
 

 

 
 1 בבניין העירייה 2020בפברואר  5-ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד' ה

 2 בחדר המועצה בקומה ג'.

 3 

 4  : משתתפים

 5 ראש העיר  מר רונן מרלי

 6 סגן ראש העיר  מר אייל וייזר

 7 סגן ומ"מ ראש העיר  מר דימיטרי אפשטיין

 8 חברת המועצה   גב' אורנה שטרקמן

 9 חברת המועצה   גב' ענת לורנץ

 10 חבר המועצה  מר אור כהן

 11 חברת המועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 12 חברת המועצה  גב' שרית מולכו

 13 חבר המועצה מר מקס אפריאט

 14 חבר המועצה מר עופר אלקיים

 15 חבר המועצה  מר חיים רואש

 16 חבר המועצה  עו"ד אורן סודאי

 17 חבר המועצה  מר זכריה חי

 18 חבר המועצה מר בוריס שטארקר

  19 

 20 נעדרים:

 21 חברת המועצה עו"ד לירז איתמר

 22 חבר המועצה עו"ד יצחק פרץ 

 23 חברת המועצה שרית נס פררו

 24 מוזמנים:

 25 מנכ"ל העירייה  מר אלי אלבז

 26 היועץ המשפטי  עו"ד אורן ארבל 

 27 גזבר העירייה רו"ח מיכה זנו

 28 מבקרת העירייה גב' קרן דרכמן אבירם



   04-8666313חברת איגמי,  מועצת עיר נהריה
 2020בפברואר  5
 
 

2 

 1 גזבר העירייה רו"ח מיכה זנו

 2 ראש מינהל חינוך וקהילה מר אילן וקנין

 3 עוזר ראש העיר מר דוד אילוז

 4 

 5 פרוטוקול

 6 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 1

 7–הגדלה  משרד החינוך₪    560,000 עיצוב מרחבי למידה  914

 8 בבתיה"ס מדעים M21חדשים 

 9 ואומנויות, ויצמן, שחקים,

 10 אוסישקין, אולפנת הראל, 

 11 אילנות ואביר יעקב. 

  12 

 13 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 2

 14 הגדלה היטל כבישים ₪  300,000 סביבתי כבישים פיתוח  939

 15 

 16 'הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 3

 17 חדש משרד החינוך₪  150,000 שיפוץ חדרי מורים  976

 18  בבי"ס כצנלסון

 19 

 20 977 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 4

 21 חדש משרד החינוך₪  100,000 שיפוץ חדר מורים 

 22 בבי"ס ממ"ד רמב"ם

 23 

 24 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 5

 25 חדש משרד החינוך₪  150,000 שיפוץ חדר מורים  978

 26  בבי"ס ויצמן  

 27 

 28 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 6
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 1 חדש החינוךמשרד ₪  10,814,024 בניית בי"ס יסודי  980

 2 שלב א' שכ' צפון –חדש   

 3 19593/41, 42מזרחית   

 4 

 5 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 7

 6 חדש משרד החינוך₪   3122,020 כיתות גן 4בניית   981

 7 היטל השבחה -הרשות   ₪  877,980 בשכ' צפון מזרחית   

 8 ₪  4,000,000סה"כ  19593/38  

 9 

 10 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 8

 11 הגדלה  מפעל הפיס₪    450,000 ציוד וריהוט לביה"ס 2/946081

 12 

 2/94908113 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 9

 14  הגדלה  הפיסמפעל ₪   450,000 ציוד וריהוט לגנ"י 

 15 

 16בעניין המלצותיה ביחס לבקשות מקדמה  15/1/2020-.  אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מ10

 17 של העמותה לקידום הספורט ההישגי בנהריה.

 18 

 19 .   החלטה על הקצאת מעון יום ברחוב איסי לה מולינו ללא תמורה.11

 20 

 21כמשרת   1/1/2020-. אישור העסקתו של דוד אילוז כעוזר מ"מ וסגן ראש העיר החל מ12

 22 אמון ושכרו יהיה בהתאם לבטלאות השכר המאושרות ע"י משרד הפנים למשרה זו.

 23 . 2020הצעת תקציב העירייה לשנת 

 24 פרוטוקול

 25שלום, ערב טוב. אנחנו בשידור? טוב, תודה. למי שמתפלא על היין אז  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26תכף נעשה פה הרמת כוסית ביחד. אני אהיה קצר ברשותכם, נפגשנו 

 27לפני שבוע וחצי בערך, כמה דברים קצרים אליכם ולתושבים להכיר, 

 28שלא דיברנו עליהם. קודם כל אנחנו נמצאים בעיצומן של עבודות 
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 1עכשיו זה בעיקר תשתית שהייתה סכנה תשתית. מה שעשינו עד 

 2בולענים שטיפלנו בהם באופן מיידי, מי שמכיר בטיילת,  4בטיחותית, 

 3בשביל הרימון בשכונת עמידר היה לנו שם בולען מאוד מאוד גדול, 

 4עבודה מאוד גדולה שממש הרסה את כל השביל, אפילו פנינו משם 

 5ו כולו הפוך. אנשים להתגורר בבית מלון באופן זמני כי השטח עצמ

 6העבודה הזאת הסתיימה ברמת העיקרון, יש שם עכשיו להחזיר את 

 7המצב לקדמותו בהקשר של ריצוף וכל מה שצריך, להחזיר את 

 8השביל, עשינו את זה גם בטיילת, גם בשפרינצק, גם באשכול, בעין 

 9שרה, אז אנחנו בעיצומן של העבודות ,זה יקח עוד זמן, אני מניח 

 JNF 10העבודות בשטח. השבוע תרם ארגון  שהתושבים רואים את

 11מארה"ב ציוד חדש לגני הילדים שנפגעו בשיטפון, הם הגיעו, עשו 

 12איתנו סיור, חבר'ה מדהימים, הביאו לגני הילדים באזור שפרינצק 

 13ונהריה הירוקה קצת ציוד, דברים אגב שהגננות ביקשו, לא משהו 

 14יל מערבי מיוחד אבל מאוד מאוד ערכי ומחמם את הלב, אשכול גל

 15לקח חלק בארגון של זה ובעצם הביא אותם. הכביש החדש לנהריה 

 16הירוקה נפתח באופן רשמי ביחד עם עמודי תאורה חדשים, לדים 

 17שהותקנו באזור. אני יודע שהייתה, עד עכשיו יש טענות לגבי בטיחות 

 18הילדים, מותר לציין שכמובן זה נעשה עם מהנדסים כולל מהנדסי 

 19ההורים בעניין הזה לפסי האטה יושמו כבר  תחבורה, הבקשות של

 20היום, הותקנו שם פסי הרעדה בכביש לפני ואחרי מעבר החציה, מעקה 

 21בטיחות אנחנו עובדים עליו, התחלנו כבר, אני מניח שזה יסתיים מהר 

 22מאוד ושהילדים יגיעו ויצאו בשלום מבית הספר. קיימנו מפגש של 

 23ערב, היו המון אנשים, ערב בשכונת עין שרה, המפגש היה שלשום ב

 24לא מעט נושאים שביקשו לטפל, היום בבוקר כבר כל מנהלי המחלקות 

 25סיירו בנקודה בסיור מאורגן וחלק מהדברים נפתרו. אני אומר 

 26תושבים, מה שעדיין לא אז יטופל כמובן בהמשך. העבודות בטיילת 

 27החדשה, למי שרואה אותן, נמשכות לפי לוחות הזמנים. בקטע של בין 

 28לת המזח למרחב ההרקדה לימיה כבר הונח הריצוף, בחרנו את טיי
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 1הריהוט ואת התאורה, ואנחנו ממשיכים צפונה עד בן גאון. אני מזכיר 

 2לציבור, כל הקו הזה מתחת לטיילת הונח קו ביוב חדש שמוביל בסופו 

 3של תהליך למט"ש הצפוני שלנו, זה קו ביוב משודרג, גדול שיכול 

 4יעים ממרכז העיר וזורמים לכיוון צפון. להכיל את כל השפכים שמג

 5אז אנחנו בלוחות זמנים והעבודה מתקדמת והטיילת יפה ואני מניח 

 6שעד הקיץ רוב רובה של הטיילת יהיה מוכן והתושבים יהנו ממנה. 

 7אני רואה בבוקר דרך אגב אנשים רצים שם, מי שלא רצה, בשבת שווה 

 8וף אבל תהנו ממנה, ללכת, לא להרוס לנו איפה שעדיין לא הונח ריצ

 9אפשר, גם אם לא נפתחה באופן רשמי. השקנו בשבוע שעבר מיזם 

 10מנהיגות צעירות בנהריה. תפקידו לפתח ולטפח יכולות מנהיגות 

 11אישיות בקרב תלמידות בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. נשים 

 12שמשפיעות מהעיר נרתמו ללוו תא תהמיזם ואני מודה להן על כך. 

 13שיבת התנעה גדולה ואני מקווה שמיזם זה יתפוס תאוצה הייתה פה י

 14ונצליח להשקיע בילדות של העיר. אין ספק שזה יפתח אותן ואנחנו 

 15נשים נהרייניות סיימו קורס יחודי,  78נשקיע בזה מה שאפשר. 

 16סיסמה אישית להעצמה נשית שהוביל אודי אנג'ל, זו הזדמנות להגיד 

 17השבוע, יחד עם מטה המיזם  70לו תודה ומזל טוב, אגב הוא בן 

 18הלאומי ישראל דיגיטלית, הקורס הסתיים, גם זה היה מרגש לראות 

 19נשים מבוגרות חלקן שזה פעם ראשונה החליטו להתמודד עם נושא 

 20הרשתות החברתיות והמיילים והכל ומספרות אפילו שמצליחות 

 21לשלוח מייל ולצ'וטט עם הנכדים והם התרגשו, אודי אנג'ל מאוד 

 22תרגש ומזל טוב אודי, הוא יחזור מחו"ל והבטיח לעזור התרשם וה

 23לנהריה אז אנחנו נחכה לו. עוד בשורה טובה, תלמידי נהריה מובילים 

 24השנה בהשתלבות בתוכנית מגשימים של הצבא, לא יודע אם דיברנו 

 25על זה, יש תוכנית מגשימים, זו ממש תוכנית לאלופים ולא לאלפים, 

 26העיר עם הכי הרבה חניכים בתוכנית ככה הם מגדירים את זה ואנחנו 

 27מגשימים הארצית, זה מטורף, ויפה מאוד, ואחר כך הם עוברים 

 28לשירות בסייבר בדרך כלל, זה הישג אדיר ואנו ביקשנו מהם להעצים 
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 1את כמות התלמידים שלנו, אז ממש עכשיו נפתחת הרשמה נוספת, 

 2לדים אני מניח שהילדים יעוטו על העניין. נפתחה ההרשמה לגני הי

 3העירוניים, לכיתות א', ההרשמה מתבצעת באתר האינטרנט ותימשך 

 4אחוז  70ויש היענות גדולה, נכון אילן? מעל כמה רותי?  16/2-עד ה

 5כבר, אז תמשיכו להירשם, נתחיל לשבץ בצורה מסודרת, מינהל 

 6החינוך עוסק בזה ביחד עם מחלקת הגנים. בתחום התרבות התקיים 

 7נוער העירונית שאירחה נגנים שהגיעו אמש קונצרט של תזמורת ה

 8מהעיר התאומה שלנו טמפל אוף שוננברג ברלין, זה פעם שניה שהם 

 9מגיעים לכאן, היה על הכיפאק. הערב מי שלא הכיר, פעם שניה מיזם 

 10סינמה סקופ, סרטי איכות בהקרנה טרום בכורה, כמו בת"א, אז יש 

 sold 11אחרונה את זה אצלנו כאן, הם היו סקפטיים, הכרטיסים פעם 

out .12, נקווה שהיום אותו דבר ולא צריכים לנסוע לת"א, זה אצלנו כאן 

 13 אני מברך בשם כולנו את ללי קולישקין, מי שראה אותה בכוכב נולד

 14 בכוכב הבא. דובר:

 15לא משנה, ללי, אז ללי שאפו, יצגת אותנו בכבוד, בטח א תעצמך  מרלי, רה"ע: מר ר.

 16לחודש יתקיים כנס  19-טוחה. בואנחנו בטוחים שיש לך קריירה ב

 17חיילים משוחררים במידעטק, ניתן להירשם לאירוע בדף הפייסבוק 

 18של  העירייה, יהיה מעניין שם עם הרצאה טובה. ביום שני הקרוב, 

 19ט"ו בשבט, אנחנו נשלים את פרויקט נטיעת אלף העצים שהתחלנו 

 20בכל לפני כשנה. במהלך היום יתקיימו נטיעות גם בגני הילדים, גם 

 21גם מבצע ספציפי בטיילת ציונה בנהריה הירוקה, אני בתי הספר, 

 22ילדי גנים,  350מזמין את כולכם, זה יהיה בשעות הבוקר ביחד עם 

 23 שווה להגיע. פרויקט ערכי מאוד ואנחנו

 24 וגם ל... מר ז. חי:

 25 זה יהיה שבוע לאחר מכן, אתה מדבר על מוטי? ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 כן חי: מר ז.

 27אז אנחנו, יש שיתוף עבודה של קק"ל עם עיריית נהריה )קטיעה(  ע:"י, רהמר ר. מרל

 28תב"רים. אם תרצו לשאול על התב"רים  9אנחנו נתחיל בתב"רים, יש 
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 1 נענה. הרוב המוחלט של התב"רים.

 2 ... מהיין ש. מולכו: 'גב

 3 חזק היין? ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 עלי משפיע. ש. מולכו: 'גב

 5תאשרו הכל זריז, בסדר? התב"רים רובם עוסקים בחינוך, אז תב"ר   ע:"מר ר. מרלי, רה

 6, הסכום הוא M21מספר אחד, עיצוב מרחבי למידה חדשים מרחב 

 7מקור המימון ממשרד החינוך. זה בבתי הספר מדעים ₪, אלף  560

 8ואומנויות, ויצמן, שחקים, אוסישקין, אולפנת הראל, אילנות ואביר 

 9 יעקב. 

 10 בכל בתי הספר? M21למצב שיש עכשיו  הגענו ש. מולכו: 'גב

 11 , לאט לאט נגזור סרטים מה שנקרא.M21עובדים בכל בתי הספר על  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 ביסודי יש כבר בכולם, נכון? ש. מולכו: 'גב

 13כן, עוד התייחסויות? מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. התב"ר הבא פיתוח  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14אלף שקלים. טוב, הסכום  300הסכום סביבתי, כבישים ומדרכות ,

 15אלף שקלים, היטל כבישים, הגדלה, הערות? מי בעד? נגד? מי נגד?  300

 16, שיפוץ חדרי 3איפה דודו לחיאני, פה? אה, לא פה. הלאה, תב"ר 

 17משרד החינוך, מי ₪, אלף  150מורים בבי"ס כצנלסון, הסכום הוא 

 18יאללה, תוציאו  בעד? דובי, זה עם כל הכבוד, תוציאו אותו החוצה,

 19 אותו. )קטע לא לתמלול( אורנה, תתביישי לך. 

 20 ... מצלמה א. שטרקמן: 'גב

 21 תאמיני לי, תתביישי לך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 ממש לא א. שטרקמן: 'גב

 23 ככה, כי את נותנת יד לעבריינים, תתביישי לך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 הוא לא עבריין, אל תגזים. א. שטרקמן: 'גב

 25 הוא עבריין, ככה לא מתנהגים, זה עבריינות להפריע בזה. ע:"מרלי, רהמר ר. 

 26 הוא לא עבריין. תתבייש לך אתה. א. שטרקמן: 'גב

 27 כן, ואת לא יכולה לצלם את זה במהלך הישיבה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 זכותו של דב. א. שטרקמן: 'גב
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 1 לא, לא זכותך, אבל בסדר. הלאה ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 בוא תעביר להצבעות וזהו, בואו נעביר להצבעות.  ין:מר ד. אפשטי

 3 אמרנו כבישים, הצבענו? 2אריה, טוב. הלאה, ממשיכים. תב"ר מספר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 לא. 3כן,  2כן,  מר ד. אילוז:

 5 ₪ אלף  150, חדרי מורים, בי"ס כצנלסון 3 ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 מתי.ראיתי שאמרת לו להפסיק אז ציל א. שטרקמן: 'גב

 7 משרד החינוך, מי בעד? ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 ביקשת לחתוך. א. שטרקמן: 'גב

 9מי נגד?  נמנעים? אלי? הלאה. דודו, עם כל הכבוד לה אל תתייחס,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 תמשיך, אני מדבר עכשיו. 

 11 סליחה, אני חברת מועצה. א. שטרקמן: 'גב

 12, שיפוץ חדר 4סי אלי! הלאה. תב"ר טיפה כבוד, אני מדבר, תתייח ע:"מר ר. מרלי, רה

 13משרד החינוך. מי בעד? מי ₪, אלף  100מורים בי"ס ממ"ד רמב"ם, 

 14, בניית בית ספר יסודי חדש, שלב א', שכונה 6נגד? נמנעים? תודה. 

 15 משרד החינוך, מי בעד? נגד? נמנעים? ₪  10,814,000צפון מזרחית, 

 16 תודה

 17 מה זה שלב א'? חי: מר ז.

 18שלב א', משרד החינוך מעביר בשלבים, לא בונים בית ספר במכה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 ₪19 מיליון  11אחת, הוא לא נותן את כל הסכום, זה שלב א', זה כמעט 

 20כיתות גן בשכונת אריאל שרון,  4, בונים 7ויהיה גם שלב ב' וג'.  תב"ר 

 ₪21 אלף  900-מיליון משרד החינוך וכ ₪3.122, מיליון  4הסכום הוא 

 22ל השבחה. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. ציוד וריהוט הרשות מהיט

 23מפעל הפיס, מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. ₪ אלף  450לבתי הספר 

 24מפעל הפיס, שמתם ₪ אלף  450תב"ר אחרון ציוד וריהוט לגני ילדים, 

 25לב, פה יש כמה מיליונים טובים לחינוך וזה מדהים וזה חוץ מהתקציב 

 26חנו משקיעים בחינוך בתקציב שאנ₪ מיליון  117-השוטף של ה

 27, אישור פרוטוקול 10השוטף, אז מי בעד? מי נגד? נמנעים? תודה. סעיף 

 28בעניין המלצותיה ביחס לבקשות  15/1/2020-ועדת תמיכות מה
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 1מקדמה של העמותה לקידום הספורט ההישגי בנהריה, קראתם את 

 2טה , החל11הפרוטוקול, הוא צורף לכם. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. 

 3על הקצאת מעון יום ברחוב איסי לה מולינו ללא תמורה. ההחלטה 

 4 היא נעמ"ת. 

 5 אפשר לקבל קצת רקע על זה בבקשה. מר ז. חי:

 6 כן, אורן בבקשה. מה זה המעון יום? ע:"מר ר. מרלי, רה

 7 מה זה בכלל, מה היה פה? מה ... חי: מר ז.

 8 אז אורן, תסביר. ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 הצלחתי להבין את זה מהמסמכים.לא  חי: מר ז.

 10בהתאם לנוהל משרד הפנים פרסמנו הליך של הקצאה של מבנה שנועד  ד א. ארבל:"עו

 11בקשות של  3למעון יום. ההליך פורסם בעיתונות בכל הארץ, קיבלנו 

 12גורמים שונים. יש לכם את הניתוח של הבקשות, יש לכם ניתוח  3

 13ד כולל המצב הכלכלי כלכלי על פי המסמכים שנדרשו להגיש כל אח

 14שלו, כולל ההשקעות שלו, יש לכם פירוט של ועדת ההקצאות מתאריך 

 15שמנמקת את המלצתה. הוועדה בחנה את כל שלושת  16/1/2020

 16הבקשות, כל בקשה בנפרד. הוועדה גם קיבלה נתונים נוספים מכל 

 17אחד מהמציעים, ביקשנו אותם, קיבלנו במפורט, וההמלצה שלנו 

 18יא להקצות את הנכס בהתאם לקריטריונים שמשרד בסופו של דבר ה

 19הפנים קובע למצב הזה שבו יש מספר בקשות על אותו נכס שמיועד 

 20להקצאה, לתת את הנכס לגוף שעל ידו הניצול יהיה המיטבי והמירבי 

 21לתועלת הציבור. אז בהתאם לקריטריון הזה של נוהל ההקצאות 

 22 פירטנו את הנימוק ועכשיו זה מובא לשיקולכם.

 23זה בשורה לציבור, זה מעון יום שנבנה ברחוב איסי לה מולינו בעלות  ר ר. מרלי, רה"ע:מ

 24בערך, המעון ₪ מיליון  7-גבוהה מאוד. הגיע בסופו של דבר לדעתי ל

 25כיתות מעון בתוך מעון אחד, זו  3מוכן, הסתיימה הבנייה שלו, זה 

 26 בשרה לציבור וזה חדש, איכותי מאוד, זהו. אז מי בעד?

 27 אני לא משתתפת בהצבעה, אני חברה בנעמ"ת. מולכו: ש. 'גב

 28או.קי. תודה, אז תרשום את זה בבקשה. עוד פעם, מי בעד? נגד?  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1נמנעים? תודה. שתים עשרה, אישור העסקתו של דודו אילוז, עשינו 

 2כמשרת  1/1/2020-שינוי, בין עוזר ראש עיר לסגן ראש עיר, החל מה

 3בעירייה כבר מספר שנים, הוא רק מוזז מתקן לתקן.  אמון, דודו עובד

 4בעד? נגד? אין שינויים בשכר, מגובה בהמלצה של גזבר העירייה. מי 

 5 הישיבה נעולה.  נמנעים? תודה, ערב טוב,

 6 ישיבה נעולה


