
  
 . 8/19ישיבת מועצה מן המניין 

 . 8/19פרוטוקול מס' 
 

 . 7.8.19  -ב תמוז ו' רביעי יום מועד הישיבה : 
  . 19שד' הגעתון בניין העירייה מיקום הישיבה : 

 נוכחים :
 ראש העיר –מר רונן מרלי 
 סגן ראש העיר-מר אייל וייזר 

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 
 חבר מועצה –מר אור כהן 

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

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

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

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 
 

 נעדרים :
 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר דימה אפשטיין 

 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 
 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 חבר מועצה –עו"ד דוד ביניאשוילי 
 

 ים :משתתפ
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 גזבר העירייהעוזר  – ניר גלבועמר 
 רשם הפרוטוקול –מר דוד אילוז 

 :הודעת פתיחהרונן מרלי 
 מה מאפיין את העירהתחיל בעבודה גדולה על אסטרטגיה, רוצים לשתף אותכם בתהליך מיתוג מחודש לעיר, התהליך  אנו -

 . הסלוגן, הלוגו, הם די מתקדמים ומתוך כוונה ליישר קו עם ערים אחרות שעשו זאת ואיך כדאי שהשפה תיראה,
 

 : +Aנציג חברת  –אמיר 
 נציג החברה מציג את התהליך שנעשה עד כה בביצוע מיתוג עירוני במצגת . -
 

 :עופר אלקיים
 האם ניתן להכניס למיתוג את השכונות ברחבי העיר ? -
 

 : +Aנציג חברת  –אמיר 
 אנו כן נציג את העיר נהריה לצעירים שיוכלו לבוא לגור ולהתפתח בנהריה . -
 

 : +Aנציג חברת  – דין
 אנו רוצים לחבר את כל העיר כקהילה אחת, העיצוב נותן נגישות לכלל הציבור . -
 אנו ננגיש לציבור את השינוי גם באמצעות פרסום לנושא התעשייה . -
 

 רונן מרלי:
 אזורי התעשייה, למשוך אותם בעזרת הם שילבו את צוות החשיבה לנושא התיירות וזו העבודה שלנו להביא את הצעירים -

 שאנו מקימים, פעולות שאנו עושים לשיפור בחינוך וכו' .
 

 : +Aנציג חברת  –אמיר 
 אנו עובדים בעיקר בנושא העיצוב, אנו בונים את הגרפיקה ובסוף מנגישים את מה שהעירייה עושה ולשווק זאת נכון . -
 

 רונן מרלי:
 .רצף מיולי ויסתיים באמצע החודש  קייטנות הקיץ בעיצומן, יצרנו -
 גם גנ"י וגם בבתיה"ס ואני רוצה בהזדמנות זו להודות  ולשבח את עובדי מחלקות השטח . ,שיפוצי קיץ בעבודה -



 , הציבור מוזמן .20/8/19-והטקס ייערך ב 1/9/19-ייפתח בע"ש רונה רמון ביה"ס לחינוך מיוחד  -
 . העיר מכניסים את קרן קרב לכלל גנ"י בעיר, זה יבטיח שוויון מלא בין ילדי אנו החלטנו לראשונה,בתחום החינוך,  -
 קיימנו מפגש פתוח ומגבש של קבוצת עזרה עצמית ותמיכה למכורים, אנחנו מתכוונים לקיים מפגשים נוספים . -
 חודשים, מבקש את סליחת התושבים על הליכה רגלית . 5 ייקח סדר גודלהחלו העבודות על כביש היציאה מנהריה הירוקה,  -
 . סליחה התושבים כבישים נוספים במתחם פינסקר, עבודות להחלפת תשתיות מים ביוב וניקוז, עם  -
 ופארק השקד בעין שרה. בקרוב יתחילו עבודות שדרוג בספורטק להכשרת התחלנו בשדרוג פארק גיל לכל גיל בצפון העיר -

 עבור האקדמיה שהקמנו.מגרשי הטניס 
 אני מעריך שהפרויקט יסתייםהחלו בעבודות הביוב, , גיאופיטים דונם של 11. הועתקו החלו העבודות על הטיילת הצפונית -

  הטלת ביצים של צבי הים.על  תגןהתאורה שתותקן בטיילת תוך שנה וחצי עד שנתיים. 
 להכשרת חניות נוספות איפה שניתן. זה דורש סיורים ואישורים שלמצוקת החנייה בעיר, הובילה אותנו לפעילות נרחבת  -

 יועצי בטיחות ותנועה. בין השאר הוספנו חניות בנהריה הירוקה, בסוקולוב, העלייה, המייסדים, וולפסון ובטיילת. 
 .על מקבלי השרות  ולהקל משרד הפנים צפוי לעבור בקרוב מבניין העירייה למשכן מרווח ומסודר בקניון הצפון בדרום העיר -
 ממשיך, היינו בשכונת טרומפלדור ונמשיך בשכונות האחרות . מיזם "ערב בשכונה" -
 .ברחבי העיר, אנו מבקשים לעמוד בלוחות הזמנים  פינוי גזם והוצאת גרוטאות לרחוב -
 מאחדת.ו ערכיתנקיים סמוך למתנ"ס אלי כהן את מיזם ספסל הנתינה. פעילות קהילתית  13.8ביום שלישי הבא  -
 ייפתחו ליגות הקיץ של העירייה. בחוף סוקולוב יתקיימו ליגות של כדורעף חופים, כדורשת 15.8ביום חמישי הבא  -

 . מוזמנים להירשם ללא עלות באתר האינטרנט העירוני. יופוצ'יוול
 . 18.8.19 -בל בעיצומה ותיסגר "ג' שההרשמה לצהרונים של שנה-מבקש להזכיר להורים לילדים בגני התת חובה ובכיתות א' -
 לסיום, מיד לאחר תשעה באב נחדש את אירועי הקיץ. אני מזמין את כולם ליהנות בשבוע הבא, מסוף שבוע שמציין את ט"ו -

 חג האהבה בין השאר יהיה מופע של אביב גפן.  -באב 
 רותם כהן, בניה ברבי, הדגש נחש ועומר נצר. וממופעים של בחניון הטיילת שבוע לאחר מכן תוכלו ליהנות מפסטיבל הבירה  -
 . והכל יימשך ים: רבע לנוער משאר המתח -
 יתקיים אירוע משטרה קהילה בחניון הטיילת. אירוע מיוחד שבו יוצגו סימולטור רכב מתהפך, 22:00-ל 16:00בין  25.8-ב -
  ואטרקציות נוספות. כולם מוזמנים!עמדות הסוואה, אמצעי חילוץ מתקדמים, רחפן, רובוט חבלה, תצוגת פרשים  

 :שרית נס פררו
 פסטיבל הבירה היכן האנשים יחנו ?בזמן 

 

 :רונן מרלי
 יהיה פרסום מסודר עם מרשם סכמתי עם החניונים ונפרסם לציבור .

 

 : על סדר היום

 מקור המימון   סכום   הפרויקט מס תב"ר  אישור. 1

  במסגרת הסכם הגג.-משרד השיכון ₪ 5,480,654 הגדלה פיתוח טיילת צפונית 2/843074

 מקור המימון   סכום   הפרויקט מס תב"ר אישור . 2

 .מהיטל השבחה -הרשות  ₪ 300,000 הגדלה  ,רעב' במבני ציבו  2/938082

 . תרבות הפנאי והספורט 
 מקור המימון   סכום   הפרויקט מס תב"ר אישור . 3

   .2019תקציב פיתוח -משרד הפנים ₪ 999,892 חדש ביצוע והטמעה סקר נכסים 2/941073

 מקור המימון   סכום   הפרויקט מס תב"ר אישור . 4

 -ויצמן/געתון  .2019תקציב פיתוח -משרד הפנים ₪ 1,292,258 חדש ציפוי אספלט בשד' געתון 2/942074

 מעפילים/געתון.

 ויצמן/געתון.-צמ' מיסדים 

 געתון/מעפילים,-דוד אלעזר/מעפילים 
  געתון/ז'בוטנסקי.-דוד אלעזר/ז'בוטינסקי 
 מקור המימון  סכום   טהפרויק מס תב"ר אישור . 5

 החינוך. משרד  ₪ 100,000 חדש חידוש מבנים מרכז השכלה היל"ה 2/944081

  )היחידה לקידום הנוער(. 

 מקור המימון  סכום   הפרויקט מס תב"ר אישור . 6

 משרד החינוך . ₪ 966,000 חדש - חינוך שינויים והתאמות במוסדות 2/945081

   .עם צרכים מיוחדים ע"ש רונה רמון לילדיםבי"ס טרומפלדור הפיכתו לביה"ס  

 מקור המימון  סכום   הפרויקט מס תב"ר אישור . 7

  מפעל הפיס . ₪ 450,000 חדש  הצטיידות מוסדות חינוך 2/946081

 , בהתאם להחלטת ועדת המכרזים לבחירת15/9/19-כגזבר העירייה החל מאישור מועצת העיר להעסקת מר מיכה ז'נו,  .8
 . 4/2011-ו 1/2011, כנושא משרה בחוזה בכירים עפ"י חוזרי מנכ"ל משרד הפנים 12/7/19עובדים בכירים מיום 

 .4/2011משכר המנכ"ל בהתאם לחוזר מנכ"ל  95%-85%. אישור שכרו של מיכה ז'נו כגזבר העירייה בטווח שבין 9



עם כניסתו לתפקיד יהיה זכאי הגזבר למשכורת בשיעור הנמוך בטווח הנ"ל .  1/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  
 כעבור כל שנתיים אם יימצא מתאים ובכפוף להמלצת ראש הרשות ועפ"י אישור הגזברות ליכולת תקציבית יעלה שכרו

 נוספים . 5%בשיעור  של עד 
. אישור זכות חתימה בשם העירייה בבנקים במשרדי הממשלה )ובמפעל הפיס בצירוף חותמת העירייה( כמפורט להלן : 10

 ראש העיר רונן מרלי בצירוף הגזבר מיכה ז'נו .
 גזבר העירייה כ"ממונה על הגביה" בהתאם לפקודת המיסים )גביה( ונוהל משרד הפנים . –. מינוי מר מיכה ז'נו 11
 וי מר איגור קנין מנהל מחלקת הכנסות העירייה כ"פקיד גביה" לפי פקודת המיסים )גביה( .. מינ12
 לחוק למר איגור קנין מנהל מחלקת הכנסות העירייה לחתום על אישור היעדר חובות 17. האצלת סמכות לפי סעיף 13

 לפקודת העיריות . 324לעירייה לפי סעיף 

 . 2019חלקת הקליטה ליריד עלייה בחו"ל בחודש יוני לידיעה בלבד דו"ח פעילות משלחת מ .14
 

 מקור המימון  סכום   הפרויקט מס תב"ר  אישור. 1 

  במסגרת הסכם הגג.-משרד השיכון ₪ 5,480,654 הגדלה   פיתוח טיילת צפונית 2/843074

 הצבעה
 ____11___  מי בעד

 _____/מי נגד ___
  _____/נמנעים ___

 

 :שרית נס פררו
 ?באזור הטיילת דיברת על הצמחייה, האם נתנו את הדעת לגבי בעלי החיים 

 

 :אייל וייזר
 כל הגורמים נתנו חוו"ד לגבי נושא זה .

 

 מקור המימון  סכום  הפרויקט מס תב"ר אישור . 2

 .מהיטל השבחה -הרשות  ₪ 300,000 הגדלה  ,רעב' במבני ציבו  2/938082

 . תרבות הפנאי והספורט 
 

 הצבעה
 ____11___  מי בעד

 ____/מי נגד ____
  _____/נמנעים ___

 

 מקור המימון   סכום   הפרויקט מס תב"ר אישור . 3

  .2019תקציב פיתוח -משרד הפנים ₪ 999,892 חדש ביצוע והטמעה סקר נכסים 2/941073

 הצבעה
 ____9___  מי בעד

 ____2מי נגד ____
  _____/נמנעים ___

 

 :רונן מרלי
מאז, זה עפ"י החוק , לא עסקים ולא שילוט 60%-ולא הושלם המסקר הנכסים למגורים ולא הוטמע  40%-בוצע כ 2016-ב

 .ועלינו להמשיך את הסקר וליישם אותו 
 

 :אורנה שטרקמן
 אנו מבצעים זאת בכדי להכניס יד יותר עמוקה לכיס התושבים ?

 

 :רונן מרלי
 . תקופה ארוכה בערך שנה, זה וזה עפ"י החוקלכולם הסברתי שזה מס אמת 

 

 מקור המימון   סכום  הפרויקט מס תב"ר אישור . 4

 .2019תקציב פיתוח -משרד הפנים ₪ 1,292,258 חדש ציפוי אספלט בשד' געתון   2/942074

 מעפילים/געתון. -ויצמן/געתון  

 ויצמן/געתון.-צמ' מיסדים

 געתון/מעפילים,-דוד אלעזר/מעפילים 
 געתון/ז'בוטנסקי.-אלעזר/ז'בוטינסקידוד  
  

 הצבעה
 ____11___  מי בעד



 ____/מי נגד ____
 _____/נמנעים ___

 

 מקור המימון  סכום   הפרויקט מס תב"ר אישור . 5

 החינוך. משרד  ₪ 100,000 חדש   חידוש מבנים מרכז השכלה היל"ה   2/944081

  )היחידה לקידום הנוער(. 
 

 הצבעה
 ____11___  מי בעד

 ____/מי נגד ____
  _____/נמנעים ___

 

 מקור המימון  סכום   הפרויקט מס תב"ר אישור . 6

 משרד החינוך . ₪ 966,000  חדש  - שינויים והתאמות במוסדות חינוך 2/945081

 לילדיםבי"ס טרומפלדור הפיכתו לביה"ס  

 .עם צרכים מיוחדים ע"ש רונה רמון
  

 הצבעה
 ____11___  מי בעד

 _____/נגד ___מי 
  _____/נמנעים ___

 

 :שרית נס פררו
 מה יעלה בגורל היונברסיטי ?

 

 רונן מרלי :
 ממשיך כרגיל .

 

 מקור המימון סכום   הפרויקט מס תב"ר אישור . 7

  מפעל הפיס . ₪  450,000 חדש הצטיידות מוסדות חינוך  2/946081

 הצבעה
 ____11___  מי בעד

 _____/מי נגד ___
  _____/___נמנעים 

 

 , בהתאם להחלטת ועדת המכרזים לבחירת15/9/19-אישור מועצת העיר להעסקת מר מיכה ז'נו, כגזבר העירייה החל מ .8
 . 4/2011-ו 1/2011, כנושא משרה בחוזה בכירים עפ"י חוזרי מנכ"ל משרד הפנים 12/7/19עובדים בכירים מיום 

 

 הצבעה
 ____11___  מי בעד

 ____/מי נגד ____
  _____/נמנעים ___

 

 רונן מרלי :
 ביקש והגיש את התפטרותו וקיבלנו זאת . ,ברוך הבא מיכה, אני מבקש לומר משהו לגבי חגי, חגי אדם נפלא

 

. בהתאם 4/2011משכר המנכ"ל בהתאם לחוזר מנכ"ל  95%-85%כגזבר העירייה בטווח שבין  . אישור שכרו של מיכה ז'נו9
עם כניסתו לתפקיד יהיה זכאי הגזבר למשכורת בשיעור הנמוך בטווח הנ"ל . כעבור כל  1/2011לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 תקציבית יעלה שכרו שנתיים אם יימצא מתאים ובכפוף להמלצת ראש הרשות ועפ"י אישור הגזברות ליכולת
 נוספים . 5%בשיעור  של עד 

 

 הצבעה
 ____11___  מי בעד

 _____/מי נגד ___
 _____/נמנעים ___

. אישור זכות חתימה בשם העירייה בבנקים במשרדי הממשלה )ובמפעל הפיס בצירוף חותמת העירייה( כמפורט להלן : 10
 ראש העיר רונן מרלי בצירוף הגזבר מיכה ז'נו .

 

 ההצבע
 ____11___  מי בעד



 ____/מי נגד ____
  _____/נמנעים ___

 

 גזבר העירייה כ"ממונה על הגביה" בהתאם לפקודת המיסים )גביה( ונוהל משרד הפנים . –. מינוי מר מיכה ז'נו 11
 

 הצבעה
 ____11___  מי בעד

 _____/מי נגד ___
  _____/נמנעים ___

 

 הכנסות העירייה כ"פקיד גביה" לפי פקודת המיסים )גביה( .. מינוי מר איגור קנין מנהל מחלקת 12
 

 הצבעה
 ____11___  מי בעד

 _____/מי נגד ___
  _____/נמנעים ___

 

 לחוק למר איגור קנין מנהל מחלקת הכנסות העירייה לחתום על אישור היעדר חובות 17. האצלת סמכות לפי סעיף 13
 לפקודת העיריות . 324לעירייה לפי סעיף 

 

 צבעהה
 ____11___  מי בעד

 _____/מי נגד ___
  _____/נמנעים ___

 

 . 2019לידיעה בלבד דו"ח פעילות משלחת מחלקת הקליטה ליריד עלייה בחו"ל בחודש יוני  .14
 

 : אורנה שטרקמן
 ? אתומה קורה  הצבענו על להפוך את הגן הבוטני לפארק המשפחה 23/1/19-לגבי הגן הבוטני ב

 

 : שרית נס פררו
 רועים גדולים גם לקהילות מדרום אמריקה ?יתתקיים הופעה לקהל הרוסי, למה אין א 20/8/19-ב
 

 : אייל וייזר
 נעשות פעולות רבות לכלל האוכלוסיות, לדוגמא בספטמבר במידעטק לאוכלוסיה הספרדית .

 

 רונן מרלי :
 =הישיבה נעולה .תודה רבה יש תוכנית, את הגן הבוטני אנו משדרגים אותו וזה ייקח קצת זמן, 

 


