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 228/פרוטוקול מס'  20226/ישיבת מועצה מן המניין 

 בתשפ" סיון' בב ,2.20260.01 מיום ד',

 

 נוכחים :

 ראש העירייה –מר רונן מרלי 

 חברת מועצה –עו"ד לילך חיים אידלברג 

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

 חבר מועצה –מקס אפריאט  מר

 חבר מועצה –מר אור כהן 

 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 

 חבר מועצה –מר זכריה חי 

 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 

 חברת מועצה –גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 חבר מועצה – עו"ד אורן סודאי

 

 נעדרים:

 סגן ומ"מ ראש העיר –מר דימה אפשטיין 

 חבר מועצה –מר אייל וייזר 

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

 חבר מועצה –מר חיים רואש 

 

 :משתתפים

 מנכ"ל העיריה –עו"ד דודו אלחיאני 

 היועץ המשפטי לעירייה -עו"ד אורן ארבל 
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 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 

 מבקרת העירייה –דרכמן אבירם גב' קרן 

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 

 מנהלת מחלקת גני ילדים –הגב' ענת אזרזר 

 

  :היום סדר על

 . תקציב חדש.₪ 640,000. הפיס מפעל. חינוך במוסדות בטיחות ליקויי  153תב"ר  .1

 . ₪ 2,451,000. דתית מועצה. 'ב שלב-העלמין בית הרחבת וביצוע תכנון 154תב"ר  .2

 תקציב חדש. 

 . תקציב₪ 599,981. והספורט התרבות שרד. מנופר-ספורטה אולם שדרוג 155תב"ר  .3

 חדש. 

. ₪ 2,000,000. הרשות קרנות. חינוך במוסדות ובטיחות פיתוח עבודות 126תב"ר  .4

 עדכון תקציב קיים. 

. עדכון ₪ 2,500,000. הרשות קרנות. בטיחות ועבודות סביבתי פיתוח  17תב"ר  .5

 תקציב קיים. 

. ₪ 1,500,000. קרנות הרשות. המזרחיות בשכונות הציבורי המרחב שדרוג 118תב"ר  .6

 עדכון תקציב קיים. 

 :רים"לתב ביאור

 . חינוך במוסדות בטיחות בליקויי טיפול עבור תקציב – הפיס מפעל תקציב  .1

 .'ב שלב העלמין בית הרחבת וביצוע לתכנון תקציב – הדתית המועצה תקציב  .2

 , תאורה: נופר-ספורט אולם שדרוג: הפיס ומפעל והספורט התרבות. מ תקציב  .3

 .ובטיחות נגישות, איטום, הלבשה חדרי שיפוץ 

 . חינוך במוסדות ובטיחות פיתוח לעבודות – קיים תקציב עדכון – הרשות תקציב  .4

 . בטיחות ועבודות סביבתי לפיתוח – קיים תקציב עדכון – הרשות תקציב  .5

 : המזרחיות בשכונות הציבורי המרחב שדרוג – קיים תקציב עדכון – הרשות תקציב  .6

 .והנגשה בטיחות, ריצוף, גינון עבודות 
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: החשבון שם. נהריה סניף, מ"בע טפחות מזרחי בבנק בנק חשבון לפתיחת אישור .7

 מנהלת: בחשבון החתימה מורשי(, רשות חשבון) אפיק הספר בית – נהריה עיריית 

 .זקלין שימול בן' גב – מזכירה עם ביחד יעל קופל' גב הספר בית 

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל
1 

 תברים:
 
 . תקציב חדש.₪ 640,000חינוך. מפעל הפיס.  בטיחות במוסדות ליקויי  153תב"ר  .1

לליקויי בטיחות לתב"ר הראשון אנחנו עוברים לישיבה מן המנין. נעבור  :אילוזד. 

. תקציב חדש. יש ₪ 640,000במוסדות חינוך, תקציב של מפעל הפיס בסך 

 שאלות? 

 רק מה הכוונה ליקויים? משהו קטן? א. שטרקמן:

בדרך כלל כשפותחים את שנת הלימודים מביאים בודק בטיחות, הוא  מ. זנו:

מוציא דוח ליקויים כדי להיערך לפתיחה בפועל, אז אנחנו עושים את זה  

 מבעוד מועד. 

 זה הכל בהתאם לסקר. נעבור להצבעה. מי בעד? תודה.  :אילוזד. 

 
 . ₪ 2,451,000. דתית מועצה. 'ב שלב-העלמין בית הרחבת וביצוע תכנון 154תב"ר  .2

 תקציב חדש.

תב"ר הבא תכנון וביצוע הרחבת בית העלמין שלב ב'. תקציב של המועצה  ד. אלחיאני:

 . תקציב חדש. שאלות?₪ 2,451,000הדתית בסך 

 רונן, אי אפשר להעביר את כל המועצה הדתית שתהיה משרד בעירייה?  ע. אלקיים:

אגב יש פניה כזאת של השלטון המקומי, יש רצון, מדברים על הדבר הזה.  ר. מרלי, רה"ע:

כמובן שהרשות בנהריה תומכת בזה שהמועצה תוכפף לרשות ותהיה 

מחלקה בתוך הרשות. אני אומר כבר אני לא חושב שיש פה מישהו שמתנגד 

למהלך כזה. השלטון המקומי מוביל את זה, משרד הפנים, משרד הדתות 

. הלוואי וזה יקרה. אנחנו תומכים. אני חתמתי על מסמך מדברים על זה

 95רשויות לדעתי מעל  256של הרשויות שהעיר נהריה תומכת, ומתוך 
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 אחוז חתמו על המסמך, ביניהם אנחנו. 

 נעבור להצבעה. מי בעד? תודה.  :אילוזד. 

 
 תקציב. ₪ 599,981. והספורט התרבות שרד. מנופר-ספורטה אולם שדרוג 155תב"ר  .3

 חדש.

תב"ר הבא שדרוג אולם הספורט בבי"ס נופר. משרד התרבות והספורט  :אילוזד. 

. מדובר על עבודות תאורה, שיפוץ חדרי הלבשה, איטום, ₪ 599,981בסך 

 נגישות ובטיחות. שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? תודה.

 
. ₪ 2,000,000. הרשות קרנות. חינוך במוסדות ובטיחות פיתוח עבודות 126תב"ר  .4

 עדכון תקציב קיים.

 1,000,000בסך  עבודות פיתוח ובטיחות במוסדות חינוך מקרנות הרשות :אילוזד. 

 . עדכון תקציב קיים. שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? תודה.₪

 )מדברים ברקע(

 מה ההבדל בין הסעיפים ע. אלקיים:

 600,000התרבות כמעט הסעיפים. הקודם זה מימון משרד יש הבדל בין  מ. זנו:

 ש"ח. והשני זה מימון עצמי מכספי קרנות הרשות.

הראשון זה ליקויי בטיחות כמו שאמרנו מקודם עפ"י סקר והשני זה גם  :אלחיאניד. 

 לשיפוצי קיץ שקשורים לבטיחות ודברים כאלה והמקור מימון הוא שונה.

  לכן אתה חייב לפתוח אותו כשונה.

 כמה כסף מתוכנן להשקיע בשיפוצי קיץ, כולל אורט, כולל הכל?דודו,  :ר. מרלי , רה"ע

אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל הרבה יותר משנה מיליון שקל.  7מעל  ד. אלחיאני:

אנחנו משקיעים ועדו הגני ילדים מה שרונן סיפר מקודם. שעברה. 

 מליונים.

  
. עדכון ₪ 2,500,000. הרשות קרנות. בטיחות ועבודות סביבתי פיתוח  17תב"ר  .5

 תקציב קיים.

נעבור לסעיף הבא. פיתוח סביבתי ועבודות בטיחות. תקציב מקרנות  :אילוזד. 

, עדכון תקציב קיים. שאלות? נעבור להצבעה. מי ₪ 500,000הרשות בסך 



 
                                                                         5 

     

 בעד? תודה.

 ראש העיר, אתה יכול לדבר על העניין של הנושא של החינוך עם הגנים מה,  א. שטרקמן:

 נעבור לסעיף הבא. בואו נסייםן קודם עם התב"רים , זה האחרון.  :אילוזד. 

 )מדברים ביחד(

 חשבתי שזה האחרון. א. שטרקמן:

 בואו נסיים. :אילוזד. 

 
. ₪ 1,500,000. קרנות הרשות. המזרחיות בשכונות הציבורי המרחב שדרוג 118תב"ר  .6

 עדכון תקציב קיים.

שדרוג המרחב הציבורי בשכונות המזרחיות, תקציב קרנות הרשות בסך  :אילוזד. 

. עבודות גינון, ריצוף, בטיחות והנגשה. עדכון תקציב קיים. יש ₪ 500,000

 שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? תודה.  

 
: החשבון שם. נהריה סניף, מ"בע טפחות מזרחי בבנק בנק חשבון לפתיחת אישור .7

 בית מנהלת: בחשבון החתימה מורשי(, רשות חשבון) אפיק הספר בית – נהריה עיריית
 .זקלין שימול בן' גב – מזכירה עם ביחד יעל קופל' גב הספר

אישור לפתיחת חשבון בנק בבנק מזרחי טפחות בע"מ, סניף נהריה.  7סעיף  :אילוזד. 

 בית הספר אפיק )חשבון רשות(. מורשי –שם החשבון עיריית נהריה 

יחד עם המזכירה גב' בהחתימה בחשבון: מנהלת בית הספר גב' קופל יעל 

 בן שימול ז'קלין. 

לבתי ספר לחינוך מיוחד עפ"י הנחיות משרד החינוך אנחנו נדרשים לפתוח  מ. זנו:

לבית ספר חשבון בנק. כספים עוברים תאגיד בריאות , שנמצאים בתוך

כל  לפתוח חשבון. אותנולחשבון של בית החולים אז משרד החינוך הנחה 

מה שיקבלו משנה הבאה עבור פדגוגיה הכנסות ממשרד החינוך לבית ספר 

 , שזה בית החולים.אמור להגיע לחשבון בנק של בית הספר ולא לתאגיד

 זה השינוי. בהנחיות משרד החינוך.

 נעבור להצבעה. מי בעד? תודה. :אילוזד. 

רק אתייחס בקצרה למה שאורנה שאלה. תראו, אנחנו עכשיו אני  רונן,  :אלחיאני ד.

במיפוי אחרון של כל נושא גני הילדים, בתי ספר, חלק מהשיפוצי קיץ וחלק 
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מהשיפוצים בכלל. הנתון העובדתי והיבש זה שאותם גני ילדים שהיו שנה 

 גני ילדים שהיו השנה יהיו גם שנה הבאה. 94שעברה מבחינת כמות 

גנים שנסגרים אבל נפתחו חדשים במקומות אחרים. בגלל נכון שישנם  

אופי האוכלוסייה, שכונה מסוימת טיפה מתבגרת, בשכונה אחרת יש יותר 

צעירים שמגיעים, תושבים חדשים, אז הצורך הזה גורם לנו לעשות את 

 השינויים האלה. אבל לא נסגרים כמות גני ילדים ואת זה חשוב להגיד.

לדים משבצים במסגרות חינוך ואפילו אנחנו ככה שאנחנו את אותם י

 מוסיפים גנים של חינוך מיוחד, מה שמתגבר כל הזמן. 

רגע, הגנים לא נסגרים. אני אדייק את זה רגע, יש לי את הנתונים. יש גנים  ר. מרלי, רה"ע:

שלא יפתחו ויש גנים חדשים שיפתחו. בטוטאל אתה מדבר רק על גנים בלי 

גנים גם בשנת הלימודים  103גנים בעיר. אנחנו פותחים  103יש לנו החרדי, 

ילדים אנחנו לא נוכל לפתוח גן. אני  10או  7, 6הקרובה. בגנים שנרשמו 

רוצה לומר לכולכם שעדיין לא הסתיים, גם כשאנחנו מודיעים לתושבים 

 שיש תאריך שיבוץ, עדיין אחרי התאריך מגיעים אנשים. 

שים במחלקת הגנים שיוזמים שיחת טלפון עם ההורים, לכן יש עבודה שעו 

מסבירים להם איזה גן קרוב לגן שכרגע אין אליו רישום גדול וכך הלאה 

וכך הלאה. יש נהריה הירוקה אבל אנחנו מכשירים גנים חדשים בשכונת 

אריאל שרון יהיו פתוחים בספטמבר הקרוב. יש גן אלה בשכונת עמידר אז 

 ונת עמידר הדרור ומור. בקיצור אלה הגנים. יש את שני הגנים בשכ

 )מדברים ברקע(

אנחנו בשכונת בנים ממשיכים, בשכונה החדשה שנבנתה ברסקו עדיין לא  ר. מרלי, רה"ע:

סיימנו את הבניה שלה ואת הפיתוח שלה ואת הפארקים ואת גני 

המשחקים, עתיד להיבנות שם מבנה מרכז ציבורי גדול עם גני ילדים, עם 

 מקווה, עם בית כנסת ומועדון. 

 )מדברים ברקע(

וכנראה אפילו יותר בשנת  103גנים היום, יהיו  103יש אז זה הסיפור. אז  ר. מרלי, רה"ע:

הלימודים הקרובה. צריך לזכור שחינוך מיוחד למשל לא סיימנו את ועדות 
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ההשמה ומי שמבין קצת בחינוך מיוחד אז אנחנו גדלים משנה לשנה 

בעשרות אחוזים בילדים, כי משפחות באות לעיר נהריה כדי לקבל 

לל שירותים של בית ספר רונה רמון שירותים של חינוך מיוחד, כו

ולמשפחות עם הילדים המיוחדים יש רצון להגיע לכאן, אז אני אומר לכם 

והבאנו עולים שהגיעו שמספר הגנים עוד יגדל ואנחנו, מה לעשות, ככה זה. 

בתהליכי לארץ בחודשיים, שלושה האחרונים, הגיעו לעיר נהריה ועדיין 

תהליך שהוא עדיין חי ונושם, אז שום  הקליטה והרישום ועניינים. אז זה

דבר עדיין לא הוחלט סופית עד שהרשימה תתמלא וענת והמחלקה שלה 

תסיים את השיבוץ. זה הסיפור. אני ער למה שקורה, אבל אני רואה גם 

את, מי שרוצה לדבר איתה, דרך אגב אתמול הגיעו הורים ישבו, ישבו 

 . במחלקת גנים, דיברו עם ענת, דיברו עם אתי

אני פונה לתושבים מי שיש לו בעיה ספציפית יכול לבוא, לקבל הסבר,  

לקבל את האופציות, את האפשרויות שיש לו. בקיצור זה ילדים, הם 

חשובים לכולנו, בטח להורים שלהם ואפשר לפנות למחלקת הגנים לקבל 

את השירות המסודר ואני מקווה שכמה שיותר מהר נוכל לדעת בדיוק 

דירות חדשות  307-למשל ל 4על טופסי ם. אנחנו חתמנו כמה ילדים מגיעי

עכשיו חתמנו, עכשיו אתם יודעים איך זה אנשים, הם עכשיו בהתלבטות 

האחרונה האם לעזוב את העיר שהם גרים בה ולהיכנס לדירה החדשה או 

לא. אז יש משפחות שכבר הודיעו שהם באים אז מחר בבוקר זה עוד 

תיימת עונת הרישום תמיד אחריה יש את אנשים. בקיצור זה תהליך שמס

התוספות. אני מניח שזה יקרה כמה שיותר מהר ונוכל לסכם בחודש 

 הקרוב את כל הסיפור של גני הילדים. 

גנים שלא יפתחו בשנה הקרובה  3אני אומר שוב אנחנו לא סוגרים גן, יש  

כרגע. ושוב חינוך מיוחד, אני אומר לכם שאם תשבו בוועדות ההשמה 

שהיום חוק השילוב יש להורים יכולת ספר לכם ענת איך זה עובד ותגלו ות

לבחור, להגיד אני רוצה את הילד בגן תקשורת, פתחנו, עלינו בעשרות 

 אחוזים בגני חינוך מיוחד בשנתיים האחרונות. 
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אנחנו אני יכולה להוסיף ולהגיד שבאמת אני יושבת בוועדות זכאות,   :אזרזר. ע

ועדות, ההורים באמת מבקשים וזו הדרישה שלהם לגני  200-למעלה מ

אנחנו מנסים לשלב אותם בגנים הרגילים, אבל בסופו של חינוך מיוחד. 

דבר זו החלטה של ההורים ובאמת משנה לשנה אנחנו פותחים עוד ועוד 

 זה לגבי החינוך המיוחד. גנים. 

מוגזם להגיד שהוא לא, הבנתי שלא ייסגר, אני רק מתלבט אם זה לא היה  ע. אלקיים:

העיר מתפתחת, באים עוד תושבים ואולי אבל שלא ייפתח. ברוך השם 

כדאי לשקול לראות איפה שיש גנים יותר עמוסים ושהגן הזה לא ייסגר, 

גם בשביל הורה אחד עם קשיים, גם בפרנסה וגם עם הפקקים כדאי 

 לשקול את זה ולא, 

מזמין אותו אלינו שישב ונראה מה יהיה. אני לא יודע על מי מדובר. אני  ר. מרלי, רה"ע:

אתמול הגיעו הורים לענת, חלק מההורים אפילו הגיעו אלי, המחלקה 

 נותנת תשובות, פתרונות ואפשר לבוא,

אנחנו נותנים את המענה. גם היום הגיעו כמה הורים, נתנו מענה. כלומר   :אזרזר. ע

 אחד מקבל את המענה.  אין שום בעיה. מגיעים וכל

 חבר'ה, חג שבועות שמח. יש לכם עוגה. הישיבה נעולה.  עוד שאלות? ר. מרלי, רה"ע:

 

 סוף הישיבה

  


