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 ד "בס

 (11)  /5061'  שמן המניין מספרוטוקול מישיבת מועצת העירייה 
 10.55בשעה ,  /11.1.451 ,ו"תשעבניסן ' ה  , רביעיהתקיימה ביום  

 עכו 10רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר  -מר שמעון לנקרי  

 מ וסגן ראש העיר"מ -מר זאב נוימן 
 מועצת העירסגנית וחברת   -אביבה גלעד   ' גב
 חברת מועצת העיר  -שרי גולדשטיין  ' גב
 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב

 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 
 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו

 חבר  מועצת העיר -מר הישאם שאמי 
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 חבר מועצת העיר –מר פריד חזבון 
 חבר מועצת העיר  -  מר חאתם פארס   

 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 

 :ה"נעדרו  ה
 חבר מועצת העיר    -     ר בוריס מקגון "ד

 חבר מועצת העיר   -         מר אילן פרומן 
 חבר מועצת העיר   -    מר עופר כהן         

 חבר מועצת העיר   -         מר רפאל לוזון 
 חברת מועצת העיר -צפריר 6ד מעיין גולדנבלום"עו

 
  :ה"בנוכחות ה

 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 
 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 

 ח"מנהל הנה6 ח "רו -מר מנחם נויפלד 
 תובעת עירונית -ד לירז אלהרר כהן "עו
 ממונה אגף הכנסות ונכסים -אבו -הילה בן' גב

 מהנדסת העיר -מיכל סופר ' דר' אדר
 מ"ל החברה  הכלכלית לעכו בע"מנכ - שלוש-בןמר אלברט 

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

 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 
 מחלקת מידע ותקשוב6 טכנאי מחשוב  - יהאד בדראן'מר ג
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 :על סדר היום

 .הודעות ראש העיר .1

 .ע"מ וסגרה"מר זאב נוימן מ –ואודסה  קל מינס"נסיעת לחו .2

 ,2112-ו"התשע, (תיקון( )שמירת חזיתות הבתים ושיפוצם)אישור חוק עזר לעכו   .3

 .1ב כנספח "הרצ, ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשת עו"עפ                 

, 1621-ה"לחוק התכנון והבניה התשכ' א12לפי סעיף , אישור נציגות ציבור לועדת הערר .4

 במכתבה , אורנה הוזמן בכור משרד הפנים ירושלים' בהתאם למכתב של גב

 , פרץ אבישיד "עו/ מרים בן כליפה ' גב:  חיים-ב קורות"מצ, 21.2.2112מיום 

 .4ב כנספח "הרצ

 .1ב כנספח "הרצ, 12.4.2112מיום  13/12' פרוטוקול ועדת כספים מס .1

 .דום מעמד האישהאתי סבג ליועצת ראש העיר לקי' מינוי הגב .2

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 :היום נושאים נוספים כדלקמן-מבקש להוסיף לסדר
 
 .1ב כנספח "הרצ, /14.1.451מיום  /5161' פרוטוקול ועדת כספים מס  (1)
 

 :ראש העיר מעלה להצבעה 
 .חברים  14   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .מאושר פה אחד: החלטה

 .מאושר פה אחד –( גם טלפונית)בוצעה בדיקה מול כל חברי המועצה                

 

 אתי סבג ליועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה לפי מכרז ' מינוי הגב   (2)
 ובנוסף לתפקידה. התפקיד בהתנדבות וללא שכר, /11.1.451-מיום ה 
 .אתי סבג כיום' של הגב 

 
 :ראש העיר מעלה להצבעה 

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

 
 .מאושר פה אחד: החלטה
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 הודעות ראש העיר .1

 11 בשבוע שעבר ו הוענקו "פרסים לעובדים מצטיינים בעיריית עכו לשנת תשע 
 .בנשף יום המשפחה

 

 לית עמותת הזנק "יחד עם מנכ ביקר בעכוזומר  יבינ, ישראלבי 'נובל אנרג המנהל הארצי של
ולחלק מלגות   לעתיד במטרה לבחון אפשרויות לתמיכה נוספת בתכניות חינוכיות בעיר

 .בתכנית הזנק לתעשייה לתלמידים מצטיינים
 

  שנערך  הפנינג קהילתיבמצוינות וחינוך בספורט , שנות אליפות 04המרכז לטניס חגג 
 .רם במרכז הטניס בעיר בהשתתפות הטניסאי אנדי

 

 כאשר סייפי המרכז , מרכז הסייף האולימפי בעכו רשם לזכותו הישג נאה במיוחד 
 .מאור חטואל ונועה חנינה הוכתרו כאלופי גביע המדינה בתחרות רומח בוגרים

 

 סמג״ד גדס״ר גולני שנהרג , צפריר בר אור ז״ל ן"רסשובי לזכרו של ייום ספורט י 
 .נערך בבית הספר אורט דרסקי בעכו ת בעזהבמבצע ״צוק איתן״ במהלך פעילות מבצעי

 

 על מבצע . תושבי העיר, סלי מזון לחג לניצולי שואה 044-עובדי עיריית עכו חילקו השבוע כ
מדובר במבצע שנערך כמדי שנה בשיתוף . ל העירייה אוהד שגב"החלוקה פיקד כבכל שנה מנכ

 .והאכיפה בעירייהעובדי מנהל הרווחה ומינהל התפעול , "ברכת מרגלית"עמותת 
 

 מ למען ילדים עם צרכים "ק 144 השבוע רץטירן הררי מעכו , איש הברזל ורץ המרתונים
אירוע הסיום נערך בפארק האתגרי בהשתתפות תלמידים מבתי הספר לחינוך מיוחד . מיוחדים

 .אייל וניצנים
 

 ערבי יקיימו עיריית עכו בשיתוף המכללה לאיכות השלטון בישראל והמכללה האקדמית גליל מ
הכנס ייערך . 6412במאי  3-ה, ביום שלישי "כנס עכו השלישי לאיכות השלטון בישראל"את 

במכללה  6קומה , 767אודיטוריום , בניין קיי, ש סר הארי סולומון"בניין בית הספר לניהול עב
ר התנועה לאיכות "יו, חברי כנסת, האקדמית גליל מערבי וישתתפו בו בין השאר ראשי ערים

הכניסה . בן דרור ואנשי אקדמיה-הגברת רעיה שטראוס, ד אליעד שרגא"השלטון בישראל עו
 .חופשית

 

 חמץ לביעור עמדות השנה גם, עכו עיריית תציב הסביבה איכות על לשמירה המאמץ במסגרת 
 .העיר ברחבי מרכזיים מוקדים בעשרה

 

 ייהנו ( במהלך ימי החג וחול המועד) 63-34.0.12בין התאריכים  :מיוחד לתושבי עכו בפסח
. 17:44הנחה ממחירון הדלפק של הפארק האתגרי בעיר עד השעה  60%-תושבי העיר עכו מ

שעות  3והלאה תתאפשר הכניסה לפארק לתושבי העיר לפעילות של עד  17:44החל מהשעה 
 . בלבד לאדם₪  04בעלות 

 

 כבוד וגאווה  .להדליק משואה בערב יום העצמאותמעכו נאן פלאח ר ע"ועדת הטקסים בחרה בד
 .לעיר

 

   61.44בשעה  34.0.12מוצאי שבת  ב לחגיגת המימונהמזמין את כולם העיר ראש, 
 .העירייהבהיכל  הכניסהאכסדרת ב 
 

  דניס כהן' גבנבחרה השנה  – יקירת העיר עכוהענקת עיטור טקס. 
 .במשך שנים רבות, ועדיםב, שכונותפעלה ב, תורמת לקהילה מכל הלב            
 .בלובי היכל העירייה יתקיים הטקס 10.44בשעה  6.0.6412יום שני  ב            
 .נשמח לראותכם מכבדים אותה, אני מזמין אתכם לטקס            
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 ע"מ וסגרה"מר זאב נוימן מ –ל מינס ואודסה "נסיעת לחו. 4

 

 ן ראש העירמ וסג"מ –זאב נוימן 
 .ומשם לאודסה קאני נוסע למינס 21.1.2112עד  13.1.2112 -ב
 
 
 

 ,/451-ו"התשע, (תיקון( )שמירת חזיתות הבתים ושיפוצם)אישור חוק עזר לעכו .  1
 .                            1ב כנספח "הרצ, ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשת עו"עפ                

 
 ראש העיר –מעון לנקרי ש

 , (תיקון( )שמירת חזיתות הבתים ושיפוצם)חוק עזר לעכו  מעלה להצבעה אישור
 .ש העירייה"יועמ, ד כנרת הדר"י בקשת עו"עפ, /451-ו"התשע

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

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה

 
 

 ,    16/0-ה"לחוק התכנון והבניה התשכ' א14לפי סעיף , אישור נציגות ציבור לועדת הערר.  1
 במכתבה , אורנה הוזמן בכור משרד הפנים ירושלים' בהתאם למכתב של גב     

 , פרץ אבישיד "עו6 מרים בן כליפה ' גב:  חיים-ב קורות"מצ, /41.4.451מיום 
 .                                                                                                               4ב כנספח "הרצ     

 
 ראש העיר –מעון לנקרי ש

ק התכנון והבניה לחו' א14לפי סעיף , נציגות ציבור לועדת הערר מעלה להצבעה אישור
במכתבה , הפנים ירושליםאורנה הוזמן בכור משרד ' בהתאם למכתב של גב, 16/0-ה"התשכ
 .פרץ אבישיד "עו6 בן כליפה  מרים' גב:  חיים-ב קורות"מצ, /41.4.451מיום 

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

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה
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 :להלן  נושאים  נוספים לסדר היום

 

 1ב כנספח "הרצ, /14.1.451מיום  6151/' פרוטוקול ועדת כספים מסאישור .  0
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .באיזון תקציבי 4510סיימנו את שנת 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 ,/14.1.451מיום  /5161' כספים מס מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת
 . 4510שנת , 1רבעון : לתקופה, 4510ח רבעוני לשנת "משרד הפנים דו

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

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה

 
 
 
 /11.1.451-אתי סבג ליועצת מעמד קידום האישה לפי מכרז מיום ה' מינוי הגב.  /
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,מעמד קידום האישהאתי סבג ליועצת ' מעלה להצבעה אישור מינוי הגב

. התפקיד בהתנדבות וללא שכר, /11.1.451-מיום ה /156451' א פנימי מס"כלפי מכרז 
 .אתי סבג כיום' ובנוסף לתפקידה של הגב

 
 

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

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה

 
 
 
 

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