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 3.2.2021 -ב  שבט' כא מועד הישיבה : יום רביעי 
 מיקום הישיבה : היכל הספורט עין שרה נהריה .

  

 נוכחים :
 ראש העירייה –מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר דימה אפשטיין 
 סגן ראש העיר-מר אייל וייזר 

 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 
 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

 חבר מועצה –מר אור כהן 
 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חבר מועצה –מר חיים רואש 
 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 –גב' שרית נס פררו 

 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 
 

 נעדרים :
 
 
 
 
 

 משתתפים :
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 היועץ המשפטי -עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 
 מבקרת העירייה –גב' קרן דרכמן אבירם 

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 נושאים לסדר יום :
מס'   

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

 מעודכן
 הערות 

תכנון וחיזוק מבנים  57 1
 -מפני רעידות אדמה 

 בי"ס עמל שחקים

 תקציב חדש 182,527 0 182,527 תכנון 182,527 משרד החינוך

 182,527 0 182,527   182,527   סה"כ :    
 

הקצאת מחשבים  60 2
 ניידים למחלקת הרווחה

מ.העבודה 
 והרווחה

רכישת  79,944
 ציוד

 תקציב חדש 79,944 0 79,944
מחשבים  24רכישת 

ניידים עבור עובדים 
 סוציאליים

 79,944 0 79,944   79,944   סה"כ :    
 

עבודות עפר במגרשים  61 3
 חומים

עב'  1,814,758 משרד השיכון
 קבלניות

 תקציב חדש 1,814,758 0 1,814,758

מיועד לביצוע עב'  1,814,758 0 1,814,758   1,814,758   סה"כ :    
פיתוח בביה"ס וגנ"י 

 בשכ' אריק שרון

עב'  1,500,000 קרן ביטוח נזקי סערה 62 4
 קבלניות

 תקציב חדש 1,500,000 0 1,500,000

 1,500,000 0 1,500,000   1,500,000   סה"כ :    
 

כביש גישה ופיתוח בית  407 5
 בכברי-עלמין

המועצה 
 הדתית

עב'  141,063
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים 35,771,839 35,630,776 141,063

 35,771,839   141,063   141,063   סה"כ :    
 

 24בניית בי"ס יסודי  980 6
 כיתות בשכ' אריק שרון

עב'  5,560,347 משרד החינוך
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים 23,768,305 18,207,958 5,560,347

קבלת מימון נוסף,  338,100 338,100   הצטיידות          
 תוספות הנדסיות

   24,106,405 18,546,058 5,560,347   5,560,347   סה"כ:    
  

כיתות גנ"י  4בניית  981 7
 בשכונת אריק שרון

עב'  814,865 משרד החינוך
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים 4,814,865 4,000,000 814,865

קבלת מימון נוסף,  4,814,865 4,000,000 814,865   814,865   סה"כ :    
 תוספות הנדסיות
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  פרוטוקול הדיון :



 

 

מס'   
 תב"ר 

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

 הערות 

תכנון וחיזוק מבנים  57 1
 -מפני רעידות אדמה 

 בי"ס עמל שחקים

 תקציב חדש 182,527 0 182,527 תכנון 182,527 החינוךמשרד 

 182,527 0 182,527   182,527   סה"כ :    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

הקצאת מחשבים  60 2
 ניידים למחלקת הרווחה

מ.העבודה 
 והרווחה

רכישת  79,944
 ציוד

 תקציב חדש 79,944 0 79,944
מחשבים  24רכישת 

עובדים  ניידים עבור
 סוציאליים

 79,944 0 79,944   79,944   סה"כ :    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

עבודות עפר במגרשים  61 3
 חומים

עב'  1,814,758 משרד השיכון
 קבלניות

 תקציב חדש 1,814,758 0 1,814,758

מיועד לביצוע עב'  1,814,758 0 1,814,758   1,814,758   סה"כ :    
פיתוח בביה"ס וגנ"י 

 בשכ' אריק שרון
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

עב'  1,500,000 קרן ביטוח נזקי סערה 62 4
 קבלניות

 תקציב חדש 1,500,000 0 1,500,000

 1,500,000 0 1,500,000   1,500,000   סה"כ :    
 

 

 אורנה שטרקמן :
 אתה יכול להרחיב ? -
 

 מיכה זנו :
 הסערה שמיועד לעבודות .נזקי שיפוי בגין מקדמה מחברת הביטוח, מדובר בכספי  -
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

כביש גישה ופיתוח בית  407 5
 בכברי-עלמין

המועצה 
 הדתית

עב'  141,063
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים 35,771,839 35,630,776 141,063

 35,771,839   141,063   141,063   סה"כ :    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 24בניית בי"ס יסודי  980 6
 כיתות בשכ' אריק שרון

עב'  5,560,347 משרד החינוך
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים 23,768,305 18,207,958 5,560,347

קבלת מימון נוסף,  338,100 338,100   הצטיידות          
 תוספות הנדסיות

   24,106,405 18,546,058 5,560,347   5,560,347   סה"כ:    
  

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

כיתות גנ"י  4בניית  981 7
 בשכונת אריק שרון

עב'  814,865 משרד החינוך
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים 4,814,865 4,000,000 814,865



 

 

קבלת מימון נוסף,  4,814,865 4,000,000 814,865   814,865   סה"כ :    
 תוספות הנדסיות

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
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 מיכה זנו  
 בפני חברי המועצה . 2020לשנת  3דו"ח הכספי רבעון מציג סקירה ל -
 

   שרית נס פררו
 שלנו  הלא הצטרפנו לעתירה של אבי סבג, הוא השתמש בשאילתנסחפת, אתה קצת לא אגיד בעניין ועדת התמיכות לכדורגל  -

 שהגשנו לפני כשבוע .   
 

 רונן מרלי
 עשיתן זה אסור, אני לא רציתי להביך אותך, זה אסור אני מכבד אותך מאוד ואני מבטיח לך לאחר הישיבה אגיד לך מה  -
 . יעץ המשפטי כאן הוא יכול לחזק את דבריושאסור והי  

 

   שרית נס פררו
 הספורט מיועדים לכל הילדים , המגרשים ומתקני מכבי נהריהשמשחקים בילדים  200-כנבחרות ציבור פנו אלינו הורים ל -
 ואילו הפועל  2020-אש"ח ב 650בעיר, הרבה נכנסו בנו ובעופר, מכבי נהריה זו עמותה בדיוק כמו בית"ר נהריה שקיבלה   
  בוועדהגילוי נאות הבן שלי משחק במכבי נהריה, יש את ועדת התמיכות שקובעת את התבחינים לכל שנה, הוחלט  ₪, 0ומכבי   
 ה ודרך אגב סנדלתם את מכבי נהריה כעמותזאת אומרת שמראש יכולה לקבל סיוע שרק לעמותה שיש בה קבוצה של בוגרים   
  .לפני תבחינים צריך להגיש לאישור חודשיים לפני קיום ישיבת המועצה ולא יומיים   

 

   רונן מרלי
 .ולא הוגשעמותת מכבי נהריה קיבלה אישור לשחק במגרשי נהריה והם התבקשו להגיש אישור מינהל תקין  -
 

   שרית נס פררו
 חודשיים לפני הדיון ?למועצה מדוע הצעת התבחינים לא הובאה  -
 

 עו"ד אורן ארבל
את לא חושבת שעשית שימוש לרעה בזכותך לשאילתה ? להגיש את השאילתה ואח"כ להגיש אותה להליך משפטי תלוי האם  -

 .ר ברשות שבה הוא מכהן ועומד, זה אני לא שמעתי בשום מקום שאיזה שהוא חבר מועצה עשה כזה דב
 אישרתם במועצה את התבחינים אין לי כאן את צורת ההצבעה שלכן אך אני כמעט משוכנע ששתיכן הצבעתן בעד.

 ועכשיו אתן מעלות טענה כזו ? עכשיו ? כנראה שאינך מבינה במשפטים .
 

 רונן מרלי
 תודה רבה הישיבה נעולה ., שתהיה לנו שנה טובה ומוצלחת ש"חמל 464.708תושבי נהריה אני שמח שאישרנו תקציב בסך 

 

 


