
 

 

 

 

 . 6/2020ישיבת מועצה מן המניין 

 . 5/20פרוטוקול מס' 

 3.6.2020 -יא' סיון ב  מועד הישיבה : יום רביעי 
 מיקום הישיבה : היכל הספורט עין שרה נהריה .

  

 נוכחים :

 ראש העיר –מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר דימה אפשטיין 

 סגן ראש העיר-מר אייל וייזר 

 סגנית ראש העיריה בתואר –כו גב' שרית מול

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה –מר חיים רואש 

 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 

 חבר מועצה –מר זכריה חי 

 חברת מועצה  –ן גב' אורנה שטרקמ

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 



 

 

 

 נעדרים :

 חבר מועצה –מר אור כהן 

  חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 משתתפים :

 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 היועץ המשפטי -עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 

 רמהנדס העי –מר פארס דאהר 

 מבקרת העירייה –גב' קרן דרכמן אבירם 

 מ"מ מזכיר המועצה  –מר דוד אילוז 

 רונן מרלי הודעת פתיחה:

פגישות חשובות, הראשונה במשרד רוה"מ לנושא מאגרי המים לפתרון בעיית הגעתון ונקבע לו"ז לבניית מאגרי  2נערכו  -

 המים, ביקשנו להרחיב את הגעתון בתוך העיר .

במשרד הפנים, אנו היינו צריכים להיכנס לתוכנית הבראה, יש החלטה חד משמעית שנהריה תיכנס לתוכנית פגישה שנייה   

הבראה ואני מאוד מקווה שהעירייה תקבל את המענקים וההלוואות לטובת הקטנת הגרעון, אנו לא מתחמקים משום חוב או 

 של העיר .תביעה ואנו רוצים להבריא את המערכת תוך כדי המשך קידום ופיתוח 

הנחנו אבן פינה לבי"ס יסודי בשכונת אריאל שרון ובבנייה ארבעה גני ילדים בשכונה שבקרוב יחל האכלוס שלה.  במקביל  -

 משלימים תכנון של בתי כנסת, מרכז מסחרי, מועדון קהילתי וגן משחקים.

 בים והם יפתחו בשנת הלימודים  הקרובה.בניית גני ילדים בשכונת נהריה הירוקה ואכזיב צפויה להסתיים בחודשיים הקרו -

 אנחנו בהיערכות אחרונה לקראת שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך. -

-מתווה משרד החינוך להפעלת קייטנות וצהרונים בגיבוש. המטרה שלנו היא לאפשר מסגרת לילדי הגנים וילדים כתות א' -

 בדומה לשנה שעברה. 15.8ד' עד 

תאם ללו"ז. נשלים בימים הקרובים את הקטע שבין לנדוור למרינה ומשם העבודות נמשכות הטיילת הצפונית מתקדמת בה -

 צפונה לכיוון רחוב בן גאון.

 פתחנו את עונת הרחצה בחופים גלי גליל וסוקולוב.  -



 

 

  מגרשי מיני פיץ' בתקציב שגייסנו מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. מגרש ראשון הוקם ברחוב 5אנחנו עוסקים בהקמת  -

 וייסבורג ועוד ארבעה יוקמו בזמן הקרוב בשכונות. אני מלא הערכה ומודה לשר הפנים והנגב והגליל על כך .

 פארק משחקים חדש יוקם בטיילת ציונה בשכונת נהריה הירוקה וכן בשכונת עין שרה הישנה . -

ציונאלי חדשני ומתקדם מי שלא ראה מגרשי הכדורעף חופים בחוף סוקולוב חודשו ולצידם הקמנו מתחם אימון כושר פונק -

 מוזמן.

במסגרת עבודות לבניית שכונת שמעון פרס מתבצעת בדיקת קרקע וניקוי מאזבסט של השטח עליו תוקם השכונה .   -

במקביל יתבצע ניקוי של אזבסט משטחים ציבוריים בין השאר בשכונת רסקו, בהתאם להיתרים שמוציא המשרד להגנת 

 ויקט החשוב.הסביבה שמפקח על הפר

 חנכנו חניון קרוואנים עירוני שהוקם על קו החוף, בצומת של העלייה ובן גאון ואנחנו בתקופת הרצה של המקום. -

 אנחנו מקיימים קשר רציף עם "אני שולמן" לקידום מיזם עירוני משותף לחיזוק העסקים בעיר. -

ונתייחס לזה גם במהלך סדר היום של הישיבה. לצד  15.5-פטור ניתן לעסקים מרס, אפריל, מאי, דחייה לתושבים ממרס ל -

 זה לא גבינו מס שולחנות, לא אכפנו כחול לבן לתקופה מסוימת.

במסגרת התפקיד שלי כיו"ר ועדת התיירות המרכז לשלטון מקומי ובאשכול רשויות גליל מערבי, אני שמח לעדכן על   -

ים מוזמנים להצטרף ולקדם ללא תשלום את העסק באתר ייעודי קמפיין חדש לחשיפת האזור לתיירות פנים. בעלי עסק

 שהוקם.

 300-שנה ליציאת צה"ל מלבנון. הזדמנות חשובה לציין את קהילת יוצאי צד"ל שמתגוררת בעיר.  כ 20ציינו לפני כשבועיים  -

 משפחות חלקן בני הדור השני שנולדו בנהריה והם חלק בלתי נפרד מהעיר שלנו.

עבודה חשובה עם מפקדת תחנת משטרת נהריה וסגל התחנה. אחד הנושאים שעלו היה מפגעי הרעש  קיימתי ישיבת -

שנגרמים מרכיבה על אופנועים, ורחבים משופרים. דיברנו על נושא שמירת הסדר הציבורי לאורך רצועת החוף, אכיפה  

 משותפת עם מחלקת הפיקוח העירוני בפארקים ובשטחים פתוחים.

יה, אנחנו התקדמנו בנושא תעשיה, אני לא רוצה להעביר איזושהי בשורה עכשיו, אני מניח שבישיבת  לגבי ועדת תעש -

המועצה הבאה נוכל לבשר משהו בעניין זה. אנחנו רוצים להקים מנהלת, הוועדה שהייתה עד עכשיו לקידום התעשיה בעצם 

ה חדש שיוקם באזור משולש בן  עמי, כך נקרא מאבדת את האפקטיביות שלה ותוקם מנהלת, אנחנו מדברים על אזור תעשי

לפחות כרגע, זה שטח שלנו בנהריה, מזרחית לבית החולים, שטח מאוד גדול, עובדים בשיא המרץ להפקיד את התכנית 

בוועדה המחוזית, מקווה שזה יקרה בקרוב, זו בשורה ענקית, אבל עד שזה לא יקרה נמשיך לעבוד על  התכנית כדי להוציא 

 פועל, זה רק עדכון.את זה ל

הנחנו לכם סיכום פעילות העירייה בתקופת משבר ה"קורונה", יש חולה אחד בעיר ואנו בתקופת ביניים, יש ציפייה לגל שני  -

 ואני מקווה שלא יקרה לא בנהריה ולא בישראל . 

 נושאים לסדר יום :

 פררו.-. הצעה לסדר היום של חברות המועצה שטרקמן ונס1

 



 

 

 

 הפרויקט  סכום מקור המימון  הערות  . תב"ר  מס2

  המועצה הדתית  עדכון לפי שלב בית העלמין₪   200,000כביש גישה ופיתוח סביב     407 

  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט . תב"ר  מס3

 הגדלה רשת עמל ₪ 441,858 חינוך –עבודות חידוש במבני  931

 

  רותהע מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס4

  כבישים  עדכון לפי פרויקט היטל –הרשות  ₪ 600,000 פיתוח סביבתי כבישים ומדרכות 939

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס5

  השבחה בשכ' בוימל עדכון לפי שלב היטל –הרשות  ₪ 300,000 תכ' ובנית גנ"י כפול 958

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס6

  השבחה בשכ' נהריה הירוקה עדכון לפי שלב היטל –הרשות  ₪ 250,000 תכ' ובנית גנ"י כפול 959

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס7

  שכ' צ.מ בשכ' אריק שרון עדכון לפי שלב משרד החינוך  ₪ 3,042,300 בניית בי"ס יסודי שלב א' 980

  ערותה מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס8

  מול חדש, הסכם גג שיקום תשתיות חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 3,250,000 -מתחם פינסקר  990

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס9

מול חדש, הסכם  ספורט פתוחים חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 450,000 שיקום פנסים במגרשי 991

 גג

 

  הערות ןמקור המימו סכום הפרויקט . תב"ר  מס10

מול חדש, הסכם  ויצמן/הרצל חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 500,000 שיקום מתקן כיכר 992

 גג

  

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס11



 

 

מול חדש, הסכם  והליכה חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 750,000 תכנון עירוני לשבילי אופניים 993

 גג

 

  הערות המימוןמקור  סכום הפרויקט . תב"ר  מס12

  מול חדש, הסכם גג לרח' הגעתון חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 750,000 תכנון אסטרטגי 994

 הערות מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס13

 מול חדש, הסכם גג חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 14,880 שידרוג שצ"פ בכניסה לעיר 995

 

  רותהע מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס14

מול חדש, הסכם  ל.הגטאות, כיכר קפלן חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 1,200,000 -שיקום רחובות  996

  עד כיכר יאנוש קורצ'ק ורחוב סולד גג

 הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס15

הפנאי והספורט עדכון לצורכי הנגשה היטל –הרשות  ₪ 300,000 עב' במבני ציבור, תרבות 938 

  השבחה 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס16

 79,164 הזמיר/נשר נהריה הירוקה עדכון לפי שלב משרד התחבורה ₪ 184,717 הסדר צומת מערכית 877

  ₪ 263,881סה"כ:  היטל כבישים –הרשות  ₪

 הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס17

 השבחה למוסדות חינוך עדכון לפי פרויקט היטל –הרשות  ₪ 300,000 הסדרת נגישות אקוסטית 951

 

 105,000 ביצוע הסדרי בטיחות ברח' 1 הערות מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס18

 150,000סה"כ:  היטל כבישים –הרשות  ₪ 45,000  המייסדים-הרצל חדש משרד התחבורה ₪

 ₪ 

 

משרד  ₪ 420,000 תכנון רחוב הרצל 2 ותהער מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס19

 ₪  600,000סה"כ:  היטל כבישים –הרשות  ₪ 180,000 לכל אורכו חדש התחבורה

 



 

 

משרד  ₪ 420,000 תכנון רחוב ויצמן 3 הערות מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס20

 ₪ 600,000סה"כ:  היטל כבישים –הרשות  ₪ 180,000 לכל אורכו חדש התחבורה

 

 420,000 ביצוע סובה/מפרץ להורדת 4 הערות מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס21

סה"כ:  הראל היטל כבישים –הרשות  ₪ 120,000 והעלאת תלמידים בביה"ס חדש משרד התחבורה ₪

600,000  ₪ 

 

₪ 175,000 ביצוע הסדרה בטיחות 5 הערות מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס22

סולד –הרצל  היטל כבישים –הרשות  ₪ 75,000 ברח'הסד' צומת מרומזר  חדש משרד התחבורה 

 ₪  250,000סה"כ:  

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס23

עקב השטפונות עפ"י –חדש  ישן –משרד השיכון  ₪ 10,000,000 שיקום תשתיות בעיר שניזוקו 6

 החלטת ממשלה  מול חדש, הסכם גג 

 

  הערות  מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס24

שנה"ל תשפ"א ותיקון ליקויים חדש היטל –הרשות  ₪ 500,000 הכנת מוסדות חינוך לפתיחת 7

 השבחה 

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס  . תב"ר25

 השבחה הגדלה היטל –הרשות  ₪ 180,000 שיפוץ מרכז צעירים 970

 

בהיקף פעילות כולל 2019תברי"ם משנים קודמות . הסגירה בוצעה ע"י הגזבר בשנת הכספים  38. אישור לסגירת 26

 15,002עקב סיום ביצוע הפעילות בהם. הגרעון בתברי"ם שנסגרו מסתכם לסך: ₪,  160,185,837.21של : 

 מלש"ח.

 

 דיון  . – 2019לשנת  4פי רבעון . מצ"ב דו"ח כס27

 



 

 

  ( .20.4.2020-)נספח ב' לפרוטוקול ועדת כספים מ 2020. אישור המועצה להעברה בין סעיפים בתקציב הרגיל לשנת 28

ביוב  ( עבודות תשתית )מים,2020והסתיים בשנת  2016)פרויקט שהחל בשנת  77/16. אישור להגדלת חוזה מס' 29

 מהחוזה המקורי . 50%וז( מתחם פינסקר עד וניק

 

מזרחי עד  ( הנחת קו ביוב מאסף2018והסתיים בשנת  2015)פרויקט שהחל בשנת  17/15. אישור להגדלת חוזה מס' 30

 מהחוזה המקורי . 50%

 

 .15.5.20עד ליום  16.3.20. דחיית תשלומי ארנונה לבעלי עסקים ומגורים המעוניינים בכך מיום 31

 

. מינוי חברי ועדת ערר ארנונה והחלטה בדבר אישור תשלום גמול לחברי הועדה בהתאם להוראות משרד הפנים.32

 חברים אלה בועדה יצטרפו לחברים שאושרו בהרכב שבראשות עו"ד אלה בן שושן ויאפשרו לעו"ד בן שושן לקבוע 

מר  שמעון לרנר –חבר   רים הנ"ל .חברים מתוך רשימת החב 3לכל ערר הרכב בראשותה של   

 עו"ד ציפי קובי  –חברה  מר דניאל וקנין –חבר  

 

 -. מינוי הגב' טלאור טובלי מנהלת יחידת תיאום ובקרה כממונה על תלונות הציבור במקום הגב' קרן דרכמן33

 אבירם מבקרת העירייה . 

 

 נחות במקום מר אייל וייזר .. מינוי מר חיים רואש ליו"ר ועדת ה34

 

 . אישור עקרוני, בכפוף להמלצת ועדת התמיכות )ואישור המלצתה ע"י המועצה לאחר מכן( להעברת תמיכה בסך35

המהווה תמיכה עקיפה( ₪  262,896)בתוספת שווי השימוש במתקני העירייה שהוא ₪  3,000,000של   

, ומתן בטוחות לבקרה התקציבית של2021קבוצת הכדורסל עירוני נהריה( מתקציב  לספורט הישגי בנהריה )עבור לעמותה

במסגרת זו מאושר מתן ערבות בנקאית להלוואת גישור של הקבוצה בסך של  ליגת העל בהתאם לכך.  

 דורסל.במנהלת ליגת הכ 2020-21החלטה זו נועדה לאפשר לקבוצה את רישומה לעונת  ש"ח. 2,000,000

 

 עופר דש במקום משה בן שושן . -. אישור למינוי נציג העירייה במליאת מועצת רשות הניקוז ונחלים לגליל מערבי 36

 

 . מינוי הגב' דה ולנסה מורן והגב' עירית אריאלה שוסטר כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית לנהריה כנציגי ציבור37

  חיים. במקום הגב' לאה גורלי ומר זיו בן 



 

 

 פרוטוקול הדיון : 

 

 פררו.-. הצעה לסדר היום של חברות המועצה שטרקמן ונס1

 

 שרית נס פררו

 מציגה את ההצעה לסדר יום ומבקשת להביא הצעת החלטה לאישור המועצה לבחינת סבסוד הקייטנות וביה"ס של -

 ומה עושים עם הכסף של יום העצמאות? 15/8/2020הקייטנות מעבר לתאריך  קיץ. האם ניתן להאריך את 

 

 מקס אפריאט

לפקודת  210מבקש להוריד ההצעה מסדר היום, עברנו אסון של שטפון ולאחר מכן הקורונה ואנו בגירעון, עפ"י סעיף 

 העיריות יש נוהל כיצד לבצע מהלך שכזה .

 

 אורנה שטרקמן

 עניין .זה לא רציני, זה ממש לא ל

 

 רונן מרלי

מלש"ח. לא ניתן לדון עכשיו אם לקחת הכסף מטקס יום הזיכרון לפעילות  22.5עיריית נהריה ספגה הוצאות כבדות בסך 

 אחרת ויש צורך להיערך מחדש מבחינה כספית .

 

 עו"ד לירז איתמר

 י מצפה שגם אחרים יעשו כךזה נכון לסיטואציה וכל אחד מאיתנו חברי המועצה יכול להגיש הצעה לסדר יום והיית

 ולא במקום של מלחמה, כולנו פה כדי להציע הצעות .

 

 רונן מרלי

כדי לכבד את מה שחברות המועצה הציעו שווה לחשוב על מה לוותר ויהיה צורך בדיון מיוחד ואני מבקש להצביע על הסרת 

 ההצעה מסדר היום והעברתה לוועדת הכספים.



 

 

 וועדת הכספים .להעביר הנושא לדיון ב –החלטה 

  

 הצבעה

 _____13מי בעד  ___

 _____2מי נגד   ___

  נמנעים ___/_____

  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט  . תב"ר  מס2

 הצבעה בית העלמין עדכון לפי שלב המועצה הדתית ₪ 200,000 כביש גישה ופיתוח סביב 407

  התקבלה פה אחד

  הערות מקור המימון סכום  קטהפרוי . תב"ר  מס3

 הגדלה רשת עמל  ₪ 441,858  חינוך –עבודות חידוש במבני  931

 הצבעה 

   התקבלה פה אחד

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס4

 הצבעה כבישים  עדכון לפי פרויקט היטל –הרשות  ₪ 600,000 בישים ומדרכותפיתוח סביבתי כ 939

  התקבלה פה אחד

 תכ' ובנית גנ"י כפול  958 הערות מקור המימון  סכום הפרויקט . תב"ר  מס5

   השבחה בשכ' בוימל עדכון לפי שלב יטלה –הרשות  ₪ 300,000 

 צבעהה

  התקבלה פה אחד

₪ 250,000 תכ' ובנית גנ"י כפול 959 הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס6

  השבחה בשכ' נהריה הירוקה עדכון לפי שלב  היטל –הרשות  

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 



 

 

בניית בי"ס יסודי שלב א' 980 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט . תב"ר  מס7

  שכ' צ.מ בשכ' אריק שרון עדכון לפי שלב  משרד החינוך ₪ 3,042,300 

 צבעהה

  התקבלה פה אחד

  הערות מקור המימון סכום טהפרויק .  תב"ר  מס8

 מול חדש, הסכם גג שיקום תשתיות חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 3,250,000 -מתחם פינסקר  990

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט  . תב"ר  מס9

מול חדש, הסכם  ספורט פתוחים חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 450,000 במגרשישיקום פנסים  991

 גג

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס10

מול חדש, הסכם  ויצמן/הרצל חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 500,000 שיקום מתקן כיכר 992

 גג

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס11

מול חדש,  והליכה חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 750,000 תכנון עירוני לשבילי אופניים  993

 הסכם גג

 צבעהה

 התקבלה פה אחד



 

 

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס12

 מול חדש, הסכם גג לרח' הגעתון חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 750,000 תכנון אסטרטגי 994

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס  . תב"ר13

 מול חדש, הסכם גג חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 14,880 שידרוג שצ"פ בכניסה לעיר 995

 צבעהה

  התקבלה פה אחד

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס14

מול חדש,  ל.הגטאות, כיכר קפלן חדש ישן –משרד השיכון   ₪ 1,200,000 -ום רחובות שיק 996

 עד כיכר יאנוש קורצ'ק ורחוב סולד הסכם גג

 

 פארס דאהר

 המתוכננות בתב"ר הנדון .מציג הסבר ופירוט לעבודות 

 

 יצחק פרץ

 איך עבודות אלו ישפיעו על העסקים ברחוב ?

 

 פארס דאהר

 העבודות לא יפגעו בעסקים .

 

 הצבעה

 התקבלה פה אחד



 

 

 

  הערות מקור המימון סכום  הפרויקט . תב"ר  מס15

הפנאי והספורט עדכון לצורכי הנגשה היטל –הרשות   ₪ 300,000 עב' במבני ציבור, תרבות 938

 השבחה 

 צבעהה

  התקבלה פה אחד

  הערות מקור המימון סכום  הפרויקט .  תב"ר  מס16

 79,164 הזמיר/נשר נהריה הירוקה עדכון לפי שלב משרד התחבורה ₪ 184,717 הסדר צומת מערכית 877

 ₪  263,881סה"כ:  היטל כבישים –הרשות  ₪

 צבעהה

  התקבלה פה אחד

  הערות  מקור המימון סכום  פרויקטה . תב"ר  מס17

מוסדות ל עדכון לפי פרויקט  היטל –הרשות   ₪ 300,000 הסדרת נגישות אקוסטית  951

 השבחה חינוך

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 

 105,000 ביצוע הסדרי בטיחות ברח' 1 הערות מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס18

היטל כבישים –הרשות   ₪ 45,000  המייסדים-הרצל  חדש משרד התחבורה ₪

 ₪  150,000סה"כ:  

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 

משרד  ₪ 420,000 תכנון רחוב הרצל 2 הערות מקור המימון כוםס הפרויקט .  תב"ר  מס19

 ₪  600,000סה"כ:  היטל כבישים –הרשות  ₪ 180,000  לכל אורכו חדש התחבורה

 

 פארס דאהר



 

 

הסדרי בטיחות של משרד התחבורה, לאחר פגישה עם נציגי המשרד, הוחלט על  – 34העיר נהריה שייכת לפרויקט טופ 

  פרויקט לצמצום תאונות הדרכים בציר זה .

 יצחק פרץ

 העלות היא לתכנון בלבד ?

 

 רפארס דאה

 כן

 

 יצחק פרץ

 לדעתי התכנון יקר מהביצוע .

 

 שרית מולכו

 מי קבע את הסכומים הללו ?

 

 פארס דאהר

 זה נקבע ע"י אומדנים .

 

 רונן מרלי

 משרד התחבורה הציג הנתונים והסביר היכן יש מוקדי סיכון והחליט על השקעה כספית ואנו מצטרפים לכך .

 

 הצבעה

 התקבלה פה אחד

 

משרד  ₪ 420,000 תכנון רחוב ויצמן 3 הערות מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס20

 ₪ 600,000סה"כ:  היטל כבישים –הרשות  ₪ 180,000 לכל אורכו חדש  התחבורה

 צבעהה



 

 

 התקבלה פה אחד

 

ביצוע סובה/מפרץ להורדת 4 הערות  מקור המימון  סכום הפרויקט .  תב"ר  מס21

היטל כבישים –הרשות  ₪ 120,000 והעלאת תלמידים בביה"ס חדש משרד התחבורה ₪ 420,000 

 ₪  600,000סה"כ:  הראל 

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט תב"ר  מס . 22

 75,000 הסד' צומת מרומזר ברח' חדש  משרד התחבורה ₪ 175,000 ביצוע הסדרה בטיחות 5

 ₪  250,000סה"כ:  סולד –הרצל  היטל כבישים –הרשות  ₪

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 

 * לאחר ההצבעה התנהל דיון בין חברי המועצה בנדון 

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס23

עקב  עפ"י –חדש  ישן –משרד השיכון  ₪ 10,000,000  שיקום תשתיות בעיר שניזוקו 6

 החלטת ממשלה  מול חדש, הסכם גג השטפונות

 

 רונן מרלי

 מלש"ח, בעבר ניתן לכם ההסבר וממה מורכב סכום זה כאשר משרד השיכון  39.5החלטת ממשלת ישראל מדברת על 

 מלש"ח וצריך לאשר התב"ר אחרת לא נקבל הכסף לטיפול בנזקי השטפונות . 10שם 

 

 הצבעה

  התקבלה פה אחד



 

 

  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט . תב"ר  מס24

פ"א ותיקון ליקוייםשנה"ל תש חדש היטל –הרשות  ₪ 500,000 הכנת מוסדות חינוך לפתיחת 7

 השבחה 

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 

  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט . תב"ר  מס25

 השבחה הגדלה היטל –הרשות  ₪ 180,000 שיפוץ מרכז צעירים 970

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 

 * בשלב זה עו"ד לירז איתמר יצאה מהישיבה ולא השתתפה בהמשכה. 

 

בהיקף פעילות כולל 2019תברי"ם משנים קודמות . הסגירה בוצעה ע"י הגזבר בשנת הכספים  38. אישור לסגירת 26

 15,002עקב סיום ביצוע הפעילות בהם. הגרעון בתברי"ם שנסגרו מסתכם לסך: ₪,  160,185,837.21של : 

 מלש"ח.

 

 מיכה זנו

 מציג סקירה על התב"רים לסגירתם .

 

 הצבעה

 התקבלה פה אחד

 

 דיון  . – 2019לשנת  4. מצ"ב דו"ח כספי רבעון 27

 

 מיכה זנו



 

 

 . 2019לשנת  4רה לדו"ח רבעון מציג סקי

 

 ( .20.4.2020-)נספח ב' לפרוטוקול ועדת כספים מ 2020. אישור המועצה להעברה בין סעיפים בתקציב הרגיל לשנת 28

 

 אורנה שטרקמן

 האם כל הקיזוזים האלו זה עבור המתנ"סים ?

 

 מיכה זנו

 זה עובר מהעירייה למתנ"סים .

 

 אורנה שטרקמן

 קורה עם המתנ"סים .אנו לא יודעים מה 

 

 רונן מרלי

 שום דבר לא ייעצר, גם פעילות הקשישים וגם הילדים, אנו ממתינים לאישור משרד הבריאות לפתיחת הפעילות .

 

 אורנה שטרקמן

 זה נכון שהקשישים ישלמו יותר ?

 

 רונן מרלי

 זו שמועה .

 

 הצבעה

 _____11מי בעד  ___

 מי נגד ____/_____



 

 

  _____3נמנעים ___

ביוב  ( עבודות תשתית )מים,2020והסתיים בשנת  2016)פרויקט שהחל בשנת  77/16. אישור להגדלת חוזה מס' 29

 מהחוזה המקורי . 50%וניקוז( מתחם פינסקר עד 

 

 פארס דאהר

 מציג הרקע והעובדות לאישור המבוקש .

  

 הצבעה

 _____11מי בעד  ___

 _____מי נגד ___/_

 _____3נמנעים ___

 

מזרחי עד  ( הנחת קו ביוב מאסף2018והסתיים בשנת  2015)פרויקט שהחל בשנת  17/15. אישור להגדלת חוזה מס' 30

 מהחוזה המקורי . 50%

 

 פארס דאהר

 מציג הרקע והעובדות לאישור המבוקש .

 

 הצבעה

 _____11מי בעד  ___

 מי נגד ____/_____

 _____3נמנעים ___

 

 

 .15.5.20עד ליום  16.3.20. דחיית תשלומי ארנונה לבעלי עסקים ומגורים המעוניינים בכך מיום 31

 



 

 

 הצבעה

 התקבלה פה אחד

 

. מינוי חברי ועדת ערר ארנונה והחלטה בדבר אישור תשלום גמול לחברי הועדה בהתאם להוראות משרד הפנים.32

בהרכב שבראשות עו"ד אלה בן שושן ויאפשרו לעו"ד בן שושן לקבוע חברים אלה בועדה יצטרפו לחברים שאושרו 

מר דניאל  –חבר  מר  שמעון לרנר –חבר  חברים מתוך רשימת החברים הנ"ל . 3לכל ערר הרכב בראשותה של  

 עו"ד ציפי קובי  –חברה  וקנין

 

 אורנה שטרקמן

 , מדוע יש צורך בכך ?זו פעם שלישית שמוסיפים חברים לוועדה

 

 עו"ד אורן ארבל

 חברים חדשים, ההרכב הראשון לא 3חברים, לצערנו אחד החברים פרש ולכן מבוקש למנות  2-להרכב הוועדה יש יו"ר ו

 החברים שמונו ולכן יש צורך ליצור גמישות בניהול תיקי הערר . 2-הוסדר עקב בקשת היו"ר לפרוש ו

 ה עניין של מדיניות, יש פה עניין של חוק .כל ערר עומד בפני עצמו, אין פ

 

 אורנה שטרקמן

 האם הם מקבלים הדרכה ?

 

 עו"ד אורן ארבל

 כן, ולכן עפ"י הדרישות היו"ר חייב להיות עו"ד ולחברים יש שיקול דעת . 

 

 הצבעה

 _____12מי בעד  ___

 מי נגד ____/_____

  ____2נמנעים ____



 

 

אבירם  -ור טובלי מנהלת יחידת תיאום ובקרה כממונה על תלונות הציבור במקום הגב' קרן דרכמן. מינוי הגב' טלא33

 מבקרת העירייה .

 

 אבירם -קרן דרכמן 

ממונה על תלונות הציבור זה כל מי שמועצת העיר מינתה אותו, כמבקרת העירייה וכממונה על תלונות הציבור הגשתי מסמך 

 א תלונות הציבור ובו הבעתי את הבעייתיות  של רצף עבודת הביקורת ללא כוח עזרסיכום לחברי המועצה בנוש

ייעודי ושרותי מנהלה, מהלך זה נועד לחסוך לקופה הציבורית . חשוב לי להעביר התפקיד לאדם הנכון ולכן המלצתי על הגב' 

כי זו עבודה עצמאית עפ"י חוק  טלאור טובלי למלא תפקיד זה, כמו כן אבצע מעקב על הטיפול בתלונות וחשוב לציין

 והכפיפות היא למועצת העיר .

  

 שרית נס פררו

לדברייך מפאת חיסכון אבל מנהלת היחידה לתיאום ובקרה זה גם תפקיד חדש שלא היה קיים ולכן לא מובן נושא זה ועפ"י 

 ל יש ניגוד בין התפקידים .פקודת העיריות ולרוב הרשויות המבקר עושה תפקיד זה ועצם זה שהגב' טלאור כפופה למנכ"

 

 אבירם -קרן דרכמן 

 בהתאם לחוק הממונה על תלונות הציבור זה אדם שמועצת העיר מינתה אותו והוא כפוף למועצת העיר.

 ואין בכך שום ניגוד עניינים חד משמעית .

 

 עו"ד אורן ארבל

ונה על תלונות הציבור( . החוק בא ואומר ראשית תפקיד זה לא מוגדר בפקודת העיריות אלא בחוק הרשויות המקומיות )ממ

שהמועצה רשאית למנות אדם אחר , ולאו דווקא את מבקר העיריה לתפקיד זה מבין עובדיה  בכפוף לעמידתו בתנאים. הגב' 

  טלאור טובלי עומדת בתנאים ומינויה אפשרי בהתאם לחוק.

 צבעהה

 _____12מי בעד  ___

 _____2מי נגד ____

 _נמנעים ____/___

 



 

 

 

 . מינוי מר חיים רואש ליו"ר ועדת הנחות במקום מר אייל וייזר .34

 הצבעה

 _____12מי בעד  ___

 _____1מי נגד ____

 ____1נמנעים ____

 

 

. אישור עקרוני, בכפוף להמלצת ועדת התמיכות )ואישור המלצתה ע"י המועצה לאחר מכן( להעברת תמיכה בסך35

המהווה תמיכה עקיפה( לעמותה₪  262,896ווי השימוש במתקני העירייה שהוא )בתוספת ש₪  3,000,000של  

, ומתן בטוחות לבקרה התקציבית של2021לספורט הישגי בנהריה )עבור קבוצת הכדורסל עירוני נהריה( מתקציב  

שור של הקבוצה בסך של במסגרת זו מאושר מתן ערבות בנקאית להלוואת גי ליגת העל בכדורסל בהתאם לכך. 

 במנהלת ליגת הכדורסל. 2020-21החלטה זו נועדה לאפשר לקבוצה את רישומה לעונת   ש"ח. 2,000,000

 

 שרית מולכו

 אני רוצה לראות דו"ח כספי של העמותה ותוכנית לשנה הקרובה כיצד אנו מורידים את גובה התמיכה לשנה הקרובה .

 העמותה למועצה הקרובה . אני מבקשת להציג דו"ח כספי של

 

 הצבעה

 _____11מי בעד  ___

 _____1מי נגד ____

 _____1נמנעים ___

 

  * חיים רואש לא השתתף

 עופר דש במקום משה בן שושן . -. אישור למינוי נציג העירייה במליאת מועצת רשות הניקוז ונחלים לגליל מערבי 36

 הצבעה



 

 

 התקבלה פה אחד

 ם רואש לא השתתף * חיי

 

. מינוי הגב' דה ולנסה מורן והגב' עירית אריאלה שוסטר כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית לנהריה כנציגי ציבור37

 במקום הגב' לאה גורלי ומר זיו בן חיים. 

 צבעהה

 התקבלה פה אחד

 * חיים רואש לא השתתף

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס38

 כבישים במתחם שטראוס חדש היטל –הרשות  ₪ 2,300,000  עבודות פיתוח וסלילה  997

 צבעהה

 בשיחה טלפונית . 7/5/2020התקבלה פה אחד בתאריך 

 לתוספת השניה לפקודת העיריות 47* החלטה שלא בישיבת מועצה לפי סעיף 

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס39

ושדרוג חוף    חדש משרד  הפנים ₪ 1,436,335  פיתוח חוף רחצה חדש 998

   סוקולוב

 בשיחה טלפונית . 7/5/2020תקבלה פה אחד בתאריך ה

  לתוספת השניה לפקודת העיריות 47ישיבת מועצה לפי סעיף * החלטה שלא ב

 רונן מרלי :

  תודה רבה, הישיבה נעולה .

 


