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 נושאים לסדר יום :
מס'  מס'

 תב"ר 
 הערות תקציב מעודכן תב"ר קיים סכום  הוצאות  סכום הכנסות  שם התב"ר

תכנון הסדרת  9 1
תנועה מצומת 

קיבוץ 
גלויות/רבי 

 עקיבא

משרד 
 התחבורה

 תקציב חדש 35,000 0 35,000 תכנון 35,000

קרנות    
 הרשות

  15,000 0 15,000 תכנון 15,000

  50,000 0 50,000  50,000  סה"כ :  

נגישות פיזית  108 2
פרטנית 

במוסדות 
 חינוך

משרד 
 החינוך

       תקציב חדש 14,180 0 14,180 ריהוט 14,180
גן צבעוני, 

ביה"ס 
אוסישקין, 
ביה"ס בנות 

 אסתר
  14,180 0 14,180  14,180  סה"כ :  

נגישות  109 3
אקוסטית 
במוסדות 

 חינוך

משרד 
 החינוך

עבו'  60,000
 קבלניות

 תקציב חדש 60,000 0 60,000
בבתיה"ס 

 אילנות ורמז

  60,000 0 60,000  60,000  סה"כ :  

שיפוץ חדרי  110 4
שרותים 

בבי"ס "רונה 
 רמון"

משרד 
 החינוך

עבו'  93,100
 קבלניות

 תקציב חדש 93,100 0 93,100

  93,100 0 93,100  93,100  סה"כ :  

שיפוץ גנ"י  111 5
 חנ"מ 

משרד 
 החינוך

עבו'  340,000
 קבלניות

 תקציב חדש 340,000 0 340,000

  340,000 0 340,000  340,000  סה"כ :  

בניית בי"ס  980 6
 24יסודי 

כיתות בשכ' 
 אריאל שרון

משרד 
 החינוך

הגדלת תקציב  27,893,158 26,817,633 1,075,525 עב' קבלניות 1,075,525
קיים תשתיות 

 היקפיות

  338,100 338,100  ריהוט     

  28,231,258 27,155,733 1,075,525  1,075,525  סה"כ :  

תמיכה  112 7
במתחמי 

PCR  רגליים
 קורונה-

משרד 
 הבטחון

-כ"א  15,900
סדרנים, 

אנשי נקיון, 
 לוגיסטיקה

 תקציב חדש 15,900 0 15,900

  15,900 0 15,900  15,900  סה"כ :  

הקמת פיס  114 8
גינות  -ירוק 

כושר והקמת 
פארקים 

ברחוב נשר 
 וסירקין 

מפעל 
 הפיס

עבו'  2,300,000
 קבלניות

תקציב חדש  2,300,000  2,300,000
, 14החלוץ 

, 9שפרינצק 
, 56קבוץ גלויות 
, 36אפרים שריר 

33הזמיר   

  2,300,000  2,300,000  2,300,000  סה"כ :  

שדרוג מבנים  115 9
 בבי"ס ויצמן

מפעל 
 הפיס

עבו'  500,000
 קבלניות

 תקציב חדש 500,000 0 500,000

  500,000 0 500,000    סה"כ :  

 ציוד וריהוט 116 10
 ספר-לבתי

מפעל 
 הפיס

 תקציב חדש 500,000 0 500,000 הצטיידות 500,000

  500,000 0 500,000    סה"כ :  

ציוד וריהוט  117 11
 לגנ"י

מפעל 
 הפיס

 תקציב חדש 500,000 0 500,000 הצטיידות 500,000



 

     

  500,000 0 500,000  500,000  סה"כ :  

תכנון וביצוע  56 12
הרחבת בית 

 העלמין

המועצה 
 הדתית

,1 הגדלת תקציב  320,000 240,000 80,000 תכנון 150,000
 קיים

' עבו     
 קבלניות

1,070,000 2,160,000 3,230,000  

1,  סה"כ :   150,000  ,1 150,000 2,400,000 3,550,000  

שדרוג והקמת  113 13
תחנות 
 אוטובוס

קרנות 
 הרשות

 חדש תקציב 1,000,000 0 1,000,000  1,000,000

  1,000,000 0 1,000,000    סה"כ :  

שדרוג המרחב  118 14
הציבורי 
בשכונות 
 המזרחיות

קרנות 
 הרשות

תקציב חדש  1,000,000  1,000,000  1,000,000
עבודות גינון, 

ריצוף, בטיחות 
 והנגשה

  1,000,000 0 1,000,000  1,000,000  סה"כ :  

 

 :לתב"רים ביאור

 תכנון הסדרת תנועה בצומת קיבוץ גלויות/רבי עקיבא . -התחבורה תקציב משרד . 1

גן צבעוני, ביה"ס אוסישקין, ביה"ס בנות נגישות פיזית פרטנית במוסדות חינוך:  -. תקציב משרד החינוך 2

 .אסתר

 . בבתיה"ס אילנות ורמזנגישות אקוסטית במוסדות חינוך :  -תקציב משרד החינוך . 3

 שיפוץ חדרי שירותים בביה"ס רונה רמון . -ך תקציב משרד החינו. 4

 חינוך מיוחד . -שיפוץ גני ילדים  -תקציב משרד החינוך . 5

 תשתיות היקפיות . –כיתות בשכונת אריאל שרון  24בניית ביה"ס יסודי  -תקציב משרד החינוך . 6

 .נקיון, לוגיסטיקה( סדרנים, אנשי -)כ"א קורונה  - pcrלתמיכה במתחמי  - תקציב משרד הביטחון. 7

, הזמיר 36, אפרים שריר 56, קבוץ גלויות 9, שפרינצק 14החלוץ הקמת גינות כושר ) –תקציב מפעל הפיס . 8

 ופארקים  (33

 ברחוב נשר וסירקין .                                      

  שדרוג מבנים  בבביה"ס ויצמן . –תקציב מפעל הפיס . 9

 . 11 ציוד וריהוט לבתי הספר . –ס תקציב מפעל הפי. 10

 ציוד וריהוט לגני הילדים . –. תקציב מפעל הפיס 11

 תכנון וביצוע הרחבת בית העלמין . –תקציב המועצה הדתית . 12

 שדרוג והקמת תחנות אוטובוס . -. תקציב הרשות 13

 ריצוף, בטיחות והנגשה .שדרוג המרחב הציבורי בשכונות המזרחיות : עבודות גינון,  –. תקציב הרשות 14
 

 . 2021 -. הצעת חקיקת חוק עזר לנהריה )סלילת רחובות(, התשפ"ב 15

 . 2021 -. הצעת חקיקת חוק עזר לנהריה )תיעול( התשפ"ב 16

 381בחלקה  40למכירת נכס לחברת י.ש. שילוב נכסים בע"מ של תת חלקה  -. אישור עשיה במקרקעין  17

  18209בגוש 



 

     

 בנהריה .      29רחוב ההגנה המצויה ב      

חבר הוועדה מקס אפריאט יתמנה ליו"ר  –: וועדה לאיכות הסביבה אישור שינוי בהרכב וועדות העירייה . 18

 הוועדה במקום 

 אייל וייזר וענת לורנץ מתמנה כחברה מן המניין בוועדה .      

רונן מרלי ראש העירייה מתמנה כיו"ר  –: וועדה לשימור אתרים אישור שינוי בהרכב וועדות העירייה . 19

 הוועדה במקום 

 אייל וייזר .      

חשבונות בנק בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, סניף נהריה. שמות החשבונות: עיריית  2. אישור לפתיחת 20

 בית  –נהריה 

נות: מנהל בית גליל )חשבון רשות וחשבון הורים(, מורשי החתימה בחשבו הספר לחינוך מיוחד הממלכתי      

  –הספר 

 גב' עליזה עשור . –דר' אלון בודנשטיין ביחד עם עובדת הרשות מזכירה       

מחליף  מנהל הסכם גג מר טל חמי:  אישור למינוי נציג העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי. 21

 את 

 .מר אייל וייזר חבר המועצה       

חברי  3ביחד עם  דרמשטט, גרמניהרונן מרלי לחו"ל לעיר התאומה . אישור נסיעת ראש העירייה 22

 מועצת העיר, חבר 

. 30/11/21-26/11/21ועדת תיירות מר אלי אוקנין ועוזר רה"ע מר טל אלמוג בין התאריכים         

 דיון – 2021לשנת  2. דו"ח כספי רבעון 23

 על סדר היום:

 אישור תב"רים. .1

 . 2021הצעת חקיקת חוק עזר לנהריה, סלילת רחובות, התשפ"ב  .2

 .2021הצעת חקיקת חוק עזר לנהריה, תיעול, התשפ"ב  .3

 381בחלקה  40 אישור עשיה במקרקעין למכירת נכס לחב' י.ש. שילוב נכסים בע"מ של תת חלקה  .4

 בנהריה. 29המצויה ברח' ההגנה  18209בגוש 

  ת העיריה:אישור שינוי בהרכב ועדו .5

אייל וייזר וענת  ועדה לאיכות הסביבה חבר הועדה מקס אפריאט התמנה ליו"ר הועדה במקום  

 .לורנץ מתמנה כחברה מן המנין בוועדה

 : אישור שינוי בהרכב ועדות העיריה .6

 .אייל וייזר ועדה לשימור אתרים, רונן מרלי, ראש העיריה מתמנה כיו"ר הועדה במקום  



 

     

שמות  אישור לפתיחת שני חשבונות בנק בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ סניף נהריה.  .7

 רשות וחשבון הורים.  החשבונות: עיריית נהריה ביה"ס לחינוך מיוחד הממלכתי "גליל", חשבון 

הרשות מזכירה  מורשי החתימה בחשבונות: מנהל ביה"ס ד"ר אלון בודנשטיין ביחד עם עובדת  

 .גב' עליזה עשור

הסכם גג מר טל  אישור למינוי נציג העיריה באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי. מנהל  .8

 חמי מחליף את חבר המועצה מר אייל וייזר.

ביחד עם שלושה  אישור נסיעת ראש העיריה, רונן מרלי, לחו"ל לעיר התאומה טרמשטט גרמניה  .9

 26ראש העיר מתן אלמוג, בין התאריכים  ין ועוזר חבר ועדת תיירות מר אלי אוקנ  חברי מועצת העיר:

 .לנובמבר 30-עד ה

 .2021דוח כספי רבעון שני לשנת  .10

 פ ר ו ט ו ק ו ל

חבר'ה, אני יכול להתחיל?  חברים, ערב טוב. אנחנו רוצים להתחיל. ר. מרלי, רה"ע:

תודה. מי שעדיין לא התיישב אני מבקש לשבת. ערב טוב לכולם, ערב טוב 

למי שצופה בבית. אני אתחיל בכמה עדכונים. עברו לדעתי חודשיים וחצי 

בערך מהישיבה האחרונה, אז אני ארוץ זריז על קצת עדכונים ודברים שנעשו 

 בעיר בחודשים האחרונים. 

ות לחורף, מענין את כולכם ואת הציבור. בסך הכל, סליחה, נתחיל מהיערכ

לפני כן. חג שמח לעדה האתיופית, יש חג הסיגד, ככה זה נקרא. אז אנחנו 

רוצים לברך, כל מועצת העיר מברכת את התושבים שחיים בנהריה ובכלל 

, היום יש 90-במדינת ישראל, עליה מאוד מאוד חשובה, התחילה בשנות ה

לים מאתיופיה במדינת ישראל וגם אצלנו כאן בנהריה, אז מאות אלפי עו

 שיהיה חג שמח. 

לגבי ההכנות לחורף אנחנו עושים הרבה פעולות להיות מוכנים למים, בעיקר 

למים שיגיעו ממזרח, בהקשר של הגעתון ונחל גולה, סהר וגם בתוך העיר. 

נוי מיליון שקלים ממשרד הבי 2העמקנו את שטחי ההצפה שלנו, קיבלנו 

והשיכון, השר בעצמו הגיע לביקור, הצגנו לו את הבעיה, עזר לנו בעניין הזה 

 מיליון שקלים לטובת העמקת שטחי ההצפה.  2-ב

ת עם טכנולוגיות מתקדמות, כולל ניקוי מערכת הביוב התת קרקעי 



 

     

צריך להגיד מילה צילום, מיפוי וטיפול בבעיות. אני רוצה לומר לכם שפה 

ים, לתמיר, לפארס. תמיר הוא מנהל מחלקת המים, חדש טובה לדודו ולאנש

בעירייה, אני אציג תיכף. פארס מהנדס העיר. טל חמי, דודו שעוסק בזה 

. עבודה מתחת לפני הקרקע במיליוני שקלים על תשתיות שהרבה שנים 24/7

 לא נגעו בהם. 

לצערי המצב מתחת לפני הקרקע לא הכי טוב, אבל אנחנו עושים הכל להיות 

וכנים לחורף. ביצענו קפ"ק וקבוצת פקודות עם כולם, תרחיש, אפילו תרגיל מ

פתע שעשינו לעובדי הרשות ולמנהלים כדי לבחון את המוכנות שלנו ואני 

מקווה שנעבור את החורף הזה בשלום. יש גם קיר למניעת הצפה ברח' 

 שפרינצק, בונים אותו ממש בימים אלו. מי שעובר שם באזור יוכל לראות.

 859לגבי תשתיות פרויקטים בכלל, אז דברים שהסתיימו פתיחת כביש 

החדש, אני מניח שרובכם נסעתם בו. חידשנו את הכביש ברח' ז'בוטינסקי. 

פתחנו מוקד נוסף, מוקד שירות נוסף לקבלת קהל של מחלקת הגביה, זה 

. הרבה פרויקטים נוספים בתהליך, גם מתחם האימונים 38ברח' הגעתון 

הכדורגל, מה זה הדבר הזה? פתחנו, אנחנו בעבודה על מתחם ומגרשי 

מגרשים  5האימונים ומגרשי הכדורגל, עבודה, אני מזכיר לכם מקימים 

מגרשים בגודל של אצטדיון ועוד שני מגרשי לחץ עם כל מה שצריך  3בפועל, 

מסביב. העבודה מתקדמת בקצב טוב ואני מקווה מאוד שבחודשים הקרובים 

 .נחנוך את זה

סיימנו אותו, קצת ריג'קטים אחרונים ומשה פארקים, אז פארק כצנלסון 

שטרית, יישר כוח על העבודה שם. פארק חניתה זה עכשיו בשלב החלפת 

 המתקנים. פארקים נוספים גם אופירה וגם רגום יצאו לתכנון. 

, אני מניח שאתם 489תחילת עבודות להרחבת והסדרת צומת הכבישים 

מצפון  4כל מי שמגיע מאזור שכונת טרומפלדור, כביש  רואים את זה גם,

לדרום או להיפך, רואה את העבודות מול ההסתדרות, מול מד"א שם, כולל 

, שם יסדירו את הצומת, ייקח זמן אבל התחילו לעבוד 4עם  89הצומת של 

 שם. 

המובל סהר הפרויקט בעיצומו, פרויקט מאוד מאוד גדול. מבנה חוגים 



 

     

עם חדר כושר ליד הקאנטרי בשלבי גמרים. החלפת תאורה שאנחנו בונים 

ברחבי העיר, אנחנו נתייחס אחר כך. דימה יציג פה, כמו שהתחייבנו הבאנו 

מומחה נוסף שאנחנו לא מכירים אותו, בלתי תלוי, עשה תהליך בדיקה, הציג 

דימה, אני מבקש שתתייחס לזה אחר כך, דוח גם למשרד, גם למי שצריך. 

 את המשימה.אתה הובלת 

הצללות בפארקים, אז אנחנו ממשיכים הצללות פארקים. פרויקטים 

עירוניים שיתחילו בקרוב זה החלפת הדק בשפך הגעתון, יש לנו בעיות בדק, 

כמו שאתם מכירים הדק עץ בולט, קופץ, לא יציב אז יצאנו בתהליך ארוך, 

מסודרת, כבר גם הצלחנו להשיג כסף לעניין הזה ואנחנו נחליף את זה בצורה 

יש מכרז, עדיין אין קבלן זוכה אבל המכרז מסתיים בשבוע, לדעתי שבוע 

 הבא יהיה קבלן זוכה ונצא לעבודה. 

מבנה הימיה נטוש, התחילו לגדר את המבנה, הקבלן הציג, היזם הציג שם 

מהלך יפה מאוד של מסעדות ומלונית קטנה, פארס אישר בגדול את 

של זה בקרוב. זה ישדרג משמעותית את  הפרוגרמה, אנחנו נצא לתהליך

 הטיילת. 

מזח הדייגים אותו דבר. המזח, טיילת המזח יש כבר קבלן זוכה, פרויקט 

מיליון שקלים בערך, ישודרג משמעותית בקרוב. שדרוג  5גדול מאוד של 

וצביעה של פארק המשפחה בגלגיליות, זה גם כן יצא בקרוב. ושדרוג מרכז 

תהליך שפארס וטל עשו הדמיות כבר. לדעתי אנחנו גם זה ב 1מסחרי הרצל 

צפויים לצאת, חמי, מתי המכרז? בקרוב, לא? שבועיים בערך מכרז ונשדרג 

 גם את המרכז המסחרי שם. 

ביקורים רבים שם שרת החינוך שהייתה כאן ואישרה לנו את בית הספר 

כיתות. הייתה ועדה השבוע במשרד החינוך, ועדה שמתקצבת,  48תיכון 

 90, 80. זה בית ספר של 18-יבלנו כבר תקציב לחלק מהכיתות, כרגע לק

 צריך להבין את המשמעות. ₪, מיליון 

משרד החינוך צריך, אנחנו לא העיר היחידה בישראל וברוך השם לא בית 

הספר היחידי, אבל היינו בראש הרשימה ואני שמח שאפשר לצאת לדרך. גם 

או שפנינו למשכ"ל כבר והם עושים את זה כבר יצא, טל, יצא למכרז, נכון? 



 

     

כיתות. אז זה באויר, אני אומר את זה לציבור  48המכרז של בית הספר 

 שתכירו. 

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון ביקר כאן, הניח אבן פינה לאשכול גנים 

לטובתנו. שר החקלאות, הנגב ₪ מיליון  2באריאל שרון וכפי שאמרתי גייס 

ה כאן בסיור, בביקור וגם עזר לנו מאוד ובקרוב יצא עם והגליל עודד פורר הי

קולות קוראים חדשים. אנחנו נקוה שתקציב המדינה יעבור בקרוב ונוכל 

 להתקדם. 

פגישות חשובות נוספות עם יו"ר המטה לתכנון לאומי שלומי אייזנר לקדם 

את נושא אזור התעסוקה החדש של העיר בסביבות בית החולים, אזור 

אלף מ' לתעסוקה, זה כבר  600-ל 500עמי. אני מזכיר לכולם בין משולש בן 

בוועדה המחוזית, נסענו לוועדה המחוזית שבוע שעבר, פגישה מאוד מאוד 

 מוצלחת לקדם את האזור הזה.

גם הועדה עצמה וגם יו"ר המטה לתכנון לאומי של משרד הפנים איתנו 

ברשות מינהל  ונקדם את זה בקצב מהיר. נפגשנו עם מנהל מחוז חיפה

מקרקעי ישראל, יצאנו אליו עם משלחת גדולה, הצלחנו להשיג לא מעט 

דברים שקשורים למינהל. אחד הדברים החשובים בקרוב אני מקווה מאוד 

ששני שטחים באזור רצועת החוף שלנו יצאו לשיווק של המינהל לטובת 

תו עד הקמת בתי מלון חדשים, זאת הבטחה של מנהל המחוז ואנחנו נלחץ או

 שזה יקרה.

לפגישה חשובה, ביקשנו גם ממנו לתקצב ראש מטה משרד האוצר ישב איתנו 

 את אזור התעסוקה החדש ויש מחויבות שלו ושל שר האוצר לקדם את זה

 6דרך אגב אחת הסיבות שנסענו לשם לדאוג שכביש  6ואני שמח. גם כביש 

 89עד צומת כברי  לא ייעצר וימשיך ויגיע עד שלומי וכרגע מבחינתנו לפחות

החדש, גם זה שר האוצר איתנו, ראש המטה שלו איתנו, התקציב יועבר 

עד צומת שלומי, עד צומת  6בהתאם ומדינת ישראל תרחיב את כביש 

 המשרפות מי שמכיר בואכה ראש הנקרה.

קצת אירועים ותרבות אז עשינו קצת חג סוכות, שלושה ימי הצגות לילדים, 

לחנוכה, אנחנו נפרסם את זה בקרוב, הולך להיות  יש עכשיו תוכניה חדשה



 

     

עשינו מירוץ לילה, הקפות שניות, שמחת תורה, תערוכות, אחלה חג לילדים. 

שקר לבן בגלריית ימה למי שהיה, תערוכת פסיפס עם ויצו. אתם מוזמנים 

 דרך אגב במגדל המים. 

עולים חדשים מתחילת  643יום עליה שציינו באירוע גדול בגן הבוטני, יש לנו 

משפחות רק ברבעון האחרון. גם מחבר העמים, גם מצרפת, גם  82השנה, 

מדרום אמריקה וגם מאנגליה. אנחנו מקום שמיני בדירוג הארצי שזה יפה, 

ת זה מכובד, זה כוח משמעותי, זה אנשים טובים שרוצים לחיות במדינ

ישראל ובחרו בנהריה. מועדון גמלאים חדש בעיר, שאפו למתנ"סים, תשיעי 

 במספר יפעל ברח' השקד וביצענו סקר עצים ממש בימים האחרונים.  

קצת הישגים בספורט, אז אור משה סגן אלוף העולם בקיק בוקס, יישר כוח 

 אור, לא פעם ראשונה ואנחנו גאים בך. גם במאור בן הרוש שזכה באליפות

ישראל בשיט בדגם לייזר באליפות שהתקיימה פה בעיר נהריה ובית ספר 

מדעים ואומנויות שלנו זכו בסגנות אליפות המחוז בכדורסל. יישר כוח. זה 

פרויקט שאילן, ראש מינהל חינוך, ביחד עם בית הספר מוביל, עם אסף 

וה שלום, על כדורסל בתוך התיכונים וזה הישג מצוין ורק התחלנו ואני מקו

 שנמשיך ונתקדם עם זה.

אזכרה לפטירתו של ראש העיר השני, אפרים שריר.  20-ציינו את יום השנה ה

של שנה לתעשיין מיכאל שטראוס. טקס חניכה של עמדת הנצחה לזכר חללי 

צוללת אחי דקר, עשינו את זה במזח הטיילת בחלק הדרומי. טקס מרגש 

קולק, הם האחים, הם שכלו  מאוד. יש לנו בנהריה את אורי שני וד"ר מיכל

את אחיהם חיים בדקר. היה מאוד מאוד מרגש, הגיעו חבר'ה מחיל הים, 

הגיע מפקד שייטת הצוללות של צה"ל, של חיל הים עם לא מעט לוחמים 

 מהחיל, עם לא מעט אורחים, מכבד, מכובד וזה חשוב. 

תחם עדכונים כלליים אחרונים. התחדשות עירונית, אנחנו עושים מ 3עוד 

התחדשות עירונית זה נקרא לב העיר, כל המרחב של זוגלובק. בוצעו כבר שני 

כנסים של שיתוף ציבור, כל בעלי העניין והציבור שרלוונטיים לאזור מכירים 

את התוכניות. רוני לוי ביחד עם מהנדס העיר מציגים להם את הפרויקט, זה 

שות עירונית פרויקט שהולך לשנות את כל הכניסה של העיר, זה התחד



 

     

ואנחנו מברכים על התחדשות עירונית וכל הזדמנות שיש להתחדש ולבנות על 

 הישן אז זה שווה.

שדרגנו את החלק הצפוני של הגעתון ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שאר חלקי 

 הגעתון, אז זה עכשיו בשלבי תכנון. יצא פרויקט יפה מאוד. 

ם, גם אתם חברי המועצה מילה על הבניה בעיר. שואלים אותי הרבה פעמי

ובוודאי מי שלא יושב בוועדת בנין עיר על בניה בעיר נהריה. אז אני רוצה 

לומר גם לציבור בעיר, הרבה ניזונים משמועות ומחצאי שמועות ומחצאי 

אמיתות, ועדת בנין עיר מוגבלת בסמכויות שלה. יש תב"ע, יש תוכנית בנין 

צה, בן אדם יכול לבנות מה שמתיר עיר, בן אדם לא יכול לבנות מה שהוא רו

 לו החוק. 

הועדה היא לא מעל החוק, אני רוצה להסביר את זה לכולם, וגם כשהועדה 

מחליטה החלטה היא יכולה להחליט החלטה רק במסגרת החוק ועדיין 

לתושבים, למי שמעונין יש זכות לערער על ההחלטה של הועדה. לצורך 

לעשות את זה יכול לעשות את זה,  העניין לגשת לוועדת ערר ומי שרוצה

אין פה, הכל שקוף בוועדת בנין עיר, יש אנחנו אפילו מברכים על זה. 

פרוטוקולים מסודרים, אפשר להיכנס, אפשר לראות מי מגיש תוכניות, מי 

קיבל אישור של הועדה, מי קיבל לתקן ליקויים ולגשת פעם נוספת לוועדה. 

ית, רצינית, זה היה ככה כשאייל היה הועדה עושה את עבודתה בצורה מקצוע

יו"ר הועדה, זה קורה עכשיו כשדימה מנהל בגדול את הועדה עם החברים, 

עם עופר, עם איציק, עם חיים, עם אור, מי עוד נמצא פה? עם קלאודיה. אני 

 . אומר לכם שזה קורה בצורה מקצועית

יכול להיות  ואני רוצה לומר עוד משפט מאוד מאוד פשוט בעניין הזה, זה לא

לא חוקי, צריך להבין את העניין הזה. קבלן לא יכול לבנות מה שהוא רוצה, 

יש לו תב"ע. אני אגיד יותר מזה, אף קבלן לא יוותר לנו על הזכויות שלו, 

שלא נתבלבל, אנשים קונים את האדמה בכסף ורוצים למקסם את היכולת 

 שלהם לבנות על האדמה שהם קנו. 

שחק בין המקסום זכויות שיש ליזם לבין מה שהועדה ולכן יש פה תמיד מ

יכולה לאשר. ובכל מקרה הכל במסגרת חוק שלחוק הזה קוראים תוכנית 



 

     

בנין עיר והתוכנית קיימת ולכן מי שבונה בונה מה שמותר לו. לא יכול לבנות 

 5קומות כאן, למה  6מה שאסור לו והרבה פעמים שואלים אותי למה בונים 

ים מה שמותר לבנות, אי אפשר לאשר ואף חבר ועדה פה לא קומות כאן. בונ

 יוכל לאשר משהו שהוא לא חוקי, זה לא יעבור פשוט.

ועדיין יש זכות ערעור למי שרוצה לערער. אז שואלים אותי חלקכם והרבה 

 24תושבים את השאלה הזו כי שומעים שמועות של מגדלים על חוף הים של 

את השמועות ואני נחשף למידע. אז אני  קומות, אז אני שומע 30-ו קומות

אומר שוב לחברי הועדה תמשיכו לעשות עבודתכם נאמנה, זה חשוב. ולציבור 

אני אומר יש חוק ואי אפשר לחצות אותו וזה חשוב, זה מסר לכולם. זהו, זה 

ואפשר להביא גם למליאה, זה עוד הערה חשובה, נכון. ולכן  קצת עדכונים.

 פשר לראות כל דבר.אני אומר הכל שקוף, א

דרך אגב יש מתנגדים, זה פועל עפ"י חוק, מתנגדים מגיעים לוועדה, מביעים 

את ההתנגדות שלהם, יכולים משם להמשיך הלאה לוועדה המחוזית. דרך 

אגב יש לא מעט תיקים שבכלל לא מגיעים לוועדה המקומית, ישר היזמים 

מקצועי, מאוד מאוד הולכים לוועדה המחוזית. ולכן זה ענין מאוד מאוד 

 חוקי ובלי הרבה גמישות. 

וזה ענין חשוב, אני יודע שהציבור לא תמיד מבין בעניין הזה, גם אני עד שלא 

התחלתי בתפקיד לא הייתי מודע לכל ההיתרים, ההגבלות, המגבלות. היום 

אני בקיא, אני אומר לציבור תהיו שקטים ורגועים שהכל מתבצע בצורה 

לת ליזם לעשות מה שבא לו, אבל יש לו יכולת למקסם את חוקית ואין פה יכו

 הזכויות שיש לו על הקרקע וזה אפשר להבין בהחלט. זהו.

אנחנו נכנסים לתקופה של חורף, אני מזכיר לכולם ואני אומר לכם שיש 

החלטת ממשלה לטובת העיר נהריה עם ההכנות לחורף, אז החלטת 

ו במרץ, עשרות מיליוני שקלים הממשלה בעיצומה, מאגר יחיעם עובדים עלי

כבר הושקעו במאגר הזה. שר החקלאות בעניין הזה שהוא גם נגב וגליל שם 

את כל כוחו כדי שעד החורף הקרוב מאגר יחיעם יהיה מוכן והוא יהיה מוכן, 

 הוא בשלבים האחרונים של לקלוט את המים שצריך לקלוט. 

ועדיין שני מאגרים נוספים שקיימים בתוך החלטת הממשלה אושרת ואברון 



 

     

יקרו, זה בתהליך, זה תהליך סטטוטורי אל מול השטחים, אל מול הישובים 

במרחב, אל מול מי שהאדמות שלהם. פינינו בסיס צבאי שלם, עכשיו אפשר 

 לומר, פינינו בסיס צבאי מאזור מאגר יחיעם, צריך להבין את זה, בסיס

שנבנה שם במאות מיליוני שקלים פונה. רק על הפינוי קיבלו הצבא נראה לי 

 מיליון שקל בהחלטת הממשלה על העניין הזה. 200

אז אנחנו עושים את הכל כדי שנצליח לאגום כמה שיותר מים שמגיעים 

נו אתכם הרבה זמן. אנחנו ממזרח. זהו, דיברתי המון. התגעגענו, לא ראי

 בבקשה. נתחיל בישיבה. שרית

אני ביקשתי מרונן את זכות הדיבור לפני תחילת הישיבה כדי להודיע  ש. מולכו:גב' 

לכם חברי המועצה איזושהי הודעה מטעמי. אני הודעתי היום לרונן אחרי 

שיחות שנערכו בינינו במשך כשנה לפחות, היום הודעתי לו על התפטרותי 

ס בעבודה שנוצר מהמועצה. ההתפטרות שלי מגיעה כתוצאה מעומס, עומ

 מקידום שקודמתי בשנה האחרונה שגוזל את רוב זמני. 

אני בשיחות עם רונן אמרתי לו בוא נדחה עוד קצת, נראה איך אני מסתדרת, 

נראה מה קורה, אבל אני מרגישה מאוד לא בנוח כשעל כתפיי מוטלת 

אחריות, וזה לא משנה אם האחריות מגיעה, אתה יודע, כל אחד מאיתנו 

איזשהו תפקיד, גם אם זה בשכר וגם אם זה לא בשכר, עדיין מוטלת מקבל 

 עלינו איזושהי אחריות. 

ובתחושה שלי אני לא מספיק פנויה על מנת לממש את האחריות הזאת ועל 

מנת לעשות את מה שאני צריכה לעשות כחברת מועצה, וזה בעיקר להיות 

הגיע לועדות באופן פנויה לתושבים ולפניות שלהם ולעזור עד כמה שאפשר ול

 שוטף. 

ומאחר ואני מצטערת, לא עמדתי בזה, אני מפנה את המקום שלי למישהו 

אחר שאני מקווה שהוא יעשה את זה קצת יותר טוב ויהיה יותר פנוי ויותר 

אני כבר שמונה זמין לפעילות במועצה ולאחריות שמגיעה עם התפקיד הזה. 

ת. זה דבר חשוב, אני שמחה שנים חברת מועצה, עשר שנים פעילה ציבורי

שנטלתי חלק בתהליך הזה, אני שמחה שנטלתי חלק בשינוי, אני שמחה 

שנטלתי חלק בשינוי שמוביל רונן מרלי. אני אמשיך לגבות, רונן, אותך ואת 



 

     

חברי הסיעה שלנו ובכלל את כל העיר נהריה ואת התושבים בכל מה שהם 

 למועצה.  הזמן שיש לי, גם כשאני מחוץיצטרכו ובמסגרת 

אני כרגע ממשיכה בתפקיד שלי במתנ"ס, אני אשתדל לעשות אותו על הצד 

הטוב ביותר במסגרת הזמנים שיש לי. זהו בגדול. תודה רבה לך על הכל, על 

הליווי, על הדרך, על זה שהיית לי אוזן קשבת במשך תקופה מאוד ארוכה. 

ובעיקר קיבלנו החלטה משותפת ואני חושבת שזה באמת לטובת העיר 

מצפונית להישאר במקום שאני מרגישה שאני צריכה לטובתי כי לא נוח לי 

 לתת קצת יותר ולא מצליחה לעשות את זה. אז בהצלחה לכולם. 

דבר נוסף, לאחר שחבר מועצה מגיש מכתב התפטרות הוא נכנס לתוקפו 

שעות ומכיוון שלא נוח לי להצביע בישיבה הזאת אחרי שאני  48אחרי 

מתפטרת אז דודו, אני מודיעה שאני בכל הסעיפים אמנע. אז אם צריך 

להצביע על כל סעיף בנפרד אז אני אצביע, אבל כרגע אני נמנעת כי באמת לא 

 להיות חלק מההצבעה בישיבה הזאת וזהו. בהצלחה לכולם.  נוח לי

 מגיע לה מחיאות כפיים. ר. מרלי, רה"ע:

 )מחיאות כפיים(

אני רוצה לומר משהו. שרית היא הייתה חברה הכי, עדיין הכי טובה  ר. מרלי, רה"ע:

שלי מהיום שנכנסתי לעניין הזה של הפוליטיקה המקומית והיית שותפה 

ו. שרית היא הפרלמנטרית הכי טובה בטוח שתמשיכי להיות כזאמיתית ואני 

שיש, אפשר להתווכח איתה אבל תמיד בטוב טעם. עזרה לי המון, גם לפני 

הבחירות, במהלך הבחירות ובטח מהיום שאני ראש עיר, תמיד היה לי עם מי 

 להתייעץ, תמיד עצה טובה, תמיד פעלת בחוכמה, הצלחתי למשוך אותך שנה. 

ב לציין ששרית קודמה, היא צנועה, היא קיבלה תפקיד מאוד מאוד אני חיי

בכיר במקום העבודה שלה ומי שמקבל תפקיד כזה זה בעיקר בעיקר אחריות 

כבדה נוספת על הכתפיים והיא התלבטה איתי מהיום הראשון וכל שבוע 

שעבר או נוסף הסבירה את המורכבויות ואת הקשיים ועבדה באמת מצאת 

 הנשמה כל יום, זה מה שהיא עוברת כל יום בגדול. החמה עד צאת 

אז הצלחנו ככה לשמר את השנה האחרונה כי המתנ"ס חשוב, היא עשתה 

עבודה נהדרת במתנ"ס ובכלל הסיעה והמועצה וכל מה שקשור בזה. אבל 



 

     

בסופו של דבר אני ממש מכבד את כל מה שעשית עד היום ואת הדרך שבחרת 

מיתית ואת השותפות, ואני אומר לציבור לעשות את זה ואת החברות הא

בנהריה ששרית עשר שנים נתנה באמת את כל כולה לציבור ואני אומר לכם 

ברמה האישית היו ויכוחים קשים איתי על מה יותר נכון ומה צריך והכל 

הכל הכל לטובת התושבים, לטובת הילדים, דברים שהם בליבה, ילדים עם 

 שכונות, באמת עבודה נהדרת.צרכים מיוחדים, חינוך, תושבי ה

ואני אומר גם לשרית וגם לציבור היא לא הולכת לשום מקום, היא נשארת 

בנהריה, היא תמשיך לעזור, אני בטוח שהיא תמשיך לייעץ ולתרום מזמנה 

גם לציבור וגם לנו והיית חשובה ונשארת חשובה ותהיי חשובה ואני מודה לך 

ייעץ על התקופה הזו. לי זה מאוד קשה כי באמת הייתה לי חברה טובה להת

איתה תמיד. אני אומר עכשיו את נשארת חברה טובה, אפשר להתייעץ ואני 

בטוח שתעשי את זה, אבל יהיה לי פחות נעים להציק לך בלילות בשיחות 

 טלפון הארוכות. 

אבל המון המון תודה והערכה על כל מה שעשית ואני אומר לציבור בנהריה 

ה הכל מאהבה שרית באמת באמת הפרלמנטרית הכי טובה שיש ועשת

 ותמשיך לעשות. אז תודה וזהו ואנחנו נעבור לישיבה, דודו. 

 כן. ד. אילוז:

 תודה.  ר. מרלי, רה"ע:

 ערב טוב. תב"ר ראשון, ד. אילוז:

רגע, עוד סיפור קטן. אנחנו תיכף נדבר על משלחת רשמית לחו"ל. אני  ר. מרלי, רה"ע:

אחריות, כמו שהיא רוצה לומר לכם שאני ביקשתי משרית להצטרף ומתוך 

עשתה עכשיו שהיא ביקשה לא להצביע אלא להימנע בהצבעות, אז גם בעניין 

הזה ממש ביקשה, אני מאוד רציתי שהיא תבוא, ממש ביקשה לא להצטרף 

לנסיעה לא כי זה לא חשוב אלא כי היא אומרת שאם אני מודיעה על 

הרבה על  זה מעידהתפטרות אני לא מסוגלת לצאת במשלחת כחברת מועצה. 

 האופי שלך, אז תודה. זהו. סליחה דודו, תתחיל.

 

 אישור תב"רים



 

     

סעיף ראשון, תכנון הסדרת תנועה מצומת קיבוץ גלויות, רבי עקיבא. יש  ד. אילוז:

 שאלות? מי בעד? תודה. 

, נגישות פיזית פרטנית במוסדות חינוך, גן צבעוני, בי"ס אוסישקין, 2סעיף 

 שאלות? מי בעד? תודה.בי"ס בנות אסתר. יש 

נגישות אקוסטית במוסדות חינוך בבתי ספר אילנות ורמז. שאלות? , 3סעיף 

 מי בעד? תודה.

 שיפוץ חדרי שירותים בבי"ס רונה רמון. מי בעד? תודה.

 , שיפוץ גני ילדים חינוך מיוחד. שאלות? מי בעד? תודה. 5

 . מי בעד? תודה.כיתות בשכונת אריאל שרון 24, בניית בי"ס יסודי 6סעיף 

 קורונה. מי בעד? תודה. PCRסעיף הבא תמיכה במתחמי 

הקמת פיס ירוק, גינות כושר והקמת פארקים ברח' נשר וסירקין ויש 

 מקומות שזה גינות כושר. יש שאלות?  5בהערות פירוט לאותם 

את מה שיש בהערות כי יש פה אני אתייחס לזה כי הציבור לא קורא  ר. מרלי, רה"ע:

מיליון שקלים להקים שבעה פארקים  2,3יקט מפעל הפיס מסייע לנו עם פרו

ומתקני כושר חדשים. בחרנו לעשות את זה בשכונות הותיקות ויש פה 

פירוט: החלוץ, שפרינצק, קיבוץ גלויות, אפרים שמיר, הזמיר, נשר וסירקין 

ואנחנו כמובן זה שלב א' של התוכנית, אנחנו נמשיך לשדרג את השכונות 

 תיקות. אז זה התב"ר, אם יש למישהו שאלה? הו

 נעבור להצבעה. מי בעד? תודה. ד. אילוז:

 , שדרוג מבנים בבי"ס ויצמן. יש שאלות? 9סעיף 

. בי"ס ויצמן הבית ספר הכי ותיק בעיר, גם על זה אני רוצה להתייחס ר. מרלי, רה"ע:

פדגוגית בי"ס מצוין, המבנים שלו ישנים. זאת עובדה ואנחנו עושים מאמץ 

וגם פה מפעל הפיס הצלחנו בביקור במפעל הפיס להשיג חצי מיליון שקלים 

לטובת הבי"ס, אנחנו, פארס עובד עכשיו על איזושהי תוכנית של השדרוג של 

"ס וההורים והסגל יזכו פה לשדרוג. אני עוד לא המבנים, אז תלמידי ביה

יודע להגיד בדיוק מה, אבל על זה אנחנו מצביעים להעביר את התב"ר כדי 

שנוכל לצאת לעבוד ואת התוכנית עצמה פארס המהנדס רוקם ממש בימים 

 אלו.



 

     

 נעבור להצבעה. מי בעד? תודה. ד. אילוז:

 דה.סעיף הבא, ציוד וריהוט לבתי הספר. מי בעד? תו

 סעיף הבא, ציוד וריהוט לגני ילדים. מי בעד? תודה.

 סעיף הבא, תכנון וביצוע הרחבת בית העלמין. מי בעד? תודה.

 תודה.  סעיף הבא, שדרוג והקמת תחנות אוטובוס. מי בעד?

סעיף הבא, שדרוג המרחב הציבורי בשכונות המזרחיות. זה עבודות גינון, 

 להצבעה. מי בעד? תודה.ריצוף, בטיחות והנגשה. נעבור 

 

 2021-הצעת חקיקת חוק עזר לנהריה, סלילת רחובות, התשפ"ב

. 2021סעיף הבא, הצעת חקיקת חוק עזר לנהריה, סלילת רחובות, התשפ"ב  ד. אילוז:

 ? יש שאלות

אם חברי מועצה רוצים הסבר אז מיכה, אני מבקש שתתייחס בכמה  ר. מרלי, רה"ע:

מילים ונמצא פה מוטי חן. מוטי, אתה היועץ שהכין לנו את התחשיבים, 

נכון? אז מוטי, תושב יקנעם אם אני זוכר? טבעון, סליחה. יועץ בכיר לרשויות 

ץ מקומיות בעניינים האלו, עשה פה עבודה מסודרת מול הגזברות ואורן, היוע

 המשפטי. ואם יש למישהו מחברי המועצה שאלות בעניין הזה זה הזמן. 

החוק הזה לא קיים זה לא בדיוק שאלה, זה יותר הבהרה. היום בעצם  :גזבר העיר, מ. זנו

 ויש בעצם איזושהי גביה מסוימת מהיטלים, נכון? 

וגם את יש לנהריה חוק קיים. החוק הקיים כיום כולל בתוכו גם את הסלילה  מ. זנו:

התיעול במאוחד בחוק אחד. אנחנו ביצענו א' עדכון של התעריפים כי אנחנו 

, חמש השנים של העדכון 1.4.22-מחויבים לעשות את זה כל חמש שנים וב

האחרון, חולפות ולקחנו את אותו חוק שהיה מאוחד בשני נושאים, פיצלנו 

שזה חוק אותו לשני חוקים נפרדים, שזה החוק הבא שאתם צריכים לאשר 

התיעול, בהתאם לדוגמא של משרד הפנים, הנוסח הוא בהתאם לאותו נוסח 

 שמשרד הפנים ממליץ לכל הרשויות בארץ.

תודה על ההסבר ואמנם הוא מונח בפני, אבל אני אשמח גם שתוכל  ר. מרלי, רה"ע:

 לפרט לאזרחים איך הם ירגישו את זה, אם בכלל. 

אשר אזרח מבקש היתר בניה הוא נדרש למעשה האזרחים כמו שהיום כ מ. זנו:



 

     

לשלם אגרות, בין היתר אגרות עבור סלילה ועבור תיעול. אין הבדל במישור 

 הזה. האזרחים יקבלו את אותה דרישת תשלום לצורך היתר.

החוק החדש מתייחס גם למצב שבו יש בניה חריגה או בניה ללא היתר  

ולמעשה מהבחינה הזאת לא יהיה אותן אגרות. לוגם היא תקבל את החיוב 

 לאזרחים כל הבדל. 

 תודה רבה. ר. מרלי, רה"ע:

 אפשר לעבור להצבעה? מי בעד? תודה. ד. אילוז:

 

 2021הצעת חקיקת חוק עזר לנהריה, תיעול, התשפ"ב 

. יש 2021-סעיף הבא, הצעת חקיקת חוק עזר לנהריה תיעול, התשפ"ב ד. אילוז:

 ? בסדר.אפשר להצביע? מי בעדשאלות? 

 

  40אישור עשיה במקרקעין למכירת נכס לחב' י.ש. שילוב נכסים בע"מ של תת חלקה 

 בנהריה 29המצויה ברח' ההגנה  18209בגוש  381בחלקה 

, אישור עשיה במקרקעין למכירת נכס לחב' י.ש. שילוב נכסים בע"מ 17סעיף  ד. אילוז:

ה. בנהרי 29ההגנה המצויה ברח'  18209בגוש  381בחלקה  40של תת חלקה 

 יש שאלות? 

מ' שנמצאים במרכז המסחרי  145אני אסביר. אנחנו מדברים בסוף על  ר. מרלי, רה"ע:

מ'  145-בשכונת נוה אלון, עמידר. המרכז הזה שייך לבעלות פרטית, חוץ מה

האלו שגילינו בשנה האחרונה שהם שייכים לנו. שנים רבות מישהו אחר גבה 

 קופת חולים כללית שנמצאת שם. את הכסף על השכירות מ

אנחנו חפרנו וחפרנו בשנתיים, שלוש האחרונות בעיר למצוא מקומות  

שהם שלנו, אז גילינו ששביל הגנים שלנו. גילינו שבית אמונה שלנו והוא 

מ' האלו ואנחנו מוכרים אותם אז הרווחנו פה  145-חכור כרגע. גילינו את ה

וזה חשוב. אנחנו עכשיו מאשרים בעצם מיליון לדעתי וגם את השכירות  1,3

ברור, מה שמגיע לרשות  את המכירה, כמובן אחרי מכרז כדת וכדין. זהו.

 אנחנו ניקח. תודה. 

 נעבור להצבעה. מי בעד? תודה.  ד. אילוז:



 

     

 

 אישור שינוי בהרכב ועדות העיריה: 

 התמנה ליו"ר הועדה במקום אייל  ועדה לאיכות הסביבה חבר הועדה מקס אפריאט

 וייזר וענת לורנץ מתמנה כחברה מן המנין בוועדה

: ועדה לאיכות הסביבה חבר , אישור שינוי בהרכב ועדות העיריה18סעיף  ד. אילוז:

הועדה מקס אפריאט התמנה ליו"ר הועדה במקום אייל וייזר וענת לורנץ 

 מתמנה כחברה מן המנין בוועדה. מי בעד? תודה.

 

 אישור שינוי בהרכב ועדות העיריה: 

 ועדה לשימור אתרים, רונן מרלי, ראש העיריה מתמנה כיו"ר הועדה במקום אייל וייזר

ועדות העיריה: ועדה לשימור אתרים, רונן , אישור שינוי בהרכב 19סעיף  ד. אילוז:

מרלי, ראש העיריה מתמנה כיו"ר הועדה במקום אייל וייזר. מי בעד? תודה 

 רבה. 

 

 אישור לפתיחת שני חשבונות בנק בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ סניף נהריה. שמות

החשבונות: עיריית נהריה ביה"ס לחינוך מיוחד הממלכתי "גליל", חשבון 

הורים. מורשי החתימה בחשבונות: מנהל ביה"ס ד"ר אלון  רשות וחשבון 

 הרשות מזכירה גב' עליזה עשור בודנשטיין ביחד עם עובדת

בבנק הבינלאומי , אישור לפתיחת שני חשבונות בנק 20סעיף  אילוז: ד.

הראשון בע"מ סניף נהריה. שמות החשבונות: עיריית נהריה ביה"ס לחינוך 

 מיוחד הממלכתי "גליל", חשבון רשות וחשבון הורים. 

מורשי החתימה בחשבונות: מנהל ביה"ס ד"ר אלון בודנשטיין ביחד עם  

 ב' עליזה עשור. מי בעד? עובדת הרשות מזכירה ג

המזכירה יצאה לפנסיה ונדרשנו לעדכן את מורשי החתימה בהתאם לבקשת  מ. זנו:

הבנק. יש חשבון הורים וחשבון רשות. חשבון רשות זה החשבון של הכספים 

ממשרד החינוך, הורים זה גביית הורים ובגלל שהיא יצאה לפנסיה עדכנו את 

 החשבון.

 



 

     

אישור למינוי נציג העיריה באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי. מנהל הסכם גג 

 מר טל חמי מחליף את חבר המועצה מר אייל וייזר

, אישור למינוי נציג העיריה באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל 21סעיף  ד. אילוז:

זר. מערבי. מנהל הסכם גג מר טל חמי מחליף את חבר המועצה מר אייל ויי

 מי בעד? תודה רבה.

רק להשלים את התשובה. החובה שלנו היא שאחד מהנציגים יהיה עובד  מ. זנו:

עירייה וטל חמי הצטרף ליעקב כהן שהוא עובד העיריה בתוך האיגוד. זאת 

 אומרת החובה היא שיהיה עובד עירייה אחד בתוך הנציגים. 

 

 תאומה טרמשטט גרמניה ביחד עם אישור נסיעת ראש העיריה, רונן מרלי, לחו"ל לעיר ה

חבר ועדת תיירות מר אלי אוקנין ועוזר ראש   שלושה חברי מועצת העיר:

 לנובמבר 30-עד ה 26אלמוג, בין התאריכים  העיר מתן 

, אישור נסיעת ראש העיריה, רונן מרלי, לחו"ל לעיר התאומה 22סעיף  ד. אילוז:

חבר ועדת תיירות   גרמניה ביחד עם שלושה חברי מועצת העיר: טרמשטט

 30-עד ה 26בין התאריכים אלמוג,  מתןמר אלי אוקנין ועוזר ראש העיר 

 לנובמבר. יש שאלות? 

אני רוצה להתייחס. קודם כל למען השקיפות והסדר הטוב אנחנו  ר. מרלי, רה"ע:

מביאים את זה לפתחכם. העוזר שלי מתן נמצא פה? הוא בחוץ. אז אני אומר 

שוב למען השקיפות שתדעו שמתן התקשר אישית גם לאורנה שטרקמן וגם 

לשרית פררו שלא נמצאות כאן כדי להזמין אותן להצטרף לנסיעה הזו. זאת 

 מית, אין פה קואליציה, אופוזיציה, אני אומר את זה לכולכם.משלחת רש

אני פניתי לשרית, אני ביקשתי מענת. אין עדיין חברי משלחת, אנחנו 

מאשרים עכשיו טנטטיבית את המשלחת הזאת, אנחנו נסגור את זה עד סוף 

השבוע וזהו. אז אני אומר את זה כדי שתבינו שיהיה נציג לצורך העניין מכל 

אם תרצו. זה יום שישי, אני אומר פה לחבר'ה שיהיה להם יותר סיעה, 

מורכב, שישי עד ראשון או שני, עדיין הפרטים לא סגורים אל מול העיר 

התאומה שלנו. משלחת מאוד חשובה לחיזוק הקשרים, להחליף רעיונות, 

 להחליף משלחות נוער, בעיקר בתי ספר, זה הרעיון של הביקור שם. 



 

     

מי שממש מעונין לצאת למשלחת שידבר עם מתן ואנחנו  אז אני אומר שוב

 נסכם את זה. 

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

 

 2021דוח כספי רבעון שני לשנת 

 . בבקשה מיכה. 2021נעבור לסעיף הבא, דוח כספי רבעון שני לשנת  ד. אילוז:

לעומת  240,2הכנסות ₪. מיליון  2,8הדוח החצי שנתי הסתיים בעודף של  מ. זנו:

 . עומדים ביעדי השכר, בארנונה וביתר העצמיות.237,3של הוצאות 

בתחילת ינואר  2020מבחינת המאזן אז כמו שהזכרתי קודם אז התחלנו את 

בתב"רים.  18,1בתקציב הרגיל,  97,3, 115,4בתוכנית הבראה עם גרעון של 

 32,5, ירידה של 82,9אנחנו מגישים את הדוח הזה עם נתונים של גרעון של 

 מיליון בגירעון הנצבר. 

גם במועד שברבעון הבא יש לנו את אבני הדרך של הרבעון והגרעון ירד בעוד 

לעומת הרבעון אשתקד.  82אחוז,  84באחוזי גביה אנחנו ₪. מיליון  6-כ

עומדים בהוצאות השכר וכביכול עומדים במרבית אבני הדרך של תוכנית 

 העבודה. אם יש שאלות. 

למיכה שעושה באמת פה ד מילה טובה יישר כוח, מיכה. צריך להגי ר. מרלי, רה"ע:

מיליון  115-עבודה, שומר על הקופה הציבורית כמו שצריך. הירידה מ

מיליון שקלים בתהליך קצר מאוד זה הישג חסר תקדים  77-ל 115,4, שקלים

 .ושאפו. וגם על השמירה על הקופה ביום יום

אנחנו אני רוצה לומר לתושבי העיר, חברי המועצה מכירים את זה היטב, 

מיליון  500בשוטף ועוד ₪ מיליון  500-מאוד של כ גדולהמנהלים פה מערכת 

בתב"רים והעיר גדלה ומתפתחת ומתעצמת ובונים ועושים ומתקדמים, ₪ 

לצד שמירה והקפדה יתרה על כל מה שקשור להתנהלות הכספית. ומיכה 

 עושה עבודה, גם איגור שמנהל את הגביה מצליח להעלות את והצוות שלו

 אחוזי הגביה וגם פה מגיעה מילה טובה. יש לנו עוד סעיף, דודו?

  לא. ד. אילוז:

, היא מנהלת לזרוףעובדים חדשים: אירית  3אנשים,  4אני רוצה לברך  ר. מרלי, רה"ע:



 

     

. צריך להגיד לאירית בוסידןמחלקת הרווחה בעירייה, החליפה את אירית 

תודה רבה על שנים רבות של עשייה למען תושבי העיר. אז אירית  בוסידן

  בהצלחה. לזרוף

, היה מהנדס מועצה קודם לכן, כמיל סרחאן מהנדס מים חדש, הגיע אלינו

 גם לך בהצלחה.הוא אצלנו. 

ועדי מורג, פתחנו מחלקה חדשה בעיר נהריה במינהל החינוך, מחלקת ילדים 

. ותודה מנהלת המחלקה הזו. גם לך בהצלחהונוער בסיכון. עדי מורג היא 

אחרונה שוב פעם לשרית על הכל, על כל מה שעשית ועל מה שתעשי. זהו. 

 תודה.

 

 סוף הישיבה

 


