
1 
 

                                                                                                                                                                                                                          

 ד "בס

 (11)  60610'  פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס
 11.66בשעה ,  11.2.5610 ,ו"תשעבאייר ' י  , רביעיהתקיימה ביום  

 עכו 52רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר    -     מר שמעון לנקרי 

 סגנית וחברת מועצת העיר    -     אביבה גלעד  ' גב
 סגן ראש העיר   -   מאל'ד אדהם ג"עו
 חבר מועצת העיר    -   ר בוריס מקגון  "ד

 חבר מועצת העיר   -  מר אילן פרומן       
 חברת מועצת העיר  -שרי גולדשטיין  ' גב
 חברת מועצת העיר  -    ' אג'פולה חדג' גב

 חבר מועצת העיר   -    מר עופר כהן        
 חבר מועצת העיר   -   מר רפאל לוזון      

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

 
 :ה"נעדרו  ה

 מ וסגן ראש העיר "מ   -            מר זאב נוימן 
 חבר מועצת העיר   -     מר נתנאל אלפלס

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

 חבר מועצת העיר   - ד איתמר סונינו "עו
 חברת מועצת העיר -צפריר 6ד מעיין גולדנבלום"עו

 
  :ה"בנוכחות ה

 ל העירייה"מנכ -מר אוהד שגב 
 ל העירייה"סמנכ -מר קובי שמעוני 

 הלשכה המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה -ראובן ויצמן מר 

 מנהלת אגף קשרי קהילה   -ליזו לוי ' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ –רות טל ' גב

 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 
 ח"מנהל הנה6 ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 ממונה אגף הכנסות ונכסים -אבו -הילה בן' גב
 מ"ל תאגיד המים והביוב של מי עכו בע"מנכ  –מר דני ספנדי 

 'משרד יעקב זיצר ושות –ח "רו –מר שמעון נביזדה 
 'אדם פיש ושות6 ארי -יועץ המשפטי משרד רחל בן –ד אבי גבאי "עו

 חשב מי עכו –מר מאיר גרסייה 
 מ"ל החברה  הכלכלית לעכו בע"מנכ6 ר הדירקטוריון "יו – שלוש-מר אלברט בן

 ראש מינהל החינוך6 ר דירקטורית "יו –אורית אסייג ' גב
 ראש מינהל הרווחה –עדי מקל ' גב

 מהנדסת העיר -מיכל סופר ' דר' אדר
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 סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע -מר איגור מאיורסקי 
 ראש מינהל התפעול והאכיפה  -מר יניב אשור 

 מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירות חירום –יחיאל מקיאס ' גב
 דובר העירייה –מר שרון דהאן 

 עכו מנהל אגף נוער וצעירים –מר אלי חביב 
 רכז הכשרות מרכז צעירים עכו –מי 'א נג'מר רג

 מנהלת אגף אזורי תעשיה והון אנושי –כרמית כהן ' גב
 רכזת תעסוקה –רחל וינברגר ' גב

 עוזר ראש העיר –מר סמיר בטאח 
 עוזר ראש העיר –מר דוד חזן 

 רכזת פרויקטים משרד עוזר ראש העיר –סבטלנה אורשטר ' גב
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 חשבת מחלקת הגביה –כרמית חמו ' גב

 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 
 מנהל מוקד העירוני  –ון 'מר דוד פרג

 מנהלת יחידת הנוער העירונית –קרן גאון ' גב
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 לשכת ראש העיר עכו –מר נועם שגב 
 מחלקת מידע ותקשוב6 טכנאי מחשוב  - יהאד בדראן'מר ג

 :ה"נכחו אורחים ה
 .ועדת סוחריםאורחים 

 ."פועל עכוה"אורחים עמותת 
 :על סדר היום

 .הודעות ראש העיר .1
 .1ב נספח "רצ, 2112רים שנת "אישור תב.   2
 .2ב נספח "רצ, 21.3.2112אישור פרוטוקול ועדת קליטה מיום .   3
 .3ב נספח "רצ, 6.4.2112אישור פרוטוקול ועדת מסחר מיום .   4
 אורית אסייג    ' י בקשתה של גב"עפ, "מי עכו"של דירקטורים אישור הארכת כהונתם    .5

 ,3.5.2112מכתבה מיום , "מי עכו", ר דירקטוריון התאגיד העירוני למים ולביוב"יו      
 .4ב נספח "רצ      

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 :היום את הנושאים על סדר היום נוספים כדלקמן-מבקש להכניס ולהוסיף לסדר

 .5 ב כנספח"רצ, 2112אישור שינוי בתקציב רגיל שנת (.  א)
 ,י מפעל הפיס בבנק דקסיה"אישור פתיחת חשבון עזר לתשלום לקבלנים ע(.  ב)

 .2ב כנספח "רצ, 1.5.2112י בקשתו של גזבר העירייה מר ראובן ויצמן במכתבו מיום "עפ       
 י בקשתו של גזבר העירייה "עפ, אישור פתיחת פיתוח להקצבות הפיס בבנק דקסיה(.  ג)

 .6ב כנספח "רצ, 1.5.2112מר ראובן ויצמן במכתבו מיום   
 י בקשתו של מר רמי סעיד  "אישור בקשה לאישור עבודה נוספת מחוץ לעיריית עכו עפ(.  ד)

 .8ב כנספח "רצ, 5.5.2112ס משפחה המינהל לשירותים חברתיים במכתבו מיום "עו  
   ושא לסיור לימודי בנ, גרמניה –אישור נסיעתו של ראובן ויצמן גזבר העירייה למינכן (. ה)

  .הקמת מתקן למחזור אשפה       
 .1ב כנספח "רצ, "הפועל עכו"אישור מתן ערבות ל(.  ו)

 ד כנרת הדר"עו
 ,היום הינו קבלת הסכמת כל חברי המועצה-תנאי להעלאת הנושאים הנוספים לסדר

 .כולל אלה שאינם נוכחים
 :ראש העיר מעלה להצבעה להוסיף לסדר היום

 .חברים  11  -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  
 .שאינם נוכחים בישיבה בכפוף לקבלת הסכמתם של חברי המועצה, מאושר פה אחד -:החלטה
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 הודעות ראש העיר.  1
 .מ פסח נערך פסטיבל תיאטרונטו באולמות המרכז לתיאטרון עכו"בחוה .1
 ".פתוח בית" במסגרת העירייה בהיכל נערכה המימונה חגיגת .2
עיריית עכו בשיתוף המכללה לאיכות השלטון בישראל והמכללה האקדמית גליל מערבי  .3

 , ראשי עריםבהשתתפות " כנס עכו השלישי לאיכות השלטון בישראל"קיימה את 
 , ד אליעד שרגא"ר התנועה לאיכות השלטון בישראל עו"יו, חברי כנסת

 . בן דרור ועוד-הגברת רעיה שטראוס
 .חאתם פארס השתתף בפאנל שעסק במעמד מבקר העירייהגם חבר המועצה      
 דניס כהן על תרומתה רבת השנים ' ו הוענק לגב"עיטור יקירת העיר לשנת תשע .4

 .למען הקהילה בעיר     
 .ילדי הגנים בעכו חגגו את חגיגות העצמאות בפארק אלי כהן .5
 יון בהשתתפות שנה לניצחון הרוסים על הנאצים נערך בהיכל הקונסרבטור 61טקס לציון  .6

 , ותיקי מלחמת העולם השנייה, וטרנים, נציג משרד הקליטה, ע זאב נוימן"מ רה"סגן ומ     
 .עולים חדשים ממדינות חבר העמים ותושבים רבים     
 . ל ונפגעי פעולות איבה"עצרת זיכרון לחללי צה, יום השואה והגבורה: טקסי זיכרון .7

 .טקסים בבתי העלמין     
מתושבי העיר עכו נהנו מחגיגת העצמאות שנערכה ברחבת העירייה עם מיטב אמני אלפים  .8

אלה דניאל וגיל , נופר סלמאן -מאיה בוסקילה ושלישיית הכוכב הבא , אייל גולן: ישראל
 .חדש

יקיימו רשות הספורט העירונית בשיתוף עיריית עכו והחברה " כולנו יכולים"תחת הכותרת  .9
התכנסות בשעה , 21.5.2112 ,ת עכו המסורתית ביום שישילמרכזים קהילתיים את צעד

 .בבית העםבבוקר  8:11
    , דקלון, שי צברי: תקיים העירייה בשיתוף משרד התרבות אירוע עם האומנים 2.2.2112 ב .11

 .16:11-11:11אהובה עוזרי ואהוד בנאי בחניה הצפונית בשוק העירוני בין השעות      
 .ות ליד בית ספר אשכול כולל חניות לשכונה החדשהבימים אלה הוקמו תשתי . 11
 .בעוד כחודש יחלו העבודות. יש קבלן זוכה לטיילת הדרומית  .12
 העירייה תומכת ותמשיך לעשות ככל .שנים בליגת העל 6ירדה ליגה אחרי  "הפועל עכו"  .13

 בכדורגל היא כמשאבההשקעה . ביותריכולתה כדי שהקבוצה תייצג אותנו בצורה הטובה        
 .חינוכי חברתי שגורם למוביליות ובכדורגל כמו בטניס או המחול צריכים להשקיע בו       

 .יוצא הגזבר למינכן במסגרת בחינת מתקנים למיחזור אשפה 21.5.2112 -ב.  14

 1ב נספח "רצ  -  5610רים שנת "אישור תב.   5
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .ח"מלש  51 -בעלות של כ, טיילת חוף דרומי
 .אחוז מהתקציב שגויס 11 -העירייה משתתפת ב

 .תחיל בעוד כחודשתהעבודה 
 

 מיכל סופר' דר' אדר
 .עד חצי שנה הקטע הצפוני יסתיים

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .רים"להצבעה אישור תבמעלה 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 . אחד פה מאושר  -:החלטה
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 5 ב נספח"רצ, 51.5.5610אישור פרוטוקול ועדת קליטה מיום .  5
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .21.3.2112אישור פרוטוקול ועדת קליטה מיום מעלה להצבעה 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה

 

 5 ב נספח"רצ, 6.1.5610מסחר מיום אישור פרוטוקול ועדת .  1
 

 ר ועדת מסחר"יו –פרומן  אילן
 ,והועלו מספר נושאים שיש לטפל, פעמים' התכנסה מסהוועדה 

 .ברחוב םואירועיבטחון  ,תאורה:  עמי-רחוב בןב
 ."לא מזמינה" –תאורה לא תקינה ברחוב 

 
 אשור יניב

 .נעדכן במועצה הבאה, מהנדסת העירתתקיים ישיבה עם , לגבי תאורה
 

 פרומןאילן 
 .יש שם הרגשה של חוסר בטחון? מצלמות , מה עם בטחון

 
 יניב אשור

  ,בניקים"כולל מג, משימה ברחוב בן עמי השיטור העירוני קיבל
 .להכויש מצלמות שמתעדות 

 .יש סיור קבוע ברחוב
 

 אילן פרומן
 .אירועים במהלך הקיץלקיים , שלוש-בן אנחנו בודקים אירועים מול אלברט

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .נא לקדם את הנושא, שלוש-בןאלברט 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .6.4.2112מעלה להצבעה אישור פרוטוקול  אישור פרוטוקול ועדת מסחר מיום 

 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה
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 י בקשתה של "עפ, "מי עכו"כהונתם של דירקטורים הארכת אישור .   2

 , "מי עכו", ר דירקטוריון התאגיד העירוני למים ולביוב"אורית אסייג יו' גב       
 .                                                             1ב נספח "רצ, 5.2.5610מכתבה מיום       

 
 ר דירקטוריון התאגיד העירוני למים וביוב מי עכו"יו – אסייג אורית

 .נתבקשנו לבצע הארכה במועצת העיר
 .הארכה קבועה לשנתיים

 

 פקיעה תאריך מנוי תאריך דירקטור שם

 11/06/2016 11/06/2013 צ"דח אזלן דותן

 11/06/2016 11/06/2013  רויטקוף רץ מיטל

 30/04/2016 30/04/2013 צ"דח שאיאן מיכאל

 11/06/2016 11/06/2013  אסייג אורית

 //3013/113 03/01/2011 צ"דח פראיס פינקל אלכס

 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 י בקשתה של "עפ, "מי עכו"כהונתם של דירקטורים הארכת אישור מעלה להצבעה 

 ".מי עכו", ולביובר דירקטוריון התאגיד העירוני למים "אורית אסייג יו' גב
 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה

 

 :היום נוספים כדלקמן-נושאים מעל סדר
 
 .2ב כנספח "רצ, 5610אישור שינוי בתקציב רגיל שנת .   0
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 .5ב כנספח "רצ, 2112שינוי בתקציב רגיל שנת מעלה להצבעה 

 
 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 . אחד פה מאושר  -:החלטה
 
 
 
 
 
 



6 
 

 י בקשתו של "עפ, י מפעל הפיס בבנק דקסיה"אישור פתיחת חשבון עזר לתשלום לקבלנים ע .6
 .                                      0כנספח ב "רצ, 1.2.5610גזבר העירייה מר ראובן ויצמן במכתבו מיום       

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 י מפעל הפיס "אישור  פתיחת חשבון עזר לתשלום לקבלנים עמעלה להצבעה 

 .1.5.2112י בקשתו של גזבר העירייה מר ראובן ויצמן במכתבו מיום "עפ ,בבנק דקסיה
 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 .אחד פה מאושר  -:החלטה

 
 
 
 י בקשתו של גזבר העירייה "עפ, אישור פתיחת פיתוח להקצבות הפיס בבנק דקסיה.  1

 .                                               6ב כנספח "רצ, 1.2.5610מר ראובן ויצמן במכתבו מיום      
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 י בקשתו של "עפ, אישור פתיחת פיתוח להקצבות הפיס בבנק דקסיהמעלה להצבעה 

 .1.5.2112ובן ויצמן במכתבו מיום אגזבר העירייה מר ר
 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 . אחד פה מאושר  -:החלטה
 
 
 
 

 י בקשתו של מר רמי סעיד  "אישור בקשה לאישור עבודה נוספת מחוץ לעיריית עכו עפ.   1
 .1ב כנספח "רצ, 2.2.5610ס משפחה המינהל לשירותים חברתיים במכתבו מיום "עו      

 

 ל"סמנכ –קובי שמעוני 
 .ח"ש 1,611.-  -כ מדובר בשכר נוסף של 

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 י בקשתו של "שור בקשה לאישור עבודה נוספת מחוץ לעיריית עכו עפמעלה להצבעה אי

 .5.5.2112ס משפחה המינהל לשירותים חברתיים במכתבו מיום "מי סעיד עורמר 
 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 . אחד פה מאושר  -:החלטה
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 ,גרמניה –אישור נסיעתו של ראובן ויצמן גזבר העירייה למינכן .  16
 .                             לסיור לימודי בנושא הקמת מתקן למחזור אשפה       

 

 ראובן ויצמן
 .ח"מדובר בהקמת מתקן עם עלויות של מעל מאה מלש

 .ח להטמנת אשפה"מלש 8היום אנחנו משלמים מעל 
 .של הקמת מתקן יחסוך לנו עלויות רבות פתרון, להערכתי

 .אני נוסע ללמוד איך פועל מתקן כזה
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 גזבר עיריית עכו מעלה להצבעה אישור נסיעתו של ראובן ויצמן 

 .גרמניה לסיור לימודי בנושא הקמת מתקן למחזור אשפה –למינכן 
 .ימים 5כ "סה - 2.2.2112עד  21.5.2112מימים  

 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 . אחד פה מאושר  -:החלטה
 

 .1ב כנספח "רצ, "הפועל עכו"ערבות ל מתן  אישור  .  11
 

  "פועל עכוה"עמותת ר "יו -דודי רוזנפלד  
 ,אנחנו מאוכזבים שירדנו ליגה

 .התקציבים מאוד נמוכים, תהיה לנו שנה לא קלה
 .צריך לעשות צמצומים רציניים מאוד

 ,עכו היא עיר של כדורגל, אש העיראני מבקש לחזק את דברי ר
 ועשתה טיפול עומק ,ההנהלה הקיימת עכשיו לקחה את הניהול התקציבי

 .לא נכנסו לגירעונות ותשלומים בוצעו בזמן
 .בהתנדבות להכואנחנו עושים , אנחנו שומרים על הקופה הציבורית

 .בצוות, ן בקבוצהאני מאמי
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ,ערבות להלוואה של העמותהאישור , אנחנו מבקשים מעל סדר היום

 .היא מבקשת לשלם חובות במס הכנסה
 

 ח"מנהל הנה6 ח "רו -מר מנחם נויפלד 
 .מדובר בחובות ישנים למס הכנסה שלא אתרו אותם בזמן, הנושא נבדק על ידי

 

 הישאם שאמי   
 ?סכום מדובר באיזה 

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

 .ח"מלש 2.5



8 
 
 
 

 " הפועל עכו"ר עמותת "יו -דודי רוזנפלד  
 .הגיעו תביעות ישנות

 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 ישנה חוות דעת של היועצת המשפטית. כמו העיר עכו, יר שתומכת בכדורגלאין ע

 .ר שאפשרוהגזבר סב. יתן להעניק הערבותנלפיה לא 
 הלוואהנושא מתן ערבות לב 18.5.2112במכתבה מיום  ש"יועמ חוות דעתב "מצ

 .1ב כנספח "רצ, לעמותת הפועל עכו
 מחברי המועצה לקבל החלטה לפיה העירייה תפנה לקבלת חוות דעתאני מבקש 

 .העירייה תחתום על הערבות, ואם זה אפשרי, של משרד הפנים האם הדבר אפשרי
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 מעלה אישור לפנות למשרד הפנים לבקשת אישור למתן ערבות להלוואה של 

 ."הפועל עכו"עמותת 
 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 
 . אחד פה מאושר  -:החלטה

 
 

  שירין  נחמיהמיכאלי 

 .ש"מל 5השקעה של כ , הפתיחה בקרוב,  ס הקווקזי"בעניין המתנ

 .( מגזר ערבי ומגזר יהודי ) ! את כל הקהילה ישרת

 .ס ייחודי שאין אותו באף מקום בארץ"זהו מתנ

 
 

 .ראש העיר נועל את ישיבת מועצת העיר
 
 
 
 
 
 
 

   ___      ________________             _______________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                      יהיל העיר"נכמ -אוהד שגב         
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