
 
 
 

 . 6/19ישיבת מועצה מן המניין 
 . 6/19פרוטוקול מס' 

 
 . 5.6.19  -ב סיון ב' רביעי יום מועד הישיבה : 

  . 19שד' הגעתון בניין העירייה מיקום הישיבה : 
 נוכחים :

 ראש העיר –מר רונן מרלי 
 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר דימה אפשטיין 

 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 
 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 
 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 

 חבר מועצה  –מר חיים רואש 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 חבר מועצה  –מר זכריה חי 
 חברת מועצה –גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה –רית נס פררו גב' ש
 

 נעדרים :
 סגן ראש העיר-מר אייל וייזר 

 חבר מועצה –מר אור כהן 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 חבר מועצה –עו"ד דוד ביניאשוילי 
 ים :משתתפ

 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 
 יועץ משפטי –עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה –מר חגי שורץ 
 רשם הפרוטוקול –מר דוד אילוז 
 : על סדר היום

 . אישור תב"ר חדש:1
 סכום   הפרויקט  מס תב"ר  

 ₪ 750,000 חדש 2019עבודות פיתוח במוסדות חינוך   2/937081
 השבחה. הרשות מהיטל מקור התקציב:

  . עקב סיום ביצוע הפעילות בהם₪  49,577,265.3,בהיקף פעילות כולל של  2018בשנת  תברי"ם 33אישור לסגירת . 2 
 עובדות עירייה ממחלקת הקליטה לצורך 2-. אישור המועצה ליציאה לחו"ל של מ"מ וסגן רה"ע מר דימה אפשטיין ו3

 : 21-24.6.19השתתפות ביריד עידוד עלייה באודסה בתאריכים 
 הגב' ונצ'בסקי אירינה 

 גב' גאייוי אנה ה
 נציגי ציבור 3 עובדים 3 נבחרים 3  . אישור דירקטורים בחברה הכלכלית לנהריה בע"מ:4
  

 יוצא נכנס יוצא נכנס יוצא נכנס
 יוכי דוברצקי לאה גורלי  לוי אהרון אלון ז'קי סבג רונן מרלי

 פולקנפליקרחל  בצלאל אברהם רחל ברק איריס שי יעקב אוחיון עו"ד קלאודיה מרקוב
  זיו בן חיים דוד אילוז עו"ד דודו אלחיאני  ציפי מורבאי שרית מולכו

 מכירת נכס ברחוב היוצרים לחברת ורגוס בע"מ . –. אישור עשייה במקרקעין 5
 אישור עקרוני, בכפוף להמלצת ועדת התמיכות )ואישורהצעת החלטה בנוגע לתמיכה בעמותה לספורט הישגי בנהריה: . 6

 )בתוספת שווי השימוש במתקני העירייה שהוא₪  4,000,000ע"י המועצה לאחר מכן( להעברת תמיכה בסך של המלצתה 



 ,2020המהווה תמיכה עקיפה( לעמותה לספורט הישגי בנהריה )עבור קבוצת הכדורסל עירוני נהריה( מתקציב ₪  262,896
ו מאושר מתן ערבות בנקאית להלוואת גישור של במסגרת ז ומתן בטוחות לבקרה התקציבית של ליגת העל בהתאם לכך. 

מובהר כי ככל שיגויסו ספונסרים נוספים לקבוצה, תופחת תמיכת העירייה המצוינת  מלש"ח. 2,000,000הקבוצה בסך של 
 במנהלת ליגת הכדורסל. 2019-20החלטה זו נועדה לאפשר לקבוצה את רישומה לעונת  לעיל בסכום שיגויס.

 בהסכם עם החברה למתנ"סים .. אישור להתקשרות 7
 

 אישור תב"ר חדש: .1
 סכום   הפרויקט מס תב"ר  

 ₪ 750,000  חדש 2019עבודות פיתוח במוסדות חינוך    2/9370
  השבחה. הרשות מהיטל מקור התקציב:

 הצבעה
 ____13___ מי בעד

 ____/מי נגד ___
  ____/נמנעים ___

 

  . עקב סיום ביצוע הפעילות בהם₪  49,577,265.3,בהיקף פעילות כולל של  2018בשנת  תברי"ם 33אישור לסגירת . 2

 הצבעה
 ____13___ מי בעד

 ____/מי נגד ___
  ____/נמנעים ___

 

 עובדות עירייה ממחלקת הקליטה לצורך 2-. אישור המועצה ליציאה לחו"ל של מ"מ וסגן רה"ע מר דימה אפשטיין ו3
 : 21-24.6.19עלייה באודסה בתאריכים השתתפות ביריד עידוד 

 הגב' ונצ'בסקי אירינה 
 הגב' גאייוי אנה

 רונן מרלי :
משפחות הגיעו לעיר נהריה לאחרונה. אנו נחשבים כעיר קולטת עלייה והעיר נהריה מאוד מבוקשת, אני לא חושב שיש  216

 את התהליך הזה ודימה המחויבות שלך היא לחזור ולספר לנו מה נעשה שם . מישהו נגד קליטת העלייה ואנו לא נפסיק
 

 : שרית נס פררו
א התקבל דו"ח בנושא ומצד שני מנסים לצמצם עלויות למה מאשרים יציאה ל ,ממחלקת הקליטה עובדות 2 ובאפריל יצא

ואבקש לקבל דיווח על ג לתעסוקה אך יש צורך לדאונוספת ? כמו כן יש צורך בתעסוקה לעולים אלו, הקליטה מבורכת 
 . הנסיעה

 

 : דימה אפשטיין
הדברים הללו מתוקצבים, כל דבר נמדד בעלות תועלת, נהריה נמצאת בנגב גליל והפסיקו התקצוב לנהריה בנושא עידוד 

ואני יודע שיש מקומות עבודה באזור . תשאלי את חבר המועצה זכירה  בכל הארץכמו קליטת עלייה, האבטלה בנהריה זהה 
 זה לא ברור מאליו ולא מכביד על תקציב העירייה . כיתות אולפן בנהריה . 12כיום יש  חי אם הוא לא מחפש עובדים . 

 

 : שרית מולכו
 .נושא אני חושבת שהציבור זכאי לדעת על מה הכסף שלו יוצא, אני מבקשת גם לקבל דיווח ב

 

 רונן מרלי :
 יהיה דיווח מסודר בנושא זה .

 

 הצבעה
 ____11___ מי בעד

 ____/מי נגד ___
  ____2נמנעים ___

 

  נציגי ציבור 3 עובדים 3 נבחרים 3 . אישור דירקטורים בחברה הכלכלית לנהריה בע"מ:4
 יוצא נכנס יוצא נכנס יוצא נכנס

 יוכי דוברצקי גורלילאה   לוי אהרון אלון ז'קי סבג רונן מרלי
עו"ד קלאודיה 

 מרקוב
בצלאל  רחל ברק איריס שי יעקב אוחיון

 אברהם
רחל 

 פולקנפליק



עו"ד דודו  ציפי מורבאי שרית מולכו
 אלחיאני 

 דוד אילוז

 

 הצבעה
 ____13___ מי בעד

 ____/מי נגד ___
  ____/נמנעים ___

 

 מכירת נכס ברחוב היוצרים לחברת ורגוס בע"מ . –. אישור עשייה במקרקעין 5
 

 רונן מרלי :
ואני שמח שהצלחנו שלא נעשה בו שימוש שנים רבות לשטח של מפעל ורגוס, זהו שטח כלוא ומזרחית מדובר בשטח צפונית 

 ונוספים וזעובדים ורוצה להעסיק עובדים  600 -מעל ל צריך להשלים פרצלציה כשנתיים שלוש, זהו מפעל שמעסיק ,למכור
 . יורחב ויישאר בנהריההתפתחות של אזור התעשייה ולכן זהו הישג גדול שמפעל ורגוס 

 

 הצבעה
 ____11___ מי בעד

 ____/מי נגד ___
 ____2נמנעים ___

 . הצעת החלטה בנוגע לתמיכה בעמותה לספורט הישגי בנהריה: אישור עקרוני, בכפוף להמלצת ועדת התמיכות )ואישור6
 )בתוספת שווי השימוש במתקני העירייה₪  4,000,000ע"י המועצה לאחר מכן( להעברת תמיכה בסך של המלצתה 

 המהווה תמיכה עקיפה( לעמותה לספורט הישגי בנהריה )עבור קבוצת הכדורסל עירוני נהריה(₪  262,896שהוא 
, ומתן בטוחות לבקרה התקציבית של ליגת העל בהתאם לכך. במסגרת זו מאושר מתן ערבות בנקאית 2020מתקציב  

מלש"ח. מובהר כי ככל שיגויסו ספונסרים נוספים לקבוצה, תופחת תמיכת  2,000,000להלוואת גישור של הקבוצה בסך של 
במנהלת ליגת  2019-20לקבוצה את רישומה לעונת  העירייה המצוינת לעיל בסכום שיגויס. החלטה זו נועדה לאפשר

 הכדורסל.
 

 רונן מרלי :
חלון ראווה מבחינתנו  זה  אנו מנסים בכל צורה לגייס ספונסרים לקבוצת הכדורסל, קבוצה זו מהווה מודל לנוער ולילדים 

 שלנו ולספורט בנהריה .של העיר חשוב לתדמית 
 

 הצבעה
 ____10___ מי בעד

 ____/מי נגד ___
  ____3נמנעים ___

 

 . אישור להתקשרות בהסכם עם החברה למתנ"סים .7
 

 רונן מרלי :
 אנו בעיצומו של תהליך לבחון את הדבר הזה, את החינוך הבלתי פורמלי והחיבור שלו לחינוך הפורמלי .

 

 : אורנה שטרקמן
 יש לי שאלה, האישור זה סוג של צ'ק פתוח ? כמה זה עולה ?

 

 : שרית מולכו
 דירקטוריון שיהיה גוף מנהל, החברה למתנ"סים יודעת לעבוד בצורה יעילה . שמורכב ע"י חברי גוף עירוני יוקם

 

 רונן מרלי :
 השיטה הזו שבאמצע ההצבעה אני לא אקבל את זה יותר, אני מאפשר לדבר חופשי לא בזמן ההצבעה, זה יעלה להצבעה,

, הציבור ידע בדיוק כמה כסף זה עולה לו ומה שהוא מקבל ואת למועצה יגיש את ההסכם היועמ"ש יהיה הסכם מסודר, 
 יכולה להתנגד במהלך ההצבעה ואני מציע לך לשקול את זה  כי זה יתרון אדיר לעיר נהריה, כשאני אדע כולם ידעו .

 

 הצבעה
 ____11___ מי בעד

 ____/מי נגד ___
  _____2נמנעים __



 

 רונן מרלי :
 הישיבה נעולה ., אז תנחומינועל מות אשתו להשתתף בצערו של נשיא המדינה מבקש בשם העיר נהריה אני 

 

 

 


