
  
 . 19/10ישיבת מועצה מן המניין 

 . 19/10פרוטוקול מס' 
 

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 
 חבר מועצה  –מר חיים רואש 

 חבר מועצה –מר אור כהן 
 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 :

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

 משתתפים :
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 גזבר העירייה – מיכה זנומר 
  מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 

 רונן מרלי הודעת פתיחה:
 859עם שר הפנים ושר התחבורה והתקדמנו בתחבורה במספר נושאים, כביש בשבועות האחרונים קיימנו ישיבות עבודה  -

 , צומת2020אכזיב עד סוף  , צומת הכניסה לשכונת2020יהיה מוכן עד סוף  89, כביש 2021הכביש הדרומי יהיה מוכן עד 
 הוספת נתיב לכל צד בין נהריה לעכו . – 4, בנוסף פרויקט כביש 2020כניסה לאזור תעשייה צפוני עד סוף 

 נפגשנו עם יו"ר מפעל הפיס ומנכ"ל הפועל לשיתופי פעולה רבים בתחום הספורט . -
 המרכז הקהילתי החדש. עםפגישה חשובה עם הנהלת הסוכנות היהודית שמסייעת לנו קיימנו  -
 יתרונות אדירים .לו יש ש, השקנו את השיטור המשולב -
 מצוין ונעשה זאת אחת לחודשיים . דיון  קיימנו ועדת חינוך, היה -
 לתושבי נהריה .בשירות משרד הפנים עבר רשמית מבניין העירייה לקניון הצפון וזה שדרוג גדול  -
 באזור התעשייה הצפוני. טסטים, –נפתח מכון לרישוי כלי רכב  -
 ערב בשכונה מתוכנן בקרוב בשכונת אוסישקין . -
 כביש הגישה הצפוני לנהריה הירוקה נמצא בשלבים מתקדמים מאוד. -
 בעיצומן.מצויות עבודות הטיילת הצפונית  -
 ושאר המרחב בקרוב . הסתיימה סלילה של רחוב פינסקר -
 תעשייה : א( אזור צומת כברי . ב( משולש בן עמי מזרחית לבית החולים . אזורי 2-תוכנית מתקדמת ל -
 כמו כן התקבל ,באחד העם גנ"י במרכז העיר 2 גנ"י בשכונת אכזיב, 2 ,גנ"י בשכונת נהריה הירוקה 2מתחילים בבניית  -

  כיתות בשכונת אריק שרון . 24אישור  לבניית ביה"ס חדש 
 מתושבי העיר. 10-מתכת פיקוד ובקרה, שקלט אליו רק בשבוע הראשון לפעילותו כלאחרונה נפתח מפעל טל אור  -
 ובעוד חודשיים תוצג לנו קיימנו פגישות עם חברת נצב"א בנוגע לתוכנית לשדרוג ושיפוץ מתחם תחנת האוטובוס המרכזית -

 התוכנית לשלב א' בנדון .
 בנהריה . לביקורמנכ"ל פדרציית צפון ניו ג'רזי, ג'ייסון שאמס, הגיע  -
 אירחנו את חיים ביבס יו"ר השלטון המקומי והייתה פגישה מוצלחת עם כל ראש קו העימות . -
 לראשונה התקיים תרגיל משותף עם כלל כוחות ההצלה, צוות המרכז הרפואי לגליל ופיקוד העורף בישיבת אביר יעקב, שם -

  . יפעל בעת חירום מוקד קליטת פצועי הלם וחרדה
 ח סניף של ארגון איחוד הצלה נהריה בשכונת אוסישקין.נפת -
 שנים חלפו ותפקידנו 46. בחלקה הצבאית של בית העלמין, התקיימה האזכרה הממלכתית לחללי מלחמת יום הכיפורים -

 לזכור את הנופלים, ולהנציח את מורשתם לדורות הבאים. הוא
 ים בבתי ספר לחינוך מיוחד, תרחיב את העשייה המעצימהעמותת "גיבורים קטנים" הפועלת בהתנדבות לקידום ילד -

 והחשובה שלה בשנת הלימודים הזו, גם לבית הספר ע"ש רונה רמון.
 לראשונה יצא לדרך, קורס הכשרה פדגוגית לסייעות גני הילדים בעיר. זו תוכנית דו שבועית המעניקה כלים חינוכיים -

 ת, כחלק מעבודתן היומיומית עם הילדים שלנו בגנים.והעשרה מקצועית במגוון תחומי החינוך לסייעו
 ציינו בנהריה את שבוע תנועות הנוער הארצי. הזדמנות נוספת לקרוא לכל ילדי העיר להצטרף למגוון תנועות הנוער הפועלות -
 

 . בעיר



 . בקיקבוקסינג. הוא יצג אותנו בכבוד רב העולםברכות לאור משה, סגן אלוף  -
 כאן . קיימנו פסטיבל ילדיםבחג הסוכות  -
 והגיעו מכל הארץ . התקיים השנהשל נהריה מרוץ הלילה  -
 אירועי מחלקת הקליטה התקיימו במתחם המועצה הדתית . -
 במסגרת חודש וותיקים . ביום ראשון נהנו ותיקי העיר ממופע של הזמרת אביבה אבידן -
 בגביע חיי הלילה .רגל שארגן מרכז הצעירים ופאב מנדל זכה -טורניר קט -
 ונפתחו . שני גני משחקים בשקד שודרגו -
 בפברואר. 10-עצים שיגיע לסיומו בט"ו בשבט ב 1000עצים ניטעו בחודשיים האחרונים במסגרת פרויקט נטיעת  400כמעט  -
 

 על סדר היום :
 
 . הצהרת אמונים של חבר המועצה החדש בסיעת נהריה אחת מר יצחק פרץ .1
  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס2

  2019לשנת  עדכון הכנסות-הגדלה  הכנסות מבעלים ₪ 590,422 חיבורי מים לבתים חדשים 284
  הערות מקור המימון סכום  הפרויקט . תב"ר  מס3

 2019לשנת  עדכון הכנסות-הגדלה הכנסות מבעלים ₪ 1,621,000  פיתוח שכונת מנחם בגין 750
  הערות מקור המימון סכום הפרויקט  . תב"ר  מס4

  אוסשקין תוספות הנדסיות-הגדלה משרד החינוך ₪ 292,264 בנית תוספת כיתות בבי"ס 893
  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט . תב"ר  מס5

תוספות -הגדלה משרד החינוך  ₪ 270,844  בנית תוספת כיתות בבי"ס  894
  רמז הנדסיות

  הערות  מקור המימון  כוםס  הפרויקט . תב"ר  מס6
 2018מענק פיתוח צפון  חדש  משרד הפנים ₪ 6,523,000 פיתוח מבנה מלונית תגבור 925

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס7
₪ 200,000 למוסדות חינוך הגדלה משרד החינוך 180,000₪ הסדרת נגישות אקוסטית 951

  ₪ 380,000סה"כ :  מהיטל השבחה-הרשות 
  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס8

 חדש משרד הפנים  ₪ 16,835 2019ציוד כריזה חופי רחצה  953
  הערות מקור המימון סכום הפרויקט .  תב"ר  מס9

 2019חופי רחצה  חדש משרד הפנים ₪ 50,000 חסקות חבלים דגלים ומצופים 954
  הערות  מקור המימון סכום  הפרויקט . תב"ר  מס10

 חדש  משרד הפנים ₪ 98,717 2019ציוד רפואי חופי רחצה  955
  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס11

 חדש משרד הפנים  ₪ 80,000 נגישות חופים 956
  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס12

  2019חופי רחצה  חדש משרד הפנים  ₪ 60,208 ציוד הצלה ובטיחות 957
  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט . תב"ר  מס13

  בשכ' בוימל חדש מהיטל השבחה-הרשות ₪ 200,000 תכנון ובניית גנ"י כפול 958
  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס14

  בשכ' נהריה הירוקה חדש מהיטל השבחה-הרשות ₪ 200,000 תכנון ובניית גנ"י כפול 959
  הערות מקור המימון סכום רויקטהפ . תב"ר  מס15

פתיחת . 16 ברחבי העיר  חדש מהיטל השבחה-הרשות ₪ 100,000 תכנון ושדרוג תאורת לד 960
  לחוק יסודות התקציב . 50חשבון ייעודי בבנק דקסיה עבור מחשב לכל מורה בהתאם לתיקון 

בנושא אירועים שנערכו בהיכל הספורט לציבור הדתי ולציבור מענה לשאילתה של חברת המועצה שרית נס פררו .17
  העולים . 

  .בית אורי  –לנער  כאם בית בבית חםארזואן אביגיל בשנה לגב'  שרות . אישור הארכת18
 .בשנה למר דוד פרץ כאחראי צוות כבישים וצבע  שרות אישור הארכת .19
  . 7-8-9/2019לתקופה: . לידיעה בלבד דו"ח תלת חודשי לפעילות העירייה 20

 הצהרת אמונים של חבר המועצה החדש בסיעת נהריה אחת מר יצחק פרץ .. 1

 

 רונן מרלי :
 אני רוצה לברך את איציק פרץ, ברכות חמות .

 

 :איציק פרץ
 התאם לנוסח הקבוע בפקודת העיריות  מצהיר אמונים 

 

 מלהצביעאני רוצה לצין כי מאחר וטרם למדתי את הנושאים שעל סדר יומה של המועצה היום, הרי שבכוונתי להימנע 
 לגביהם. 

 

  הערות   מקור המימון  סכום  הפרויקט מס תב"ר  .2

  2019לשנת  עדכון הכנסות-הגדלה  הכנסות מבעלים ₪ 590,422 חיבורי מים לבתים חדשים 284



 

 הצבעה
 ____14___מי בעד  

 ______/מי נגד ___
 ____1_נמנעים ___

 
 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 3

 2019לשנת  עדכון הכנסות-הגדלה הכנסות מבעלים  ₪ 1,621,000  פיתוח שכונת מנחם בגין 750
 

 הצבעה
 ____14מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 _____1נמנעים ___

 
 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 4

  אוסשקין תוספות הנדסיות-הגדלה משרד החינוך ₪ 292,264 בנית תוספת כיתות בבי"ס 893

 הצבעה
 ____14מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 _____1נמנעים ___

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 5

  רמז תוספות הנדסיות-הגדלה משרד החינוך ₪ 270,844 בנית תוספת כיתות בבי"ס 894

 הצבעה
 ___14מי בעד  ___
 ____/מי נגד ____
 ___1_נמנעים ___

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 6

  2018מענק פיתוח צפון  חדש משרד הפנים ₪ 6,523,000 פיתוח מבנה מלונית תגבור 925

 רונן מרלי :
לקבלת רעיונות ואנו רוצים לצאת בקול קורא שנמצא במרינה משרד הפנים העניק לנו את היכולת לשפץ את מבנה המלונית 

 .הוא ישרת את הציבור אלא המבנה לא יהיה מלון רגיל לנושא .  אציין כי 
 

 הצבעה
 ____14מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 _____1נמנעים ___

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 7

מהיטל -הרשות ₪ 200,000 למוסדות חינוך הגדלה משרד החינוך 180,000₪ הסדרת נגישות אקוסטית 951

  ₪ 380,000סה"כ :  השבחה

 הצבעה
 ___14מי בעד  ___

 ____/__מי נגד __
 ____1נמנעים ___

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 8

 חדש משרד הפנים ₪ 16,835 2019רחצה  ציוד כריזה חופי 953
 

 הצבעה
 ___14_מי בעד  ___
 _____/מי נגד ____
 _____1נמנעים ___

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 9

 חופי רחצה חדש משרד הפנים  ₪ 50,000 חסקות חבלים דגלים ומצופים 954
 

 הצבעה
 ____14מי בעד  ___
 _____/מי נגד ____



 _____1___נמנעים 

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 10

  חדש משרד הפנים  ₪ 98,717  2019ציוד רפואי חופי רחצה  955
 

 הצבעה
 ___14___ מי בעד  

 ____/___ מי נגד
 ____1___  נמנעים 

 
 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר   .11

 חדש משרד הפנים ₪ 80,000 נגישות חופים 956
 

 הצבעה
 ___14___ מי בעד  

 ____/___ מי נגד
  ____1___  נמנעים 

  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט מס תב"ר  .21

  2019חופי רחצה  חדש משרד הפנים ₪ 60,208 ציוד הצלה ובטיחות 957

 הצבעה
 ____14__ מי בעד  

 ____/___ מי נגד
  ____1___  נמנעים 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .31

  בשכ' בוימל חדש מהיטל השבחה-הרשות ₪ 200,000 תכנון ובניית גנ"י כפול 958
 

 הצבעה
 ___14___ מי בעד  

 ____/___ מי נגד
  ____1___  נמנעים 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט  מס תב"ר  .41

בשכ' נהריה  חדש  השבחהמהיטל -הרשות  ₪ 200,000  תכנון ובניית גנ"י כפול 959

  הירוקה

 הצבעה
 ___14___ מי בעד  

 ____/___ מי נגד
  ____1___  נמנעים 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .51

  ברחבי העיר חדש מהיטל השבחה-הרשות ₪ 100,000 תכנון ושדרוג תאורת לד 960

 הצבעה
 ___14___ מי בעד  

 ____/___ מי נגד
  ____1___  נמנעים 

  לחוק יסודות התקציב . 50פתיחת חשבון ייעודי בבנק דקסיה עבור מחשב לכל מורה בהתאם לתיקון . 16
 

 הצבעה
 ___13___ מי בעד  

 ____/___ מי נגד
  ____2___  נמנעים 

מענה לשאילתה של חברת המועצה שרית נס פררו בנושא אירועים שנערכו בהיכל הספורט לציבור הדתי ולציבור .17
 העולים . 

 

 : שרית נס פררו
 מקריאה את השאילתה .

 

 : חיים רואש
 אני לא מתכון לענות, קיבלתם את הכל כתוב .

 

 : אורנה שטרקמן
 אתה צריך לענות לציבור .

 

 : שרית נס פררו



  .והכל רשום רציתי לדעת שהכל הופקד 

 : חיים רואש
 אני לא מתכון לענות לכן .

 

 : דימה אפשטיין
, חשוב לציין שחלק מהאוכלוסייה נהנה שהציבור רוצה לדעת המועצה קיבלו את התשובה בכתב. כפי שאתן טוענותכל חברי 

 .ולא נפל שום פגם מהופעות אלו שמומן ברובו ע"י המשרד לפיתוח נגב וגליל והעירייה, הדברים נבדקו ע"י הגזבר והיועמ"ש 
 

 : אורנה שטרקמן
 הציבור ישפוט .

 

 רונן מרלי :
  ואנחנו נקפיד לעבוד עפ"י נוהל זה .בנושא זה , כתבנו נוהל חדש לכלל האוכלוסיה ירועים במהלך השנהיש א

 : שרית נס פררו
 האם היה אירוע גדול לדרום אמריקאים ? 

 

 רונן מרלי :
  .במידעטק היה אירוע גדול ומסודר 

  .בית אורי  –לנער  כאם בית בבית חםארזואן אביגיל בשנה לגב'  שרות . אישור הארכת18
 

 הצבעה
 ___13___ מי בעד  

 ____/___  מי נגד
 ___2___  נמנעים 

 

 .בשנה למר דוד פרץ כאחראי צוות כבישים וצבע  שרות אישור הארכת .19
 

 הצבעה
 ___13___ מי בעד  

 ___/____ מי נגד
 ___2____  נמנעים 

 

  . 7-8-9/2019לתקופה: . לידיעה בלבד דו"ח תלת חודשי לפעילות העירייה 20

 עו"ד לירז איתמר :
 ? ששולם בעבר משלמים את אותו סכום מסובסדים אנחנו האם החוגים של קרן קרב 

 ילדים ? 30ילדים משלם כמו גן עם  19האם גן של 
 יש פה עניין בנושא חוגי קרן קרב, צריך לבחון זאת, 

 

 רונן מרלי :
  בנדון .תשלחי שאילתה מסודרת ונשמח לענות לך 

 עו"ד לירז איתמר :
   לגבי תאגיד מים, מעיינות זיו בבעיה, יש צורך לשקול מחדש ההצטרפות לתאגיד זה .

 רונן מרלי :
  תודה רבה, הישיבה נעולה .

 


