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 22/9פרוטוקול מס'  2022/7מן המניין שיבת מועצה י

 בתשפ" תמוז' בז ,2202.70.06 מיום ד',

 

 נוכחים :

 ראש העירייה  -   מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר   -   מר דימה אפשטיין 

 עצהמו רחב  -   מר אייל וייזר 

 חברת מועצה  -   גב' ענת לורנץ 

 חבר מועצה -   מר חיים רואש

 צהחבר מוע  -   ריאט אפ מקס מר

 מועצה חבר -    כהן גב' אור

 חברת מועצה  -   בוודיה מרקעו"ד קלא

 חבר מועצה  -  מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה -   ר עופר אלקייםמ

 חבר מועצה -   מר חיים רואש

 מועצה תחבר -   לירז איתמר עו"ד

 חבר מועצה  -   עו"ד אורן סודאי 

 

 משתתפים:

 ל העיריהמ"מ מנכ"  -   חיאני ודו אלעו"ד ד

 היועץ המשפטי לעירייה   -   עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה  -    מר מיכה זנו 

 קרת העירייהבמ  -   אבירם גב' קרן דרכמן

 מ"מ מזכיר המועצה  -    אילוז דודמר 

 יועץ משפטי חיצוני לעיריית נהריה  -   עו"ד אבי גולדהמר
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 ם:על סדר היו

 .₪ 3,342,200בסך  404כיתות גן בשכ' יצחק שמיר מגרש  4ת בניי 156' מס תב"ר .1

 תקציב חדש.

 .₪ 2,506,650בסך  202 כיתות גן בשכ' שמעון פרס מגרש 3בניית  157תב"ר מס'  .2

 תקציב חדש. 

 .₪ 1,500,000בסך  רחבי העירשדרוג תשתיות כבישים ב 158תב"ר מס'  .3

 תקציב חדש. 

בסך  שכ' יצחק שדהכיתות ב 48קיף חדש תכנון ובניית בי"ס מ 50תב"ר מס'  .4

 ציב קיים. עדכון תק .₪ 70,000,000

 עדכון תקציב קיים. .₪ 2,585,238בסך כיתות גן במרכז העיר  2בניית  128תב"ר מס'  .5

 עדכון תקציב קיים.  .₪ 1,600,000שיפוץ ושדרוג מוסדות ציבור בסך  88תב"ר מס'  .6

נסיעת משלחת של עיריית נהריה לברית ערים תאומות בברלין, מועצה לאישור ה .7

 . 2-6.9.22בתאריכים  גרמניה

 להשכרת , הסכם 11.9.19-רור להתקשרות ללא מכרז להחלטת המועצה משא א. .8

 לקופת חולים מכבי, בנהריה  4סון לפצוי ברח' ווומכירת נכס )מבנה וחניון( המ

 יריה )מכרזים(.)ח( לתקנות הע 22בהתאם לתקנה 

 וש בג 23חלק מחלקה  4סון אישור עשיה במקרקעין למכירת נכס ברח' וולפ ב. 

 למכבי שירותי בריאות. 18170

משכר  90%-ל 85%-מ 5%-העיר, במר פארס דאהר, מהנדס אישור העלאת שכרו של  .9

 למשרה זו.בכירים בהתאם לטבלאות השכר המאושרות ע"י משרד הפנים 

 סניף נהריה.  מזרחי טפחות בע"מנק לביה"ס כצנלסון בבנק חת חשבון באישור לפתי .10

החתימה  יחשבון רשות(, מורשבון עיריית נהריה, בית הספר כצנלסון )שם החש

 נק.בפרוטוקול של הב רטויפו

מות אישור לפתיחת שני חשבונות בנק בבנק מזרחי טפחות בע"מ סניף נהריה. ש .11

הספר אריאל שרון )חשבון רשות( וחשבון הורים. החשבונות עיריית נהריה, בית 

 ו בפרוטוקול של הבנק.יפורטמורשי החתימה 

 שרד הפנים.אישור להצעת תבחינים להקצאת מקרקעין בהתאם לנוהל מ .12
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 לו ק ו  פ ר ו ט

 

אנחנו נתחיל בזה שאנחנו משתתפים בצערו של מקס. ערב טוב לכולם.  ע:"ר. מרלי, רה

לם, אמא של מקס עים, אנחנו נתחיל עד שיצטרפו כואני מניח שכולם יוד

בעכו,  לילהי בלוויה בשעה אחת בנפטרה. אני יכול לומר לכם שהיית

אני אומר לכם שלא נשארה עין  וישה הצדיקה הזדברי ההספד על הא

ס, אני התרגשתי לשמוע איזו אמא ואני אומר לך, מק אחת יבשה שם

בשבעה ושמעתי את זה פגשתי אני אחר כך כש ,לך הייתהצדיקה 

 לא תדעו עוד צער. זהו, ש , אמא זו אמא.. משתתפים בצערךסיפורים

בים שממהרים וחיי כי יש פה כמה חברי מועצהאני אעשה פתיח קצר  

עושים מהפכה במערך החינוך דברים לא פחות חשובים. אנחנו ללכת ל

ב קומפה אני קורא לציבור לעמלי וזה חשוב לציבור לדעת והבלתי פור

גם של קרן, גם תנ"ס, ים של המרכזים הקהילתיים של המאחרי הפרסומ

יך עוד פעם להגיד מילה טובה לשרית שהובילה פה את ר. צרשל ליאו

עילות שם היא ענפה בכל החתכים, בכל . הפהמתנ"סהמהלך הזה של 

 . הגילאים, בכל התחומים וצריך לומר מילה טובה

 4,700אבל יש לנו דעים ם אתם יוא יודע אאני אומר לכם שהקייטנות, ל 

ך זה מספר שמביע אמון במער ילדים בקייטנות 4,700נות. קייטילדים ב

י על גננו מדברים גם לאכה הזו. אנחהזה ויישר כוח לכל מי שעוסק במ

ג והשנה המרכזים הקהילתיים עושים פעילות גם -ילדים, גם על כיתות א

 וזה פשוט כיף לראות את זה. ו-לכיתות ד

רים, נוער וכלל הקהילה, אז צריך נעתוכנית עשירה לקיץ. שוב ילדים,  שי 

גם זה  ות מלאה.וני הגמלאים שלנו בפעיללעקוב אחרי זה ולראות. מועד

 הם עושים. גם על הטיולים שפעות, הום על ההצגות, גם על הוח, גישר כי

ו . מחר יגיעאירועי קיץ, אז פתחנו שבוע שעבר במופע של סטטיק ובן אל 

, אז תיהנו מזה. ח אושר כהן ונרקיס, הולך להיות קיץ עשירלבמת המז
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 פתחנו את הבריכות בגלי גליל. 

ד תנ"ס נייחדשה. זה מכן פעילות גם את חנכנו את המתנ"ס הנוסע, ז 

שמגיע כל פעם לשכונה אחרת ועושה פעילות. צריך לדבר עוד פעם עם 

ר ילדים שיות וכמה סומיםהמרכזים הקהילתיים, לעקוב אחרי פר

עם צרכים  םאנחנו פותחים קייטנה לילדיר טוב. ישתתפו יהיה יות

 זה גם כן לא היה בעבר אז יישר כוח.  מיוחדים.

לפיקוד העורף. תרגיל עם כל  סענו לרמלהבחרום, ניל חשוב ו תרגביצענ 

עם שתתפו בתרגיל הזה ביחד חלקות בהובלה של דודו וקובי, המנהלי המ

היום גם קיימנו ועדת בטחון ומוכנות לחרום  ב מאוד.היה חשוהאנשים. 

 כול. ביחד עם כל האש

שני דברים  סנר, היה אצלנו וסגרנונפגשנו עם מנכ"ל הרכבת מיכאל מיי 

ראשון זה הולכים לשדרג את כל התחנה שלנו, את כל כזיים. המר

לב דרג אבל בשהיציאה. בעתיד כל המרחב הזה של תחנת הרכבת ישו

גדולה מאוד של רכבת כל היציאה, השקעה רג את ים לשדן הולכהראשו

אני מעריך שנה עד שיסיימו  וייקחישראל. העבודות יתחילו בקרוב 

 ו.מה שהם הבטיח אותם. זה לפחות

ובנוסף הרכבות יחזרו לפעול עד נהריה, כולל בימי שישי, מה שמאוד  

מאוד, לפחות  מקווהש על החיילים, אז אני בור, בדגמפריע לצי

 לדצמבר זה יקרה.  31-הבטחה, עד הה

ד מחוז של המשטרה ניצב יורם סופר ביקר אצלנו יחד עם תת ניצב מפק 

ם להגביר את ממשיכיחשוב. אנחנו  , מפקד המרחב, ביקורשאול צמח

חים האכיפה. אתם יודעים שהגברנו את האכיפה במרחב הטיילת, בשט

 הציבוריים. 

ה. גם פה מינית שייתן מענגעי תקיעות ונפחנכנו השבוע מרכז סיוע לנפג 

שיח מקצועי וחשוב לתושבי נהריה והסביבה וגם מענה למי שחלילה 

 נפגע. 

עשה סיור גדול מאוד,  ,השבוע, התרשם והספורט היה פהשר התרבות  
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אלף  35ובה לזום, מעל צריך להגיד מילה טשנסגר.  םביקר גם בזו

 מבקרים. 

 .כיתות בשכונת יצחק שמיר 48 ן פינה לבית ספר על יסודיהנחנו אב 

 , מי שרואה את העבודות בין רח' המייסדים4ועבודות להרחבת כביש 

ישבנו לדיון  , אתמול6894ש במפגלכיכר טרומפלדור יחד עם רמזור 

היו  ןמתקדמות בקצב מהיר ממה שתוכנן, ההזה. העבודות  בענייןאחרון 

יסיימו את  23ערכתם כרגע עד יוני . ה23בסוף  ת להסתייםמתוכננו

של הכביש, כולל תוך מספר חודשים מצומצם הרחבה של ת ההרחבו

נכנס לתוך הכביש ש 8-הישן ל 89הישן, כולל צומת במפגש בין  89כביש 

 . זו גם בשורה טובה לציבור.גם זה יסתיים בקרוב. נת אריאל שרוןשכו

 זהו.

ם חדשים נו גם בשפך הגעתון, גם במזח. שני גניא מעט דברים שעשיעוד ל 

תם בפועל, התחילו לקדוח להקמת נו לבנות או, היום התחלבאחד העם

י כנסת כלונסאות שם ובונים גנים חדשים באריאל שרון, כולל שני בת

 כונות החדשות.שבחדשים 

הפארק גם שתוך מספר חודשים  מקווהרק טרומפלדור בעבודה. אני פא 

התוכניות שלו.  , פארק מדהים. אפשר לראות אתדונם 61ה יסתיים, הז

 כאן.  זהו. עד

 

 להשכרת , הסכם 11.9.19-רור להתקשרות ללא מכרז להחלטת המועצה משא א. .8

בהתאם בנהריה לקופת חולים מכבי,  4סון לפווצוי ברח' ( המומכירת נכס )מבנה וחניון

 )ח( לתקנות העיריה )מכרזים( 22לתקנה 

 וש בג 23חלק מחלקה  4ן סואישור עשיה במקרקעין למכירת נכס ברח' וולפ ב.

 למכבי שירותי בריאות 18170

על , אני מבין שיש פה רצון לדבר פה אני מבקש, דודו, יש פה בקשה ע:"ר. מרלי, רה

בי. אז אם אפשר לפסון, החניון והמבנה למכומכירת הנכס בוהסיפור של 

 מי שרוצה לדבר אז בבקשה. להתחיל מזה כי זאת הבקשה. 
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המבורכת, רונן, לא מובן מאליו. לגבי  העשייהוח על כל . יישר כאני רוצה ע. אלקיים:

, אבל היית ראש עיר 2019-בירה המכירה, אני לא יודע אם נרדמנו בשמ

כל הנושא של היה עם לא היה ברור מה יקופת הבראה, חדש, היינו בת

 לא יודע למה נרדמנו. .בעירייההתקציבים 

אחרי הערכת השמאי שזה ן, מה שקורה היום, רונאבל אני חושב לאור  

הוא על השכרה, הוא לא על פחות מרבע מהמחיר וההסכם כל כולו 

הם ים כאלה שנכס מכורחנו צריכים למכירה. אני לא מבין למה אנ

אנחנו יכולים לעשות בזה עוד וגם  לנו, גם המצוקות של החניה חשובים

וחה, , לטובת רוהרבה שימושים לטובת הרשות, לטובת פעילויות אחרות

העיריה, אפשר את כל העיריה עצמה להעביר. ואיך אנחנו יכולים  לטובת

ר, למה הרבה יות שהוא שווה הרבה למכור נכס כזה קו ראשון בגעתון

 תו בכלל, רונן? בוא נמשיך להשכיר אותו. ים למכור אוצריכחנו אנ

אני מבקש שתוריד את הנושא הזה בכלל מסדר היום. לא כל דבר צריך  

א נכס כזה שאנחנו בתקופה כזאת שהנדל"ן הולך ומרקיע בפרט למכור, ל

אקטואלית. אני מבקש שתוריד את שחקים והערכת שמאי היא לא 

 דר היום. סעיף הזה מסה

 רוצה לענות, אבי? ע:"י, רהמרלר. 

נה. אני חד. אם לא, אז אני אע? אולי אני אענה לכולם בייש עוד מישהו עו"ד א. גולדהמר:

ני רוצה קודם כל להגיד מספר , קודם כל ערב טוב. ארוצה ברשותכם

 ד הלום.איך הגענו ולמה הגענו עמשפטים על הרקע העובדתי 

מת קרקע, קומת קושה פריטים: שמורכב משלוס הוצאנו את הנכ 2019-ב 

שהערכת השמאי אז לפני  ביניים, חניון, הוצאנו אותו למכרז. נכון

לא  הייתהבר שהיא אבל מסת מיליון שקל. 49,5 הייתהשהוצאנו אותו 

לא הגענו אלא  סיונות, בשני מכרזיםיריאלית בעליל. למה? כי בשני נ

 שאני מוכן להגיד אותם פחות או יותר,  לסכומים

 אני יכול להקריא לך אותם. ע:"י, רהמרלר. 

 כן.  עו"ד א. גולדהמר:
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אחד בשם נוח קודם כל מדובר בשלושה חלקים, כן? אז בן אדם שניה.  ע:"ר. מרלי, רה

מיליון על החניון,  4,8מיליון שקלים על החלק קומת הקרקע ועוד  4הציע 

קלים ון שמילי 1,5, לא נחשוף, הציע ד בחור בשם רונן. עו8,800ך הכל ס

ע ועל קומת ביניים על הקומת קרק ₪מיליון  14,6על החניון. מכבי הציעו 

שני ניסיונות ובין  מיליון, זה אחרי 16,2. סך הכל הכי גבוה היה 2,750

וזה משא ומתן אבי יסביר את ההפרש. מיליון למה שנסגר אחרי ה 16,2

 רכב אחד. ס כנשנה ולא נ אחרי שהיה לנו חניון שעובדם ואחרי שני מכרזי

טים, ושת הפריהצעה שכללה את כל של בקיצור ראשית לא קיבלנו שום עו"ד א. גולדהמר:

ה בניגוד למדיניות העיריה כל אחד בחר לעצמו מה שטוב לו וזה הי

ה פה ז הכל ולא להתעסק עם חלקיםלמכור/להשכיר את  שאנחנו רוצים

 וזה שם.

 16,5של מכבי  תההייוהה ביותר כמו שאמר ראש העיר ההצעה הגבו 

את ההצעה הכי גבוהה לחניון  תיקחו. גם אם אתם יון בלי החניוןמיל

  מיליון. 21-מיליון, גג יכולנו להגיע ל 5 שהייתה

לאור התוצאות בשני המכרזים האלה וועדת המכרזים החליטה פעמיים  

אם כך למצב . הגענו גם את השנילפסול את המכרזים, גם את הראשון, 

)ח( החליטה העיריה בהיעדר תוצאות, בהיעדר מכרזים  22שלפי תקנה 

זים החליטה העיריה בהתאם שהניבו תוצאות בגלל ביטול המכר

 ה מיטבית. ן על מנת להגיע לתוצאלסמכותה לנהל משא ומת

 למעשה הגורם היחיד שהייתהקופת חולים מכבי  עםנוהל פה משא ומתן  

 26,5והגיע אחרי משא ומתן לתוצאה של  ביע התעניינות בכל הנכס.הש

ן ואם תוסיפו את מיליו 10-. להזכירכם במכרזים היינו במיליון שקל

 מיליון פחות מההצעה של המשא ומתן.  5-בהחניון 

ג . במועצת העיר הצגנו את כל המצהעיר זה באנו למועצתבעקבות  

לא ' לאשר לנו את ההתקשרות שממועצת העיר שני דברים: אוביקשנו 

בדרך של מכרז אלא במשא ומתן. ושניים לאשר לנו את מחיר המכירה. 

בה, המצב היה שהנכס במועצת העיר עלתה נקודה תכנונית נכונה וחשו
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לעצמו לא היה מאושר תכנונית. יתרה מכך אותה קומת ביניים שרצו כש

 ולא למטרה מסחרית.  ועדת אז למועדוןמי הייתהלמכור 

אמרתם, סליחה, תביאו לנו את זה בבקשה  , אתםאמרנו במועצת העיר 

אבל עקרונית אנחנו מאשרים את  ,שוב כשהנושא התכנוני ייפתר

 נמנעו. אף אחד לא התנגד.  2הצביעו בעד,  10פה הצבעה,  הייתה העסקה.

לוי מהנדס העיר, פארס, רוני  הזה הלכה העיריה, משרדעם המנדט  

המחוזית עשינו עבודה די  ובוועדהרתו של ראש העיר ואחרים כמובן בעז

מאומצת ואינטנסיבית והבאנו אישור תב"ע מאושרת תקפה שהכשירה 

 המבנה על כל חלקיו.  את

ועכשיו אנחנו באים לכאן. אנחנו באים לכאן עם החלטה כפולה, בקשה  

כריתת ההסכם , תאשרו לנו בבקשה מחדש את ולה. אחדה כפלהחלט

)ח(. ושניים,  22ן לפי סעיף שא ומתאלא בדרך של מ מכרזשלא בדרך של 

מיליון ושהיום בעקבות  26,5תאשרו את הסכם המכר שהיה במקור 

 מיליון שקל.  27,7-מגיע ל סעיף הצמדה למדד המחיר

אמר חבר מה משפטים למר שעכשיו אני רוצה ברשותכם לענות בכ 

רשות מקומית,  המועצה עופר אלקיים. תראו, אתם רשות ציבורית, אתם

מכל ההתנהלות היא הגינות שלטונית. ן במעלה שמתחייב הדבר הראשו

כל  2019, לא יכול להיות שמאז אושר המתווה 2019-לא יכול להיות שב

מבנה להכשיר את הגם שלנו וגם של מכבי, שלנו בזה שהלכנו  ,ההתנהלות

ממני,  א יודע כמה, רונן בטוח יודע יותר טוב, אני לושל מכבי שהשקיעו

ים רבים כדי להכשיר את המקום מתוך ידיעה שברגע אבל השקיעו מיליונ

 שההליך התכנוני יסתיים הסכם המכר יאושר. 

ותגיד בגלל שבחצי שנה  י כל המהלך הזה תבואלא יכול להיות שאחר 

מחירי הנדל"ן קצת עלו אנחנו לא מסכימים לאשר. זאת לא  האחרונה

ושי, עלול קיתה א' יש א-רוצה לומר שהתנהלות ציבורית נאותה. ואני 

ואני לא רוצה להיווצר איתה קושי משפטי לאור ההסתמכות של מכבי 

 ל לצטט אותי מהצד השני. להרחיב יותר בדברים כי מישהו עוד עלו
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, אם זאת תהיה החלטה, חוסר הגינות בעינייאבל יותר מזה יש פה  

הנציגים שלנו , עם שבת איתנוי מחר יסכים למשווע. ורק תחשבו מ

, להתקדם איתם הלאה, להשקיע כספים סגור דבריםלמשא ומתן ל

 א ום זה ללהגיד רגע, פתאכשהוא ידע שאחרי שנתיים יכול מישהו לבוא ו

 ככה בכל הכבוד לא מתנהגים.הכל.  ני מבטלמשתלם לי וא

אני כשלעצמי כיועץ המשפטי של העיריה שטיפל בכל ההליכים שקשורים  

לה נכון יהיה לאשר את הנכס סבור שמכל הטעמים האשכרת ת/הלמכיר

)ח( את כריתת ההסכם  22ההחלטה על שני חלקיה: א' לאשר לפי סעיף 

ת לאשר והחלטה נוספרך של משא ומתן. שלא בדרך של מכרז אלא בד

את ההסכם כפי שנכרת מול קופת חולים מכבי, הסכם המכר. הסכם 

 תודה.המכר. 

זה לא נראה אבל בוא נסתכל רונן. אבי, נכון שכאילו  אני רוצה להגיב, ע. אלקיים:

באמת על המציאות. תחשוב על העיר שלנו ותחשוב על התושבים שלנו. 

פה של ג'קי והוא מיליון בתקו 60התחיל עם  אתה יודע שהמבנה הזה

סול, לתת יון. אנחנו לא צריכים לעשות פה איזה מכירת חימיל 80-הגיע ל

 . ןמיליו 26-את המבנה הזה ב

שונה. אנחנו בתקופת המראה, אנחנו לא בתקופת וחוץ מזה המצב היום  

מיליון האלה, אנחנו זקוקים לאדמות  20-בראה, אנחנו לא זקוקים לה

לם יודעים כמה קשה להשיג פה אדמות וקרקעות ועל כל דבר אלה. כוה

כמה התנגדויות יש. יש לנו פה נכס מפואר שאנחנו יכולים לעשות בו עוד 

ר אותו ויש לנו זמן עד חמש שנים, שכישים, הם יכולים להמשיך להימוש

אנחנו לא צריכים למהר עכשיו לבוא, כל זה היה רק בתנאי על תנאי 

למכירה. אנחנו לא צריכים למכור, לא צריכים להזדרז פה ובתור חלו

למכור אותו. אני חושב שזו תהיה בכיה לדורות ודברים הכי טובים 

חולים וזה מאוד  אם נמכור ולמרות שזה קופתבמקומות הכי טובים 

חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים לעיר, לרווחה ולבניינים שחסרים לנו 

ות ואפשר להודות בטעות הזאת ולחזור טע פה לטובת העיר הזאת. זאת
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לעשות ישיבת הנהלה של כל חברי המועצה  ה,את הישיב תבנו ולדחו

 את. זנכסים כאלהכור פה כל פעם לבוא ולמולדון בזה. לא על רגל אחת 

 טעות.

, אני אקרא אותו להסכם שנחתם 7.3תשובה קצרה. אם תקרא את סעיף  עו"ד א. גולדהמר:

" המתלים דנן תנאיםהתקיימם של יריה תגרום לההע"עכשיו בפניך: 

 ת העיר, ההיבט התכנוני ואישור משרד הפניםשזה אומר אישור מועצ

 זה זה". חודשים מיום חתימת חו 5"תוך 

שנים,  5לים לחכות ו לא נמצאים במצב שאנחנו יכוזאת אומרת אנחנ 

 זהאשר את החוזה האנחנו צריכים לעשות את המירב והמיטב כדי ל

 מן אמת. בז

ו ינחודשים. איפה הי 5עד  2019-אבי, תקרא את הסעיף אתה שוב. זה ב ע. אלקיים:

תר ונעשה את כל ההיאשר את כל חיכינו עד שנלוש שנים שלוש שנים? ש

כשיר את המבנה לשימוש חורג. אז חמשת הנכונים ונהשימושים 

 ד סוף חמש שנים., עיש לך עוד חמש שנים. 2019-החודשים עברו מ

ד היום . עסיבה לא להביא את זה לכאן הייתהאבל היום, עד היום  ו"ד א. גולדהמר:ע

תכנוני  תוכנית בנין עיר תקפה שנתנה מעמד הייתה סיבה כי לא הייתה

, היום אחרי שלפני חודש התוכנית קיבלה תוקף היום הזה. לבנייןנכון 

 עילה חוקית,  והיא מאושרת אין לך היום שום

תקרא טוב את  שנים. אבי, עד חמש שנים יש לך. . עד חמשיש לך ע. אלקיים:

 ההסכם. 

 שנה. 20עד  דובר:

שנים. למה אנחנו  5עד שנה בהארכות, אבל הפעימה הראשונה זה  20עד  ע. אלקיים:

 רים זה מה שאני שואל. למה למהר? ממה

 טוב. עו"ד א. גולדהמר:

של המכירה. המצב  ילוציםמעל כל הא אני חושב שתתעלהבכל זאת רונן,  ע. אלקיים:

מאוזן, אפשר להתאפק ולהביא את זה לישיבה הבאה. שלנו טוב, המצב 

על רגל אחת לדבר על  בואו נשב נדון בזה, למה עכשיו אנחנו צריכים ככה



 
                                                                         11 

     

 ?זה

 דנתם אתם בזה במועצה.  2019-אבל דנתם בזה. ב דוברת:

זה לא היה אותו ציור.  נה.שו הייתהפור היה שונה, התמונה לא דנו. הסי ע. אלקיים:

 היינו בתקופת הבראה, 

 ,ני חותמת על הסכם אני מבינה, כשאעולם המשפטיהעופר, אני באה מ וברת:ד

י טוב. כאן כתוב אופציה להשכרה, לא למכירה. תקרא להשכרה. ע. אלקיים:

 ולהשכרה. אופציה. 

 קראתי. גם יודעת מהני קראתי ואני אז א דוברת:

 זה הסכם מכר,ש לא, עופר. ממ עו"ד א. גולדהמר:

 אופציה.  בוא תראה את הכותרות ע. אלקיים:

 )מדברים ביחד(

ית מה הסכם הוא הסכם משפטי ואנחנו יודעים משפטאם ה דוברת:

 הפר אותו.עכשיו אפשרות ל הקונסטלציה אין לנו

שוב עליהם או על הילדים שלנו? אנחנו צריכים לחמה מה להפר אותו?  ע. אלקיים:

 ו על הנכסים של הרשות?ם אעליה

 דמגוגיה זולה. סליחה. הזפר, עו דוברת:

 זה לא דמגוגיה. ע. אלקיים:

 דו.אנחנו מחליטים להצביע, דובסדר.  .הוויכוחבואו, חבל על  ע:"ר. מרלי, רה

התקשרות ללא מכרז להחלטת שרור לא' א 8סעיף נעבור להצבעה.  ד. אלחיאני:

המצוי וחניון  רת נכס מבנה, הסכם להשכרת/מכי11.9.19-המועצה מ

)ח(  22בהתאם לתקנה בנהריה לקופת חולים מכבי  4ברח' וולפסון 

 (. מי בעד? תודה. מי נגד? מי נמנע? מכרזיםיות )לתקנות העיר

חלק  4למכירת נכס ברח' וולפסון ור עשיה במקרקעין איש סעיף ב' 

מי למכבי שירותי בריאות. מי בעד? מי נגד?  18170בגוש  23מחלקה 

  נמנע?

 חברי מועצה.  12שתי ההחלטות התקבלו ברוב של  ר. מרלי, רה"ע:
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 שור המועצה לנסיעת משלחת של עיריית נהריה לברית ערים תאומות בברלין, אי .7

 6.9.22-2יכים גרמניה בתאר

של עיריית נהריה נעבור לסעיף הבא. אישור המועצה לנסיעת משלחת  ד. אלחיאני:

. שאלות? 2-6.9.22ברלין, גרמניה בתאריכים לברית ערים תאומות ב

 הצבעה. מי בעד? תודה.נעבור ל

 

 משכר  90%-ל 85%-מ 5%-אישור העלאת שכרו של מר פארס דאהר, מהנדס העיר, ב .9

 ם לטבלאות השכר המאושרות ע"י משרד הפנים למשרה זובכירים בהתא

דאהר, מהנדס  פארס אישור העלאת שכרו של מרנעבור לסעיף הבא.  ד. אלחיאני:

השכר משכר בכירים, בהתאם לטבלאות  90%-ל 85%-מ 5%-העיר, ב

 משרה זו. מי בעד? תודה. המאושרות ע"י משרד הפנים ל

 

 כצנלסון בבנק מזרחי טפחות בע"מ סניף נהריה.  אישור לפתיחת חשבון בנק לביה"ס .10

החתימה יפורטו שם החשבון עיריית נהריה, בית הספר כצנלסון )חשבון רשות(, מורשי 

 בפרוטוקול של הבנק

ס כצנלסון בבנק מזרחי טפחות בע"מ אישור לפתיחת חשבון בנק לביה" ד. אלחיאני:

לסון )חשבון סניף נהריה. שם החשבון עיריית נהריה, בית הספר כצנ

, מורשי החתימה יפורטו בפרוטוקול של הבנק. שאלות? נעבור רשות(

 להצבעה. מי בעד? תודה. 

 

 לפתיחת שני חשבונות בנק בבנק מזרחי טפחות בע"מ סניף נהריה.  אישור. 11

 הספר אריאל שרון )חשבון רשות( וחשבון הורים. עיריית נהריה, בית מות החשבונות ש

 בפרוטוקול של הבנקו טיפורמורשי החתימה 

אישור לפתיחת שני חשבונות בנק בבנק מזרחי טפחות בע"מ סניף נהריה.  ד. אלחיאני:

הספר אריאל שרון )חשבון רשות( בונות עיריית נהריה, בית מות החשש

ו בפרוטוקול של הבנק. מי בעד? יפורטוחשבון הורים. מורשי החתימה 

 . תודה
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 םמקרקעין בהתאם לנוהל משרד הפני אישור להצעת תבחינים להקצאת. 12

אישור להצעת תבחינים להקצאת מקרקעין בהתאם לנוהל  12סעיף  ד. אלחיאני:

 שאלות?הפנים. משרד 

 מתי נקבל את הטפסים להגיש את הבקשות? ע. אלקיים:

  ה לא תמיכות.זה הקצאת מקרקעין, ז דובר:

 צאת מקרקעין.הקעופר, לא מדובר בתמיכות, מדובר בתבחינים ל ד. אלחיאני:

 סליחה.  ע. אלקיים:

 תודה רבה.  נעבור להצבעה. מי בעד? ד. אלחיאני:

 

 . ₪ 3,342,200בסך  404כיתות גן בשכ' יצחק שמיר מגרש  4בניית  156מס' תב"ר  .1

 תקציב חדש

, תקציב של 404כיתות גן בשכ' יצחק שמיר מגרש  4תב"ר ראשון בניית  ד. אלחיאני:

? מי נמנע? מי נגדשקלים. תקציב חדש. מי בעד?  3,342,200משרד החינוך 

 תודה רבה.

 

 .₪ 2,506,650בסך  202רס מגרש כיתות גן בשכ' שמעון פ 3בניית  157תב"ר מס'  .2

 תקציב חדש

, תקציב של משרד החינוך 202' שמעון פרס מגרש כיתות גן בשכ 3בניית  ד. אלחיאני:

 דה רבה. שקלים. תקציב חדש. מי בעד? תו 2,506,650

 

 .₪ 1,500,000שדרוג תשתיות כבישים ברחבי העיר בסך  158תב"ר מס'  .3

 תקציב חדש

, תקציב מקרנות הרשות שדרוג תשתיות כבישים ברחבי העיר תב"ר הבא ד. אלחיאני:

נשר והרצל. מי בעד? ן, בלפור, קפלן, . ברח' ויצמשקלים 1,500,000בסך 

 תודה. 
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 בסך  מירכיתות בשכ' יצחק ש 48בי"ס מקיף חדש  תכנון ובניית 50תב"ר מס'  .4

 עדכון תקציב קיים. ₪ 70,000,000

תקציב של כיתות בשכ' יצחק שמיר,  48מקיף חדש  תכנון ובניית בי"ס ד. אלחיאני:

זה עדכון תקציב קיים. מי בעד?  .₪ 46,631,234משרד החינוך בסך 

 תודה.

 

 עדכון תקציב קיים. ₪ 2,585,238ר בסך כיתות גן במרכז העי 2בניית  128תב"ר מס'  .5

 .₪ 1,000,000 , תקציב קרנות הרשות בסךכיתות גן במרכז העיר 2בניית  ד. אלחיאני:

 ה.רב ון תקציב קיים. מי בעד? תודהעדכ

 

 עדכון תקציב קיים. ₪ 1,600,000שיפוץ ושדרוג מוסדות ציבור בסך  88תב"ר מס'  .6

רוג מוסדות ציבור, תקציב קרנות הרשות בסך תב"ר אחרון שיפוץ ושד ד. אלחיאני:

 עדכון תקציב קיים. מי בעד? תודה רבה. .₪ 600,000

 רים, תודה. חב ר. מרלי, רה"ע:

 

 סוף הישיבה

 


