
 

 

 . 2020/8ישיבת מועצה מן המניין  
 . 20/9פרוטוקול מס' 

 5.8.2020 -ב  אב' וט 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 –גב' שרית מולכו 
 חבר מועצה –מר חיים רואש 

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 
 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

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

 חברת מועצה  –גב' אורנה שטרקמן 
 עצהחברת מו –גב' שרית נס פררו 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 
 נעדרים :

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

 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 מבקרת העירייה –גב' קרן דרכמן אבירם 
 

 משתתפים :
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 היועץ המשפטי -עו"ד אורן ארבל 
 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 

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

 
 

 נושאים לסדר יום :



 

 

 מס'   
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

עב'  540,000 משרד החינוך תכנון והקמת 8 1
 קבלניות

540,000 
 

 תקציב קייםהגדלת   

  
 

 מבנים יבילים
 

      
 

₪  70,000הגדלת תקציב מ.החינוך   
 לכל מבנה 

  
 

הרשות מהיטל   
 השבחה

עב'  70,000
 קבלניות

70,000 
 

בתי ספר : :אוסשקין,וייצמן,מנחם   
 מבנים מדעים ואומנויות 3בגין, 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ₪  . 120,000בסך   -ברוש וגן ילדים   

  
 

  
 

610,000   610,000 210,000    820,000    

עב'  245,000 מ.החבורה הסדרת מעגל 10 2
 קבלניות

 תקציב חדש 245,000 0 245,000

עב'  105,000 היטל כביש-הרשות תנועה בצומת סולד/    
 קבלניות

 ביצוע כיכר למיתון ושיפור תנועה 105,000 0 105,000

               לוחמי הגטאות    

        350,000   350,000 0 350,000   

עב'  280,000 מ.התחבורה הסדרי תנועה בצ' 11 3
 קבלניות

 תקציב חדש 280,000 0 280,000

עב'  120,000 מהיטל כביש-הרשות משה סנה/יפה נוף    
 קבלניות

 כיכר בצומת משה סנה/יפה נוף 120,000 0 120,000

                    

        400,000   400,000   400,000   

עב'  80,000 משרד החינוך עיצוב מרחבי למידה 12 4
 קבלניות

 תקציב חדש 80,000 0 80,000

          M 21 מרכז פסג"ה     
 

    

 549,508 וב"ע 549,508 משרד האוצר היערכות ליישום  777 5
 

 עדכון תקציב קיים   

 ₪  2,761,851תקציב קיים :            -הרשות  לחוק 101תיקון     

משרד האוצר -הגדלת תקציב     545,000 וב"ע 545,000 מהיטל השבחה התכנון והבנייה    
549,508  ₪ 

הגדלת תקציב  השת.הרשות  3,856,359 2,761,851 1,094,508   1,094,508        
545,000  ₪ 

עב'  407,432 משרד החינוך תכ' ובנית גנ"י כפול 958 6
 קבלניות

תוספות -הגדלת תקציב משרד החינוך 2,468,442 2,061,010 407,432
 הנדסיות

               בשכונת בוימל    

עב'  407,432 משרד החינוך תכ' ובנית גנ"י כפול 959 7
 קבלניות

תוספות -הגדלת תקציב משרד החינוך 2,418,442 2,011,010 407,432
 הנדסיות

בשכונת נהריה     
 הירוקה

              

 תקציב  חדש             מיזמים דיגיטליים 13 8
 

המשרד לשוויון  מתקדמים  
 חברתי

-קבלניות 1,300,000
 מצלמות

תכנון,שדרוג -:וידאו אנליטיקס 1מיזם    0 1,400,000
 והתקנת מערך מצלמות

      
 

קבלניות   
 תאורה

וידאו רכישה התקנה והטמעה של מע'      400,000
 ומע' שליטה ובקרה עירונית

 ₪  1,500,000סה"כ :        -  200,000 תכנון  700,000 הרשות ה.השבחה      

תכנון,החלפת -:תאורה חכמה 2מיזם  2,000,000   2,000,000   2,000,000        
 תאורה לחסכונית,לד,חיישנים



 

 

            
 

ומע'ניהול להתייעלות אנרגטית      
 ₪. 500,000תאורה חכמה סה"כ:

 תקציב חדש             שיקום כבישים 14 9

  
 

עב'  1,000,000 מהיטל כביש-הרשות ברחבי העיר
 קבלניות

 ברחובות : אשל,אפרים שריר,וקפלן . 1,000,000 0 1,000,000

 

 . 1979התשל"ט  אישור תיקון לחוק העזר לנהריה )העמדת רכב וחנייתו(. 01
 

 לשירות בנייני מ"ר(  25אישור חוזה להחכרת שטח לחברת החשמל לצורך הצבת חדר טרנספורמציה )בשטח של . 11
 .( 67חלקה  18175)גוש  המגורים המוקצים בשטח מתחם מפעל שטראוס לשעבר

 

)גשר  ( בניית הגשר להולכי רגל2019והסתיים בשנת  2015)פרויקט שהחל בשנת  265/14אישור להגדלת חוזה מס' . 12
 מהחוזה המקורי . 50%עד  4המיתרים( מעל כביש 

 

 . דיון – 2020לשנת  1דו"ח כספי רבעון . 13
 

 . "סים בנהריהפעילות החברה למתנהצגת בלבד  לידיעה. 14
 

 פרוטוקול הדיון : 
 

 רונן מרלי :
 כראשון . 14מבקש לאשר לשנות את סדר הנושאים לדיון ולהקדים את סעיף 

 
 הצבעה

 רייה .יחברים הצביעו בעד הצעת ראש הע 13 – התקבל פה אחד
 
 . "סים בנהריהפעילות החברה למתנהצגת בלבד  לידיעה. 1
 

 :שרית מולכו
ומהווה זרוע כחברה לתועלת הציבור  אנו הקמנו בנהריה גוף עצמאי שפועל, ופעילותואנו מבקשים להציג את המתנ"ס 

: נציגי רשות, תושבים, הסוכנות היהודית והחברה נציגים 12-המורכב מביצועית של הרשות לכל תחומי הפנאי והקהילה 
 . למתנ"סים . אני מבקשת שמנהל המתנ"ס שלנו יציג את הפעילויות מר ליאור הרשמן בבקשה

 
 :ליאור הרשמן

 לפעילות המתנ"ס בנהריה .מציג את עצמו והרקע שלו ומציג סקירה מקיפה 
 

 :אורנה שטרקמן
  האם היה מדד שביעות רצון ?

 :ליאור הרשמן
ולאחריו נבצע  15/8/2020-אנו נבצע סקר שביעות רצון רק בתום פעילות של כל חודשיים והמחזור הראשון יסתיים ב

 .ונשמח לפרסמו הסקר 
 

 :אורנה שטרקמן



 

 

 ? מה לגבי העלות לחוגים לילדים ?פעילות הגמלאים מה העלות ל
 

 :ליאור הרשמן
 ישנה עלות חודשית כאשר התוספת היא ממש זניחה לעומת המחירים לפני כן .

 
 :שרית מולכו

זה חוגים כאשר הפעילות התקיימה בעירייה מי שסבסד זאת היה התקציב השוטף של העירייה . מה שאנו עושים 
 שיספיקו לכסות את העלות וכן שהעודף יוחזר לציבור . איכותיים

 ל לעמוד בתקציב, אנו לא עירייה, העודפים חוזרים לקהילה בצורת העשרה ופעילויות לתושבים .כאנו עושים ה
 .שההנהלה קבעה ייפתחו בהתאם לכללים  החוגים

 
 :רונן מרלי

 ותודה לחברות המועצה על השאלות המצוינות שהועלו .תודה לליאור ולשרית 
 . המתנ"ס בנהריה זה מלכ"ר,חשוב לציין שזו ברכה והתושבים ירוויחו ויעשו זאת בצורה הרבה יותר טובה ויעילה 

  כל שקל עודף חוזר לקהילה .
 מס'   

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

 קיים 
 תקציב
 מעודכן

 הערות 

עב'  540,000 משרד החינוך תכנון והקמת 8 2
 קבלניות

540,000 
 

 הגדלת תקציב קיים  

  
 

 מבנים יבילים
 

      
 

₪  70,000הגדלת תקציב מ.החינוך   
 לכל מבנה 

  
 

הרשות מהיטל   
 השבחה

עב'  70,000
 קבלניות

70,000 
 

בתי ספר : :אוסשקין,וייצמן,מנחם   
 מבנים מדעים ואומנויות 3בגין, 

  
 

  
 

  
 

  
 

 ₪  . 120,000בסך   -ברוש וגן ילדים   

  
 

  
 

610,000   610,000 210,000    820,000    

 

  הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
עב'  245,000 מ.החבורה הסדרת מעגל 10 3

 קבלניות
 תקציב חדש 245,000 0 245,000

עב'  105,000 היטל כביש-הרשות תנועה בצומת סולד/    
 קבלניות

 ביצוע כיכר למיתון ושיפור תנועה 105,000 0 105,000

               לוחמי הגטאות    

        350,000   350,000 0 350,000   

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

עב'  280,000 מ.התחבורה תנועה בצ'הסדרי  11 4
 קבלניות

 תקציב חדש 280,000 0 280,000

עב'  120,000 מהיטל כביש-הרשות משה סנה/יפה נוף    
 קבלניות

 כיכר בצומת משה סנה/יפה נוף 120,000 0 120,000

                    

        400,000   400,000   400,000   

 



 

 

 התקבל פה אחד הצבעה :  אישור התב"ר
 

עב'  80,000 משרד החינוך עיצוב מרחבי למידה 12 5
 קבלניות

 תקציב חדש 80,000 0 80,000

          M 21 מרכז פסג"ה     
 

    

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 549,508 וב"ע 549,508 משרד האוצר היערכות ליישום  777 6
 

 עדכון תקציב קיים   

 ₪  2,761,851תקציב קיים :            -הרשות  לחוק 101 תיקון    

משרד האוצר -הגדלת תקציב     545,000 וב"ע 545,000 מהיטל השבחה התכנון והבנייה    
549,508  ₪ 

הגדלת תקציב  השת.הרשות  3,856,359 2,761,851 1,094,508   1,094,508        
545,000  ₪ 

 

  רוני לוי :
 בנדון לחברי המועצה .מציג סקירה 

 

 הצבעה
 11מי בעד : 
 2מי נגד : 

  נמנעים : /
עב'  407,432 משרד החינוך תכ' ובנית גנ"י כפול 958 7

 קבלניות
תוספות -הגדלת תקציב משרד החינוך 2,468,442 2,061,010 407,432

 הנדסיות

               בשכונת בוימל    

 

 התקבל פה אחד הצבעה :  אישור התב"ר
 

עב'  407,432 משרד החינוך תכ' ובנית גנ"י כפול 959 8
 קבלניות

תוספות -הגדלת תקציב משרד החינוך 2,418,442 2,011,010 407,432
 הנדסיות

בשכונת נהריה     
 הירוקה

              

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 חדש תקציב              מיזמים דיגיטליים 13 9
 

המשרד לשוויון  מתקדמים  
 חברתי

-קבלניות 1,300,000
 מצלמות

תכנון,שדרוג -:וידאו אנליטיקס 1מיזם    0 1,400,000
 והתקנת מערך מצלמות

      
 

קבלניות   
 תאורה

רכישה התקנה והטמעה של מע' וידאו      400,000
 ומע' שליטה ובקרה עירונית

 ₪  1,500,000סה"כ :        -  200,000 תכנון  700,000 הרשות ה.השבחה      

תכנון,החלפת -:תאורה חכמה 2מיזם  2,000,000   2,000,000   2,000,000        
 תאורה לחסכונית,לד,חיישנים

            
 

להתייעלות אנרגטית  ומע'ניהול     
 ₪. 500,000תאורה חכמה סה"כ:



 

 

 

  אורנה שטרקמן :
 אזור זה מתוכנן להתבצע ? באיזה

 

 רונן מרלי : 
מנכ"ל העירייה ומנהל אגף שפ"ע יכינו תוכנית לכל העיר, כרגע הטיילת החדשה עם תאורה חכמה ותוקצב המשך 

 הטיילת ואח"כ כל העיר. כמובן שכונות וותיקות לפני שכונות חדשות .
 

  הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 תקציב חדש             שיקום כבישים 14 10

  
 

עב'  1,000,000 מהיטל כביש-הרשות ברחבי העיר
 קבלניות

 ברחובות : אשל,אפרים שריר,וקפלן . 1,000,000 0 1,000,000

 

 אישור התב"ר התקבל פה אחד  : הצבעה
 

 . 1979התשל"ט  אישור תיקון לחוק העזר לנהריה )העמדת רכב וחנייתו(. 11
 

 : מרלירונן 
מצוקת האפשרות לבצע את מדיניות החניה בעיר ולהקל על  בגדול אנחנו רוצים לתקן את חוק העזר בכדי שלרשות תהיה

 .התושבים החניה של 
 

 הצבעה
 בעד . התקבל פה אחד

 

 לשירות בנייני מ"ר(  25אישור חוזה להחכרת שטח לחברת החשמל לצורך הצבת חדר טרנספורמציה )בשטח של . 12
 .( 67חלקה  18175)גוש  המגורים המוקצים בשטח מתחם מפעל שטראוס לשעבר

 

 אורנה שטרקמן :
 הוא מתחת לאדמה ?

 

 : פארס דאהר
 לא, הוא עילי וזה עפ"י החלטת חח"י בשל נושא בטיחות .

 

 הצבעה
 __10מי בעד  ___
 ___2מי נגד   ___
 ___1נמנעים ___

 

)גשר  ( בניית הגשר להולכי רגל2019והסתיים בשנת  2015)פרויקט שהחל בשנת  265/14אישור להגדלת חוזה מס' . 13
 מהחוזה המקורי . 50%עד  4המיתרים( מעל כביש 

 

 אורנה שטרקמן :



 

 

 יש שם את עניין התאורה, האם זה נעשה כבר ?
 

 : פארס דאהר
 הבנייה התאורה הוחלפה לתאורת לד והעבודה בוצעה . כל האישור בדיעבד והעבודות בוצעו. במהלך

 

 : רונן מרלי
  וכן הקבלן יתבע אותנו אני רוצה להתייחס, אנו רשות וצריך לסגור תב"ר זה, כי ללא זה לא נקבל כספים מהממשלה

 בשלטון הקודם ונחנך עם השלטון הקודם ואנו רוצים כעת לסגור תב"ר זה . זה בוצע
 פרויקטים שסיימו אותם בשלטון הקודם והאישור הנדרש זה בכדי לסגור התב"ר .שום שינוי לא בוצע ב

 

 הצבעה
 __11מי בעד  __
 ___2מי נגד   __
 ___/נמנעים __
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 רונן מרלי :
 תודה רבה, הישיבה נעולה .

 


