
 

 

 

 

 . 2/2020ישיבת מועצה מן המניין 

 . 3/20פרוטוקול מס' 
 5.2.2020  -ב שבט י' מועד הישיבה : יום רביעי 

 . 19מיקום הישיבה : בניין העירייה שד' הגעתון 
  

 נוכחים :
 ראש העיר –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 –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה  –מר חיים רואש 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 
 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 
 חבר מועצה –מר אור כהן 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חבר מועצה  –מר זכריה חי 

 חברת מועצה –גב' אורנה שטרקמן 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 
 נעדרים :

 חבר מועצה  –מר יצחק פרץ 
 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 
 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 
 רונן מרלי הודעת פתיחה:

 הטיילת, שפרינצק אשכול, עמידר :בולעניים שהתגלו 4אנחנו בעיצומם של עבודות תשתית בעיקר בטיחותיות  -



 

 

 
 עין שרה.ו
 ארה"ב, ציוד חדש לגני ילדים שנפגעו בשיטפון. מדובר בציוד בסיסי שנבחר בשיתוף הצוותים JNFהשבוע תרם ארגון  -

 החינוכיים וזו מחווה מרגשת לקהילה שלנו.
 כביש גישה חדש לשכונת נהריה הירוקה נפתח השבוע, אני יודע שיש טענות לבטיחות הילדים וכבר היום הותקנו פסי -

 דה.הרעדה ומעקה בטיחות בעבו
 .במפגש שעלו בנושאים טיפול לקידום המחלקות מנהלי עם סיור קיימתי והבוקר שרה בעין בשכונה ערב מפגש קיימנו -
 ספסלים נבחרו, הריצוף הונח כבר לימיה לנדוור בין בקטע. הזמנים לוחות לפי נמשכות החדשה בטיילת העבודות -

 .גאון בן רחוב עד צפונה ממשיכים ואנחנו תאורה
 ,וחברתית אישית מנהיגות יכולות ולפתח לטפח שתפקידו", בנהריה צעירות מנהיגות" מיזם את שעבר בשבוע השקנו -

 על להן מודה ואני המיזם את ללוות נרתמו מהעיר משפיעות נשים. ביניים וחטיבות יסודיים ספר בבתי תלמידות בקרב
 .כך

 המיזם מטה עם יחד ל'אנג אודי שהוביל" נשית להעצמה אישית סיסמא" ייחודי קורס סיימו נהרייניות נשים 78 -
 .דיגיטלית ישראל – הלאומי

 משתלבים מרביתם, נוער לבני הסייבר לימודי להעצמת", מגשימים" בתוכנית בהשתלבות השנה מובילים נהריה תלמידי -
 .ל"צה של העילית ביחידות משמעותי בשירות בהמשך

 .בפברואר 16 עד 'א ולכתות העירוניים הילדים לגני ההרשמה נפתחה -
 התאומה מהעיר שהגיעו נגנים שאירחה העירונית הנוער תזמורת של קונצרט אמש התקיים: התרבות בתחום -

 .ברלין שונברג טמפלהוף
 זה א"ת עד לנסוע צריכים לא. בכורה טרום בהקרנות איכות סרטי". סינמהסקופ" מיזם השנייה בפעם יתקיים הערב -

 .בעיר אצלנו כאן קיים
 חצי לשלב עד והגיעה מרשים הישג שרשמה א"י כיתה תלמידת, קולישקין ללי את העיר תושבי בשם לברך רוצה אני -

 .בעיר אצלנו כאן רב כישרון לנו יש". זיוןולאירו הבא כוכב"ב הגמר
 . במידעטק משוחררים חיילים כנס יתקיים 19.2-ב -
  יתקיימו היום במהלך. כשנה לפני שהתחלנו עצים 1000 נטיעת פרויקט את נשלים אנחנו, בשבט ו"ט הקרוב שני ביום -

 .הספר ובתי הילדים גני של נטיעות
פינות  יוצבועצים ו 38יינטעו גינה השטח במוטי בן שבת ז"ל,   הנצחתל, נחנוך ביחד עם קק"ל את גינת מוטי 18/2-ב -

 מזמין אותכם .אני  ישיבה,
  בהיכל מנורה בתל אביב 18:30ביום שני, קבוצת הכדורסל שלנו תתמודד בחצי גמר גביע המדינה נגד עירוני נס ציונה.  -

 נחזיק אצבעות ועלייה לגמר שיתקיים ביום חמישי הבא.

 .הקרובים בימים יפורסם אהמל הפעילות ז"ולו במרץ 6-ה שישי ביום מרכזי אירוע. פורים לאירועי סגירה בתהליך אנו -

 שנים להיווסדה. נרים כוסית לחיים ונאחל לכולנו עוד שנים 85 10/2ונסיים עם ברכות לעיר שלנו, שתציין ביום שני  -
טוב  מזל רבות של שגשוג, קידום והובלה של החינוך, התרבות, הספורט, איכות הסביבה, התיירות ובכלל בכל התחומים.

   נהריה!
 נושאים לסדר יום :

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט  מס תב"ר . 1

M21חדשים  בבתיה"ס מדעים ואומנויות -הגדלה  משרד החינוך ₪ 560,000 עיצוב מרחבי למידה  914
  הראל, אילנות  ואביר יעקב .  ויצמן, שחקים, אוסשקין, אולפנת 

  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט מס תב"ר . 2
  ומדרכות הגדלה יטל כבישיםה ₪ 300,000 כבישים פיתוח סביבתי 939

  הערות המימוןמקור  סכום הפרויקט מס תב"ר . 3
  בבי"ס כצנלסון חדש משרד החינוך ₪ 150,000  שיפוץ חדרי מורים 976



 

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 4
   בבי"ס ממ"ד רמב"ם חדש  החינוךמשרד  ₪ 100,000 שיפוץ חדר מורים 977

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 5
  בבי"ס ויצמן חדש משרד החינוך  ₪ 150,000  שיפוץ חדר מורים 978

  הערות  מקור המימון סכום  הפרויקט  מס תב"ר . 6
מזרחית  לב א' שכ' צפוןש -חדש   חדש משרד החינוך ₪  10,814,024 בניית בי"ס יסודי 980

19593/41,42 
  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט מס תב"ר . 7

 ₪ 877,980 בשכ' צפון מזרחית חדש משרד החינוך  ₪ 3,122,020 כיתות גן 4בניית  981
   ₪ 4,000,000סה"כ :  19593/38 היטל השבחה –הרשות  

2/946081   הערות  מקור המימון  סכום הפרויקט מס תב"ר .  8
 הגדלה  מפעל הפיס  ₪ 450,000 ציוד וריהוט לביה"ס 

 450,000 ציוד וריהוט לגנ"י 2/949081 הערות מקור המימון  סכום הפרויקט מס תב"ר . 9
 הגדלה מפעל הפיס ₪
המלצותיה ביחס לבקשות מקדמה של העמותה לקידום ןבעניי 15/1/2020-. אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מ10

 הספורט ההישגי בנהריה. 
 וב איסי לה מולינו ללא תמורה .. החלטה על הקצאת מעון יום ברח11
בהתאם יהיה ושכרוכמשרת אמון  1/1/2020 -אישור העסקתו של דוד אילוז כעוזר מ"מ וסגן ראש העיר החל מ .12

  .זו למשרה  הפנים משרד י"ע המאושרות השכר לטבלאות 
 פרוטוקול הדיון : 

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .1
חדשים  בבתיה"ס מדעים ואומנויות -הגדלה  משרד החינוך ₪ 560,000 עיצוב מרחבי למידה 914

M21 הראל, אילנות  ואביר יעקב .   ויצמן, שחקים, אוסשקין, אולפנת 
 

 הצבעה
 _____14מי בעד  ____

 ______/מי נגד ____
  ______/נמנעים ____

   הערות  המימוןמקור   סכום הפרויקט  מס תב"ר  .2
 הצבעה ומדרכות הגדלה היטל כבישים ₪ 300,000 כבישים פיתוח סביבתי 939

 _____14י בעד  ____מ
 ______/מי נגד ____

  ______/נמנעים ____
  הערות מקור המימון סכום  הפרויקט מס תב"ר  .3

 בבי"ס כצנלסון חדש משרד החינוך ₪ 150,000 שיפוץ חדרי מורים 976
 

 הצבעה 
 _____14מי בעד  ____

 ______/מי נגד ____
  ______/נמנעים ____

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .4
 הצבעה בבי"ס ממ"ד רמב"ם חדש משרד החינוך ₪ 100,000 שיפוץ חדר מורים 977

 _____14י בעד  ____מ



 

 

 _____/מי נגד _____
  ______/נמנעים ____

 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט מס תב"ר  .5
 בבי"ס ויצמן חדש משרד החינוך ₪ 150,000 שיפוץ חדר מורים 978

 

 הצבעה
 _____14מי בעד  ____

 ______/מי נגד ____
  ______/נמנעים ____

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .6
מזרחית  שלב א' שכ' צפון -חדש  חדש משרד החינוך ₪  10,814,024  בניית בי"ס יסודי 980

19593/41,42 
 

 הצבעה
 _____14מי בעד  ____

 ______/מי נגד ____
 ______/נמנעים ____

 

 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .7
 877,980  בשכ' צפון מזרחית חדש משרד החינוך  ₪ 3,122,020 כיתות גן 4בניית  981

  ₪ 4,000,000סה"כ :  19593/38 היטל השבחה –הרשות  ₪

 הצבעה
 _____14מי בעד  ____

 ______/מי נגד ____
  ______/נמנעים ____

ציוד וריהוט לביה"ס 2/946081 הערות מקור המימון  סכום הפרויקט מס תב"ר   .8
 הגדלה   מפעל הפיס ₪ 450,000 

 

 הצבעה
 _____14מי בעד  ____

 ______/מי נגד ____
 ______/נמנעים ____

 

 ₪ 450,000 ציוד וריהוט לגנ"י 2/949081 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 9
 הגדלה מפעל הפיס 

 

 הצבעה
 _____14מי בעד  ____

 ______/מי נגד ____
 ______/נמנעים ____

 

המלצותיה ביחס לבקשות מקדמה של העמותה לקידום ןבעניי 15/1/2020-. אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מ10
 הספורט ההישגי בנהריה. 

 



 

 

 הצבעה
 _____14מי בעד  ____

 ______/מי נגד ____
  ______/____ נמנעים

 . החלטה על הקצאת מעון יום ברחוב איסי לה מולינו ללא תמורה .11
 

 ארבל :אורן עו"ד 
 . , פרסמה עיריית נהריה את הנכס להקצאהבהתאם לנוהל משרד הפנים

 ההקצאות שדנה בנושא .ופרוטוקול ישיבת ועדת  כלכלילכם ניתוח  הועבר משלושה ארגונים. בקשות שונות 3קיבלנו 
 .המבקשות  3כפי שביקשה מכל הבקשות וקיבלה נתונים נוספים  3הועדה בחנה את 

המתייחסים למצב של ריבוי מבקשים על משרד הפנים, נוהל ההמלצה היא להקצות את הנכס בהתאם לקריטריונים של 
המליצה הועדה להקצות את הנכס לארגון והמירבי של הנכס, בהתאם לכך ניצול המיטבי אותו הנכס לגוף אשר יביא ל

 נעמ"ת .  לשיקולכם .
 

 : רונן מרלי
 בשורה לציבור ואיכותי מאוד . ומלש"ח, ז 7-זה מעון יום באיסי לה מולינו שהגיע לעלות של כ

 

 הצבעה
 _____13מי בעד  ____

 ______/מי נגד ____
 ______/נמנעים ____

 

 * שרית מולכו לא השתתפה בהצבעה .
 

בהתאם יהיה ושכרוכמשרת אמון  1/1/2020 -אישור העסקתו של דוד אילוז כעוזר מ"מ וסגן ראש העיר החל מ .12
 .זו למשרה  הפנים משרד י"ע המאושרות השכר לטבלאות 

 

 הצבעה
 _____14מי בעד  ____

 ______/מי נגד ____
   ______/נמנעים ____

 רונן מרלי :
  .תודה רבה, הישיבה נעולה 

 


