ולסבך את העבודה השוטפת

 
 כי כל התקשרות עם כל יועץ מאושרת בוועדת יועצים , למעלה מן הנדרש אציין

 .הצעות' אה בין מסלאחר בחינה והשוו
 .ש העירייה"יועמ, העירייהגזבר , ל העירייה"מנכ: בוועדת יועצים חברים

 .והיא מתכנסת מעת לעת בהתאם לצורך
 

דיון מקצועי ובחירה של ההצעה המיטבית , י ועדה זו מבטיחה שקיפות"בחירת היועצים ע
 .לעירייה

 
 מבקר העירייה –יוסי כהן 

 .2214הפנים של שנת  דמשרחות "ועדת הביקורת דנה בדו 
 .הערותיותר שהיו הרבה  2210 שנת הערות מול 2יש רק ח הביקורת "ציין כי בדו

 .תוקנו חלקית/יינו הערות שתוקנוצ – 2210שנת 
 .2210שנת בממצאים מרכזיים וזאת לעומת ריבוי הערות  2צוינו 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 ?הערות דוחות הביקורת האם הלקחים מיושמים מול , השאלה החשובה
 .לדיון ובחינה במועצה, נא להביא את הנושאים שלא מטופלים, שנדע מה לא טופל

 .לאחר דיון בוועדה לתיקון ליקויים
 

 מבקר העירייה -כהן יוסי
בראשות ליקויים לתיקון  העדווה ח והפרוטוקול בפני"יובא הדו, לאחר אישור המועצה

 .אוהד שגב-ל"המנכ
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .כנרת לגבי הסכמים עם מתכננים ויועציםד "עו למעט ההסתייגות של

 ח ותציג"המלצות הוועדה יועברו לוועדה לתיקון ליקויים שתדון בממצאי הדו
 .חודשים' התייחסותה למועצה בעוד מס

 
 ראש העיר –מעון לנקרי ש

 34109חות משרד הפנים לשנת "דו – /41-341אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מעלה להצבעה 
 

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
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 ח נאור בן עמי "רו6  ד אשר פרץ"עו: חברי דירקטוריון של החברה הכלכליתאישור   9 3

 ,(הדרכנרת ד "עוהי "אושרו עקרונית ע9 )של שני המועמדיםקורות חיים מצורפים       
 9                                                                                                         0 ב כנספח "הרצ      

 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 : חברי דירקטוריון של החברה הכלכלית אישורמעלה להצבעה 

 9 של שני המועמדיםקורות חיים ח נאור בן עמי מצורפים "רו6  ד אשר פרץ"עו
 9(הדרכנרת ד "עוהי "אושרו עקרונית ע)
 

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,לתושבי העיר עכובעקרון כל אישור של נציגי ציבור בדירקטוריון יהיה בעדיפות 

 .חברי המועצה ירתמו לאיתור מועמדים מתאימים
 

 ,מ"מתן אישור לביצוע עבודות סלילה ברחוב דוד זמר לחברת שופרסל בע9   /
 ,/2929341במכתבה מיום , ר מיכל סופר מהנדסת העיר"ד' י בקשתה של אדר"עפ      
 9                                                                                                       3ב כנספח "הרצ      

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .ויקטורי פותחים את הסניף בשבוע הבא ושופר סל בעוד כשבועיים

 ,העירייה ביקשה מחברת שופרסל לעשות את הכביש שיורד לשוק
 .ח"שבעלות של כמיליון ורבע 

 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 9מ"ברחוב דוד זמר לחברת שופרסל בעמתן אישור לביצוע עבודות סלילה  מעלה להצבעה

 

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
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 רחל פרטוש  ' י בקשתה של גב"אישור רחובות נוספים לחניה בתשלום עפ9   7
 9/ב כנספח "הרצ, עם תשריט מפה /929341/במכתבה מיום , מנהלת מחלקת חניה      

 
 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו

 .עד שנעשה מכרז נחכה לאישור משרד הפנים, כנרתד "עושוחחתי עם 
 .לתושבי עכו החניה לא בתשלום

 .לא לתושבי העיר –רק בשישי שבת ובחגים אני מבקש שהחיוב יהיה 
 .לתושבי העיר תמיד יהיה בחינם

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי

 הוחלט שרק בשישי שבת יהיה בתשלום לתושבים , בכדי שתהיה חניה לתושבי העיר
 .שמגיעים מבחוץ

 
 אשור יניב

 .התכנית אושרה עוד שחולקו תוויות לאחר ועדת תחבורה
 .יהיה מאוד לחוץ, שישי ושבת

 .העיר יהמטרה שלנו לתת מענה לתושב
 

 ראש העיר –מעון לנקרי ש
 רחל פרטוש  ' י בקשתה של גב"אישור רחובות נוספים לחניה בתשלום עפ מעלה להצבעה

 ,תשריט מפה עם /929341/במכתבה מיום , מנהלת מחלקת חניה
 ". לא לתושבי העיר -רק בשישי שבת ובחגים  "

 

 9חברים 12  -בעד    
 9הישאם  שאמי   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 .קולות ברוב מאושר -:החלטה

 :להלן  נושאים  נוספים לסדר היום

 9'ב7-ו' א7כנספחים  , (דפים 3)הבהרות  6 רים חדשים "אישור תב9  0

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 (9דפים 3)הבהרות  6 רים חדשים "תבאישור  מעלה להצבעה

 

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד -:החלטה
 

 0ב כנספח "רצ, 2191393413רים לסגירה בתאריך "אישור תב9  .

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 21913934139רים לסגירה בתאריך "תבאישור  מעלה להצבעה

 

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
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 .ב כנספח "רצ, /341אישור שינוי בתקציב רגיל שנת 9 14

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .שיהיה מאוזןולדאוג  התקציבבכדי להתאים את  , השינויים בתקציב

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 341/9בתקציב רגיל שנת מעלה להצבעה אישור שינוי 

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
 
 

 , חצב ושקד:  י "ו גנ"ל תשע"אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר לשנה9 11
 149ב כנספח "הרצ, לחינוך קדם יסודי' מנהלת מח -איה קשת ' י בקשתה של גב"עפ      

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 9חצב ושקד: י"ו גנ"ל תשע"לשנה אישור פתיחת חשבון בבנק הדוארמעלה להצבעה 
 

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
 

 : להלן נושאים נוספים מעל סדר היום

 11ב כנספח "רצ, רכישת מכולות אשפה – 3/01' ר חדש מס"אישור תב9 13

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 9רכישת מכולות אשפה – 3/01' חדש מס ר"תבאישור מעלה להצבעה 

 

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
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 13ב כנספח "רצ, /341ב רגיל לשנת אישור שינוי בתקצי9  12

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 341/9שינוי בתקציב רגיל לשנת אישור מעלה להצבעה 

 

 9חברים   10  -בעד    
 9אין   -נגד     
 9  אין   -נמנע  

 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה

 

 

 12ב כנספח "הרצ, (ועדת תמיכות) 341/תחשיב תבחינים עמותות ספורט לשנת 9  10

 .מל חברי המועצה עזבו את אולם המליאה'מר אילן פורמן ומר אדהם ג

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 9(ועדת תמיכות) /341ת ספורט לשנת מעלה להצבעה תחשיב תבחינים עמותו      

 9חברים   13  -בעד     
 9אין   -נגד      
 9  אין   -נמנע   
 

 . מאושר פה אחד  -:החלטה
  

 .המליאה אולם  אל  חזרו  מל 'ואדהם ג אילן פורמן 
 
 

 

 10ב כנספח  "רצ, המועצהעל שולחן  3413רשימת מקבלי הנחות לשנת 9 13

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .לעיונכם, וועדת הנחות מוצגתהנחות ברשימת מקבלי 

 , ועדת הנחות יכול לעשות זאת בתיאוםשל כל חבר מועצה שמעוניין לעיין בפרוטוקולים 

 .עם גזבר העירייה מר ראובן ויצמן

 
 

 

 

   ___    __________   ______             _______________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                    יהיהעירל "סמנכ –קובי שמעוני     
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