
 

 

 . 202012/ישיבת מועצה מן המניין 
 . 2021/פרוטוקול מס' 

 2.21.2020 -ב  כסלו' טז 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 
 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 

 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 :
 סגן ראש העיר-מר אייל וייזר 
 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 
 

 משתתפים :
 היועץ המשפטי -עו"ד אורן ארבל 

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

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 
 מהנדס העירייה – מר פארס דאהר

 
 
 

 נושאים לסדר יום :



 

 

 

 מס'   
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

לרווחה  תוכנית "מבטחון 27 1
 והבראה מקורונה"

משרד 
 הבטחון

 בהתאם לתקציב שאושר 150,000 0 150,000 הוצא' פרסום 150,000
 הוצאות פרסום קורונה

   118,500 118,500  שכר        

   302,800 302,800  עב' קבלניות       

  571,300 421300 150,000   150,000   סה"כ   

מים לבתים  חבורי 284 2
 חדשים

השתתפות 
 בעלים

בהתאם לתקציב שאושר  48,122,922 46,925,922 1,197,000 עבודות קבלניות 1,197,000
 – בהתאם להכנסות

 2000תב"ר קיים משנת 

  48,122,922 46,925,922 1,197,000   1,197,000   סה"כ   

בהתאם לתקציב שאושר  206,905 206,905 206,905 קבלניותעבודות  206,905 השת' בעלים עבודות בכיכר יד לבנים 734 3
 בהתאם להכנסות

  400,000 400,000    משרד הפנים     

  606,905 400,000 206,905   206,905   סה"כ   

השתתפות  פיתוח שכ' "מנחם בגין" 750 4
 מבעלים

בהתאם לתקציב שאושר  11,204,000 11,105,000 99,000 עבודות קבלניות 99,000
 בהתאם להכנסות

  11,204,000 11,105,000 99,000   99,000   סה"כ   

משרד  פיתוח טיילת צפונית 843 5
 השיכון

 בהתאם לתקציב שאושר 35,012,209 33,468,262 1,543,947 עבודות קבלניות 1,543,947
 עדכון תקציב משב"ש

  35,012,209 33,468,262 1,543,947   1,543,947   סה"כ   

משרד  מיתוג העיר 872 6
 השיכון

 בהתאם לתקציב שאושר 1,500,000 500,000 1,000,000 הוצאות אחרות 1,000,000
שיווק ומיתוג עירוני 

והטמעה במערכות 
עירוניות עפ"י תוכנית 
 מאושרת ע"י משב"ש

  1,500,000 500,000 1,000,000   1,000,000   סה"כ   

עיצוב מרחבי למידה  914 7
M21 במוסדות חינוך 

 בהתאם לתקציב שאושר 1,360,000 880,000 480,000 עבודות קבלניות 480,000 משרד החינוך
לבתי ספר: רמז, רמב"ם 

 גולדה מאיר, מנחם בגין

   1,360,000 880,000 480,000   480,000   סה"כ   

עבודות פיתוח במוסדות  937 8
 חינוך

 בהתאם לתקציב שאושר 236,500  236,500 הוצ' אחרות  236,500 משרד החינוך
-אבטחה )לחצני מצוקה

 גנ"י( גידור וביתני
 שמירה

   750,000 750,000  עב' קבלניות        

  986,500 750,000 236,500   236,500   סה"כ   

 -שיפוץ מתקני ספורט  969 9
 ע.ש -היכל הספורט 

קרנות 
הרשות 

 ה.השבחה

 בהתאם לתקציב שאושר 1,009,616 929,616 80,000 עבודות קבלניות 80,000
הוספת מערכת בקרה 

 לתאורת לד

   1,009,616 929,616 80,000   80,000   סה"כ   

 -טיפול באסבסט  37 10
 שכונות בשכונות חדשות

משרד 
 השיכון

 תקציב חדש 127,925  127,925 עבודות קבלניות 127,925

  127,925  127,925   127,925   סה"כ   

תכנון ופיתוח מתחם  846 11
 סקר אסבסט -"סער"  

משרד 
 השיכון

 בהתאם לתקציב שאושר 1,874,585 2,000,000 125,415- תכנון 125,415-
           ח"ן סופי בפרויקט

  1,874,585 2,000,000 125,415-   125,415-   סה"כ   
 

סקר אסבסט בטיילת  38 12
 צפונית

משרד 
 השיכון

 תקציב חדש 125,415  125,415 תכנון 125,415

  125,415  125,415   125,415   סה"כ   



 

 

הקמה ושדרוג מערכי  39 13
 איסוף פסולת

משרד להגנת 
 הסביבה

                    תקציב חדש  150,000  150,000 הוצא' אחרות 4,252,500
 כלי אצירה, רכבים וציוד

רכישת ציוד         
 יסודי

4,575,000  4,575,000   

קרנות      
הרשות 
 השבחה

472,500       

  4,725,000  4,725,000   4,725,000   סה"כ   

הקמת היכל תרבות  702 14
 עירוני

 בהתאם לתקציב שאושר 74,408,573 74,619,573 211,000- עבודות 211,000- מפעל הפיס
 הסבה לרכישת מחשבים

  74,408,573 74,619,573 211,000-   211,000-   סה"כ   

רכישת מחשבים  41 15
 לתלמידים ולמורים

        תקציב חדש  211,000  211,000 רכישת ציוד 211,000 מפעל הפיס
            412לתלמידים 

 26למורים 

  211,000  211,000   211,000   סה"כ   

מקרנות  הוצאות חירום ובטיחות 42 16
היטל -הרשות

 השבחה

                 תקציב חדש 1,000,000  1,000,000 עבודות קבלניות 1,000,000
קורונה והוצאות בטיחות 

 בלתי צפויות

  1,000,000  1,000,000   1,000,000   סה"כ    

פעולות חירום והערכות  43 17
 לחורף

 תקציב חדש 3,507,000  950,000 רכישת ציוד 3,507,000 משרד הפנים

    2,407,000 עבודות קבלניות        

    150,000 הוצא' אחרות        

  3,507,000  3,507,000   3,507,000   סה"כ    

קרנות  ייעוץ ותכנון בנין עיר 44 18
 –הרשות 

היטל 
 השבחה

תקציב חדש           700,000  700,000 תכנון 700,000
ומדידות  תוכניות תב"ע

לפיתוח פרויקטים 
 עירוניים

  700,000      סה"כ  

 

 משלחת ראשי ערים מטעם מרכז השלטון מ כחלקה לחו"ל של רה"ע מר רונן מרלי נסיעאישור המועצה ל. 19
 . 6-9.12.20המקומי בתאריכים       
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 הודעת פתיחה : –רונן מרלי 
 צהוב. חשוב לצאת ר רמזו חולים חדשים נוספו רק בשבוע האחרון ; 33מבודדים;  386 מאומתים;חולים  50 עדכון קורונה: -
 וללימודים.ולהיבדק, ככל שייבדקו יותר מספר המאומתים יקטן. יאפשר פעילות מסחר, יציאה לעבודה   
 זמנים לבוא ולתמוך בעסקים.וקניון ארנה נפתח כחלק מפיילוט ארצי. מ -
  %438-מ"מ, מדובר ב 320מ"מ. כל חודש נובמבר ירדו בעיר  170באירוע האחרון ירדו בנהריה  מזג האוויר )הצפות נקודתיות(: -
 מ"מ. מדובר בחודש נובמבר הגשום ביותר מתחילת המדידות באזור שלנו שהחל  73מהממוצע לחודש שעומד בדרך כלל על   
השני אלף קוב( ו 300) בניית מאגר יחיעם -כבר בביצוע אחד ה -שיסייעו לפתרון הבעיה פרויקטים  2ישנם שנה.  70לפני   

 .העיר בצפון בל סערומפרויקט 
 תשתיות:פרויקטים של  -
 החלפת הרמזור בכיכר.  -צומת הרצל סולד  -
 נשר בנהריה הירוקה הושלמה בניית כיכר.  - בצומת הזמיר -
 אכזיב. - בכניסה לאזור התעשייה הצפוני ובכניסה לשכונת בוימל 4עבודות להקמת רמזורים בכביש  -
 בצד הדרומי מארומה ועד כיכר העיריה. ם. נתחילפני עבודות לשדרוג רחוב הגעתון שצפוי לשנות נערכים לתחילת -
 השלמנו את התכנון הסופי להקמת סקייטפארק מקצועי בנהריה. -
 ושל ארבע כיתות גן. בשכונת אריאל שרוןכתות  24הספר היסודי  החלו עבודות הגמר בבניית בית -
 .ושר החינוך גלנט  בעיר ושר המודיעין, אלי כהן, יו"ר המרכז לשלטון מקומי חיים ביבס ביקר ביקורים: -
תוכנית אכיפה נגד אופנוענים ורכבים המפרים את מתבצעת : תחנת משטרת נהריה, סנ"צ מרי דניאלי תמפקדעם  פגישה -

 הסדר 
 הציבורי.   
 הצוותים שלנו תרגלו מענה לזיהום מלב ים שמתפשט לחוף.  השתתפנו בתרגיל ארצי של המשרד להגנת הסביבה בחוף הצפוני. -

 התרגיל עבר בהצלחה.   
 )שת"פ ארגונים ומיצג שהכינו העובדים בכיכר העירייה(. יש למגר את  ציינו את היום הבינ"ל למאבק באלימות נגד נשים -

 .א והתופעה ולגנות אלימות מכל סוג שה   
 הזדמנות להודות  .בשבוע הבא שיתקייםת לקראת יום המורה יומקיימים מגוון פעילובשיתוף מרכז פסג"ה מינהל החינוך  -

 למורים, למורות, למנהלים, לגננות, לסייעות, מזכירות, אבות בית וכל מי שהוא חלק ממערך החינוך בעיר.   
 חודש האזרח הוותיק צוין באירועים שקיימנו עם המרכזים הקהילתיים שלנו. -
 יעה לעיר. השלב הבא תוכנית איכותית י' לשירות באמ"ן, שב"כ ומוסד מג-תוכנית יוקרתית לגיוס תלמידות משכבות ט' -
 נוספת לבנים ובנות.  
 משרד העבודה והרווחה.בטופס מקוון מול עובדים: ניתן להגיש בקשות לסבסוד הצהרונים הבשורה להורים  -
 על  "קרן ילדי ישראל"אות שזכו ב ,למידים בישראלתה שאופק נוריאל תלמיד י"ב בתיכון למדעים ואומנויות נבחר בין שי -

 הצטיינות וערכיות.   
 לשינון ולימוד אנגלית  ייישומ בתחרות בינלאומית בסינגפור והציגו בזום מיזם את מדינת ישראלתלמידי בי"ס רמז יצגו  -
 לתלמידים.  
 כעיר מובילה בקידום הבטיחות בדרכים. מיזם משותף של המועצה לישראל יפה, הרשות יופי  נהריה זכתה בחמישה כוכבי -

 הלאומית לבטיחות בדרכים והמרכז לשלטון מקומי.   
 זמנים להצטרףומ לביטחון קהילתי שלנו. 'סיירת הורים חזרה לפעילות בשיתוף עם המח -
 שנו את מתחם האנדרטה לזכר ששת מיליון הנספים בשואה שנמצאת בבית העלמין הישן.דחי -
 .וברחבי העיר החלפת תאורה בפארקיםממשיכים בהתקנת התאורה החדשה בטיילת הדרומית לצד  -
 שהתקיימה בצ'כיה. בתחרות גרנד פרי באיגרוף תאילנדי !ברכות לאור משה שזכה במקום הראשוןלסיום,  -

  פרוטוקול הדיון :



 

 

 

 דוד אילוז
 נעבור להצבעה . ממיכה ולאחר מכןבכדי לייעל את הישיבה, כל מי שיש לו הערות יעלה זאת ואז יקבל תשובות 

 

 אורנה שטרקמן
 . 12-ו 11,10,6,5על תב"רים מס'  יםהסבר תאני מבקש

 

 מיכה זנו  
 .מלש"ח  35-, התקציב הכולל יגיע לבהתאם להסכם הגג הגדלת תקציב משב"ש – 5תב"ר 

 

 רונן מרלי 
 .עד רחוב בן גאון מטר לטיילת הצפונית  500-הוספנו עוד כ

 

 פארס דאהר
ואנחנו ושלב ראשון עד מלון סי לייף שלבים  3-ק"מ ל 3.3ויש לנו תכנון כולל של כפי שאמר רה"ע הגדלנו את התכנון לטיילת 

 לרחבת ההרקדה .עד מטר דרומה  600בעוד צפונה עד בן גאון והגדלנו התכנון 
 

 מיכה זנו  
 . מיתוג העיר שיווק ושהוא מאשר תוכנית ל לגבי מיתוג העיר עפ"י כסף שהתקבל ממשב"ש – 6תב"ר 
  הרשאה חדשה לטיפול באסבסט בשכונות חדשות .  – 10תב"ר 
 ף .יש פה הסבה, לוקחים את היתרה מתב"ר קיים ומסבים אותה לסקר נוס – 12, 11תב"ר 

 

 אורנה שטרקמן
 על מה הולך להתבצע הסקר ?

 

 רונן מרלי 
 הטיילת הצפונית .מדבר על סקר עתידי בהמשך של  12סעיף 

 

 דימה אפשטיין
 500מטר ואנחנו נבצע הגדלה נוספת של  450ק"מ והוספנו עוד  1.6ק"מ וכרגע בוצע  3.2לשאלתך התכנון הכולל לטיילת הוא 

 מטר בעתיד . לגבי שאלתך תקציב סקר אסבסט הינה יתרה עבור סדר עתידי .
 

 אורנה שטרקמן
 . 18נא הסבר על תב"ר 

 

 רונן מרלי 
 מחלקת תכנון עיר קיבלה משימה למצוא מתחמים לטובת התחדשות עירונית, שזה ישדרג משמעותית את העיר.

 סקר האסבסט העתידי זה עד מדינת הילדים .בטיילת הצפונית 
 
 

 מס'   
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 



 

 

לרווחה  תוכנית "מבטחון 27 1
 והבראה מקורונה"

משרד 
 הבטחון

 בהתאם לתקציב שאושר 150,000 0 150,000 הוצא' פרסום 150,000
 הוצאות פרסום קורונה

   118,500 118,500  שכר        

   302,800 302,800  עב' קבלניות       

  571,300 421300 150,000   150,000   סה"כ   
 

 התקבל פה אחד הצבעה :  אישור התב"ר
 

חבורי מים לבתים  284 2
 חדשים

השתתפות 
 בעלים

בהתאם לתקציב שאושר  48,122,922 46,925,922 1,197,000 עבודות קבלניות 1,197,000
 – בהתאם להכנסות

 2000תב"ר קיים משנת 

  48,122,922 46,925,922 1,197,000   1,197,000   סה"כ   

 

 התקבל פה אחד הצבעה :  אישור התב"ר
 

בהתאם לתקציב שאושר  206,905 206,905 206,905 עבודות קבלניות 206,905 השת' בעלים עבודות בכיכר יד לבנים 734 3
 בהתאם להכנסות

  400,000 400,000    משרד הפנים     

  606,905 400,000 206,905   206,905   סה"כ   
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

השתתפות  פיתוח שכ' "מנחם בגין" 750 4
 מבעלים

בהתאם לתקציב שאושר  11,204,000 11,105,000 99,000 עבודות קבלניות 99,000
 בהתאם להכנסות

  11,204,000 11,105,000 99,000   99,000   סה"כ   
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

משרד  פיתוח טיילת צפונית 843 5
 השיכון

 בהתאם לתקציב שאושר 35,012,209 33,468,262 1,543,947 עבודות קבלניות 1,543,947
 עדכון תקציב משב"ש

  35,012,209 33,468,262 1,543,947   1,543,947   סה"כ   

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

משרד  מיתוג העיר 872 6
 השיכון

 בהתאם לתקציב שאושר 1,500,000 500,000 1,000,000 הוצאות אחרות 1,000,000
שיווק ומיתוג עירוני 

והטמעה במערכות 
עירוניות עפ"י תוכנית 
 מאושרת ע"י משב"ש

  1,500,000 500,000 1,000,000   1,000,000   סה"כ   
 

 הצבעה
 ____14מי בעד  __
 ____/מי נגד ___
 ____1נמנעים __

עיצוב מרחבי למידה  914 7
M21 במוסדות חינוך 

 בהתאם לתקציב שאושר 1,360,000 880,000 480,000 עבודות קבלניות 480,000 משרד החינוך
לבתי ספר: רמז, רמב"ם 

 גולדה מאיר, מנחם בגין



 

 

   1,360,000 880,000 480,000   480,000   סה"כ   
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

עבודות פיתוח במוסדות  937 8
 חינוך

 בהתאם לתקציב שאושר 236,500  236,500 הוצ' אחרות  236,500 משרד החינוך
-אבטחה )לחצני מצוקה

 גנ"י( גידור וביתני
 שמירה

   750,000 750,000  עב' קבלניות        

  986,500 750,000 236,500   236,500   סה"כ   
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 -שיפוץ מתקני ספורט  969 9
 ע.ש -הספורט היכל 

קרנות 
הרשות 

 ה.השבחה

 בהתאם לתקציב שאושר 1,009,616 929,616 80,000 עבודות קבלניות 80,000
הוספת מערכת בקרה 

 לתאורת לד

   1,009,616 929,616 80,000   80,000   סה"כ   
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 -טיפול באסבסט  37 10
 שכונות בשכונות חדשות

 משרד
 השיכון

 תקציב חדש 127,925  127,925 עבודות קבלניות 127,925

  127,925  127,925   127,925   סה"כ   
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

תכנון ופיתוח מתחם  846 11
 סקר אסבסט -"סער"  

משרד 
 השיכון

 בהתאם לתקציב שאושר 1,874,585 2,000,000 125,415- תכנון 125,415-
           ח"ן סופי בפרויקט

  1,874,585 2,000,000 125,415-   125,415-   סה"כ   
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

סקר אסבסט בטיילת  38 12
 צפונית

משרד 
 השיכון

 תקציב חדש 125,415  125,415 תכנון 125,415

  125,415  125,415   125,415   סה"כ   
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 

 

 

 

 

 

הקמה ושדרוג מערכי  39 13
 איסוף פסולת

משרד להגנת 
 הסביבה

                    תקציב חדש  150,000  150,000 הוצא' אחרות 4,252,500
 כלי אצירה, רכבים וציוד

   4,575,000  4,575,000רכישת ציוד         



 

 

 יסודי

קרנות      
הרשות 
 השבחה

472,500       

  4,725,000  4,725,000   4,725,000   סה"כ   
 

 שרית מולכו
 מבקשת לקבל הסבר בנדון .

 

 מיכה זנו
 .באמצעות אשכול גליל מערבי ובמימון משרד להגנת הסביבהלרכישת כלי אצירה ורכבים  10%הרשות משתתפת בסך 

 

 רונן מרלי
  . זו למעשה התעצמות של אגף שפ"ע

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

הקמת היכל תרבות  702 14
 עירוני

 בהתאם לתקציב שאושר 74,408,573 74,619,573 211,000- עבודות 211,000- מפעל הפיס
 הסבה לרכישת מחשבים

  74,408,573 74,619,573 211,000-   211,000-   סה"כ   
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

רכישת מחשבים  41 15
 לתלמידים ולמורים

        תקציב חדש  211,000  211,000 רכישת ציוד 211,000 מפעל הפיס
            412לתלמידים 

 26למורים 

  211,000  211,000   211,000   סה"כ   
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

מקרנות  הוצאות חירום ובטיחות 42 16
היטל -הרשות

 השבחה

                 תקציב חדש 1,000,000  1,000,000 עבודות קבלניות 1,000,000
קורונה והוצאות בטיחות 

 בלתי צפויות

  1,000,000  1,000,000   1,000,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

פעולות חירום והערכות  43 17
 לחורף

 תקציב חדש 3,507,000  950,000 רכישת ציוד 3,507,000 משרד הפנים

    2,407,000 עבודות קבלניות        

    150,000 הוצא' אחרות        

  3,507,000  3,507,000   3,507,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
קרנות  ייעוץ ותכנון בנין עיר 44 18

 –הרשות 
היטל 

 השבחה

תקציב חדש           700,000  700,000 תכנון 700,000
תוכניות תב"ע ומדידות 

לפיתוח פרויקטים 
 עירוניים



 

 

  700,000      סה"כ  

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 זכריה חי
לגבי התב"רים, רשימה זו מוגשת לחברי המועצה כשבועיים לפני קיום הישיבה, אני ממליץ לבדוק ולברר לפני הישיבה, אין 

 לרדת לפרטים במהלך הישיבה וזה יותר נכון לעשות כך .טעם 
 

 שרית מולכו
אנו מייצגים את תושבי נהריה והשאלות שנשאלות הן כדי שהתושבים יידעו, יש לנו הזדמנות פז לשאול שאלות עבור הציבור 

 . שלנו ולדעתי יש להרחיב על כל תב"ר, אלו כספי ציבור
 

 זכריה חי
 אני מקבל את ההערה שלך, רק אומר מי שמייצג את התב"רים צריך לתת את ההסברים הרלבנטיים .

 

 רונן מרלי
 שהבנת את המסר . המקווהערה במקום, מיכה אני 

 

 אורנה שטרקמן
 המקום של השאלות זה לגיטימי, זה חלק מעבודת המועצה ואתה לא מגן עליו ובהזדמנות זו אתהאני רוצה להעיר לזכריה 

 יושב למען הציבור ולא על תקן האופוזיציה.
 

 רונן מרלי
 .ונגמר הדיוןשתדעו שבערים אחרות אומרים יש אישור של וועדת הכספים ואז יש הצבעה אחת 

מתנגד ושואל גם את מיכה והפירוט הוא למען הציבור  ,בודקלא רק אופוזיציה הוא פה הבנאדם  בניגוד ללא מעט חברי מועצה
 מים באתר ואנחנו נמשיך לעשות את ההצבעה על כל תב"ר ותב"ר וצריך לפרט אותם וגם לנצל אותם .והנתונים מפורס

 

 משלחת ראשי ערים מטעם מרכז השלטון מ כחלקה לחו"ל של רה"ע מר רונן מרלי נסיעאישור המועצה ל. 19
 . 6-9.12.20המקומי בתאריכים       

 

 רונן מרלי
ראשי ערים עם יו"ר השלטון המקומי, לו"ז עמוס, תערוכה מאוד גדולה בנושא  9, רביעי הקרובאני אמור לצאת ביום ראשון עד 

 הייטק ותיירות .
 

 הצבעה :  אישור התקבל פה אחד
 

 . 30.6.2021בחצי שנה למר דוד פרץ כאחראי צוות כבישים וצבע עד לתאריך  שרות אישור הארכת  .20
 

 הצבעה :  אישור התקבל פה אחד
 שטרקמןאורנה 

יש לנו את העסקים בקניון שעדיין לא פוצו, איך העירייה יכולה לסייע  , מעבר לזה שהם בתקופה קשההעסקים בנהריה לגבי
 להם ולעסקים בכלל ?



 

 

ה מוסמך לפרויקט החלפת התאורה ? האם יש אפשרות לשיתוף הציבור ודבר נוסף לגבי תושבי טרומפלדור, האם יש מלו
 מתלוננים .בנושא? התושבים עדיין 

 לגבי חופי הרחצה בנהריה, יש בהם זיהום רציני, מדוע העירייה לא הוציאה הודעה לגבי זה ?
 

 רונן מרלי
 שכונת טרומפלדור היא הראשונה שנבחרה להחלפת תאורה במכרז של המשכ"ל . אנחנו איתכם ונמשיך לשדרג את התאורה  

 ונדאג לכם למענכם ובשבילכם .
 שכמה שיותר אנשים ייבדקו זה יותר טוב . אני מבקשמחר בהיכל יתקיימו בדיקות קורונה, 

קריטריון לאולימפיאדה, אז אם יהיה לנו בחור באולימפיאדה בשנה הבאה לפני קביעת אימונים  למחנהמאור בן הרוש יוצא 
   זה יהיה הישג .

 
 
 
 

 
 רונן מרלי

 תודה רבה הישיבה נעולה .
 

 

 

 


