
 

 

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

 5.8.2020 -ב  אב' וט מועד הישיבה : יום רביעי 
 מיקום הישיבה : היכל הספורט עין שרה נהריה .

  
 נוכחים :

 הייראש העיר –מר רונן מרלי 
  הייסגן ומ"מ ראש העיר –מר דימה אפשטיין 

 הייסגן ראש העיר-מר אייל וייזר 
 ה בתואריסגנית ראש העירי –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 
 מועצהחברת  –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 

 
 

 הודעת פתיחה : –רונן מרלי 



 

 

 בצרה, כרגע אפשר להיות רגועים . ניםלבנוה, יש מתיחות, 91עדכון לגבי גבול הצפון, אני בקשר עם אוגדה  -
 משתנה, צריך להקפיד על הכללים אבל צריך להמשיך לחיות .חולים וזה כל יום  101לגבי הקורונה, יש כרגע  -
 ,להרחבת הכבישנהריה לעכו בין  4 מלש"ח בכביש  30, יושקעו פגישה עם שרת התחבורה, מירי רגבשורות חשובות מב -

 קטיםלביה"ח ופרוי 4יורחב מהגעתון/כביש  89עוד הוחלט שבתוכנית החומש נהריה תיכנס לפרויקט המטרונית, כביש 
 וספים .נ
  הירוקה ., חנכנו פרויקט של סיבים אופטיים בנהריה סיבים אופטיים עם שר התקשורת, יועז הנדלפרויקט  -
 גנ"י חדשים בנהריה הירוקה . 2חנכנו  -
 פארקים בשכונת בוימל . 2הושלמו  -
 . שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך בעיצומם -
 ג יחלו בשבוע הבא .-וכיתות א קייטנת ההמשך של גנ"י -
 ברחבי העיר בטרומפלדור ובשקד . נוספיםמגרשי מיני פיץ'  2 מתחילים בעוד שבוע וחצי לעבוד על  -
 . בעיר יוצאת לדרך )פארק גלגיליות, אוסישקין, אלי כהן וטיילת אופירה( פארקים מוזיקליים 4בניית  -
 שלושה שייטי הלייזר: מאור בן הרוש, יואב כפיר -יפות ישראל בשיט פודיום נהרייני באל ,הישג לשייטים של נהריה -
 , מקומות ראשון שני ושלישי .עידו רחמניו
 זכתה בתואר נערת ישראל בתחרות מלכת היופי. ת,טלי קרסנופולסקי, תלמידת י"ב בתיכון שחקים וטניסאית מצטיינ -
 משב"ש, התכנון יחל בקרוב . מולרחובות קק"ל ויצחק שדה ישודרגו  -
 הוגדל.ליד תחנת דלק יעד משאיות בצפון העיר החניון  -
 בהמשך הישיבה תהיה סקירה של המנכ"ל ליאור גיל. לכל  פעילות הקיץ של מתנ"ס נהריה הולכת ומתרחבת ומגיעה -
 . רשמןה
  

 נושאים לסדר יום :
 )נספח א'+ב' המצ"ב לפרוטוקול וועדת כספים(. 2020-2021. אישור תוכנית הבראה לשנים 1
 
 . סגירת ועדכון תב"רים  )נספח ג' המצ"ב לפרוטוקול וועדת כספים(.2
 
 )מצ"ב לפרוטוקול וועדת כספים( :₪   10,738,000. כיסוי גרעון סופי בתב"רים בסך  3
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 פרוטוקול הדיון : 
 )נספח א'+ב' המצ"ב לפרוטוקול וועדת כספים(. 2020-2021. אישור תוכנית הבראה לשנים 1
 

 רונן מרלי
 מההחלטהלמסור לציבור שוועדת הכספים דנה בתוכנית ההבראה כאשר אנו מחריגים את תאגיד המים  אני רוצה -
 .יוםה
 אנו מצביעים על תוכנית ההבראה וקובעים שהתאגיד לא מאושר בשלב זה . -
 תוכנית הבראהב רצינו .טעון אישור וועדת חריגים של משרד האוצר והדבר היות ,ניתן בערבון מוגבלכל האישור היום  -

 רק כעת מערכות בחירות, 3לא הייתה ממשלה ועברנו מאחר ו, להזכירכם 2019מינואר כבר 



 

 

אנו רוצים  .חשב מלווה קיום התחייבויותיה בהסכם, לרבות מלש"ח תמורת   50 בתמצית העיריה תקבל  הנושא הבשיל. 
 . של שנים רבותגרעון מצטבר  "סוחבים"אנו ו מאחר להגיע לאיזון תקציבי 

 מלש"ח ואני 50נקבל העיריה בהסכם  התחייבויותקיום  מורשה חתימה שלישי ברשות ותמורת  יהיהחשב מלווה  -
 ברך על כך.מ
 לתקציב השוטף ולא לתב"רים, לא נפגע בנושא פיתוח העיר, זה מחוץ לתוכנית ההבראה, בהסכם הןת יווחייבההת -
 בכדי לשמש דוגמה  10% הסכימו לקיצוץ בשכרם בשיעור של  הבכירים ש, בנוסף אדגיש בפעולותיה תייעלהעיריה ת 

 ואני שמח שהסכימו לכך .ישית א
 כאשר אני בספק אם נסיימה 2021ושנת  2020, התוכנית בנויה לשנת בסוף תוכנית ההבראה נתחיל תוכנית המראה -

 , זהו אתגר גדול מאוד .2021בסוף 
 

 מיכה זנו
 מגיש סקירה בפני חברי המועצה ובה עיקרי תוכנית ההבראה . -
 ונוכל לעדכן התקציב באישור משרד הפנים, 2020מדגיש שקיימת גמישות בתוכנית ההבראה לשינויים בתקציב  -
 שלא ניתן לצפות אותם כרגע .ייתכנו קיצוצים במשרדי הממשלה בשנה הבאה   
 

 נס פררושרית 
  מופיע במסמך  בסעיף כחלק מזה שהולכים להצביע ....הנושא שהתאגיד לא מובא להצבעה אך שת גהד ,רונן -

 רונן מרלי
 .כעת תוכנית ההבראהמובא לאישורכם במסגרת  מר שוב שתאגיד המים לאוואהדגשתי 

 תאגיד המים .בוועדת הכספים לא אושר נושא אף  .ללא אישור התאגיד וכנית ההבראההכלול בתאנו מאשרים רק את 
 

 שרית נס פררו
 תוכנית ההבראה ולעומת זאת ולא לכל אורך תקופת בלבד שקיצוץ שכר הבכירים לחצי שנהשת בדבריך גהדלא רונן  -

 לכל אורך תקופת תוכנית ההבראה .מקוצצות נוספות לעובדים הרגילים  עות ש
 גביית חובות של בכירים ונבחרי ציבור, מה קורה בנדון ? -
 

 מיכה זנו
 משרד הפנים בודק זאת כל שנה לגבי חובות נבחרים .

 

 אורנה שטרקמן
אתה הופך את העיר לעיר של , ₪ מיליארד  1.7של , קיבלת עיר שיש לה הסכם גג הבראההלדעתי אין צורך בתוכנית 

והאם , חשוב זה פחות אני שואלת האם סנדוויץ לילדים. לא רצוי לעיר)החשב המלווה( מסכנים, אתה מכניס שותף 
 ."מלווה לא יאשר זאת החשב האין, "לציבור תאמר ספר לציבור שמעכשיו נא חובה ?  והסעות לילדים זהפעלת 

 אתם יודעים שלא נוכל לצמוח בשנתיים הקרובות . אתה אמור לדאוג לתושבים, בשביל זה בחרו בך ובשנתיים הבאות 
 .התושבים עומדים לסבול והאחריות חלה עליך 

 



 

 

 אייל וייזר
פחות לפני רה"ע נבחר  פה גרעון גדול מאוד מסיבות שונות . יש פה כמה חברי מועצה וותיקים ובמשך שנים נצבר

בחינוך והתושבים מרגישים  ,משנתיים ולמרות החובות הענקיים שלא נוצרו בתקופתו, נהריה פורחת ומתעצמת בפיתוח
 לרה"ע מילה טובה על כך .  הבכך ומגיע

 

 שטרקמן אורנה
 מה לגבי קבוצת הכדורסל ?

 

 מיכה זנו
 שרה"ע ציין .זה מה שינויים שבאו לידי ביטוי בתקציב וה התקציב המקורי אושר

 

 שרית נס פררו
 תמיכה במשפחות נזקקות ?הפגיעה במה לגבי 

 

 רונן מרלי
 החלטה בנדון ? קיימתאני שואל האם ? על בסיס שמועה  שאלתך 

 שרית נס פררו
 שיהיו קיצוצים בתחום החינוך .אני מניחה 

 

 רונן מרלי
 . זה בעניין החלטהכל לא התקבלה 

 

 הצבעה
 __11מי בעד  ___
 ___2מי נגד ____
 ___/נמנעים ___

 

 . סגירת ועדכון תב"רים  )נספח ג' המצ"ב לפרוטוקול וועדת כספים(.2
 

 מיכה זנו
 בתוכנית ההבראה . ההמופיע 13חלק מאבן דרך  יאבהתאם לתוכנית ההבראה, סגירת התב"רים ה

 

 הצבעה
 ____11מי בעד  ___
 _____2מי נגד ____

 ____/נמנעים ____
 



 

 

  )מצ"ב לפרוטוקול וועדת כספים( :₪   10,738,000. כיסוי גרעון סופי בתב"רים בסך  3
  ₪ . 8,266,273חה בסך  בכנגד קרן היטל הש

 ₪ .  2,471,727כנגד קרן סגירת תב"רים בסך  
 

 הצבעה
 __11מי בעד  ___
 ___2מי נגד ____
 ___/נמנעים ___

 
 

 רונן מרלי :
 תודה רבה, הישיבה נעולה .

 

 


