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 22/6פרוטוקול מס'  2022/5מן המניין שיבת מועצה י

 בתשפ"י' באייר  ,2202.50.11 מיום ד',

 

 נוכחים :

 ראש העירייה  -   מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר   -   מר דימה אפשטיין 

 עצהמו רחב  -   מר אייל וייזר 

 חבר מועצה -   מר חיים רואש

 צהחבר מוע  -   ריאט אפ מקסמר 

 מועצה חבר -    כהן ורא מר

 הצעומ תרבח  -  אידלברג םייח ךליל ד"וע

 חברת מועצה  -   בוודיה מרקעו"ד קלא

 חבר מועצה  -  מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה -   ר עופר אלקייםמ

 חבר מועצה  -   מר זכריה חי 

 חבר מועצה  -   מר יצחק פרץ 

 חבר מועצה  -   עו"ד אורן סודאי 

 ל העיריהמנכ"  -   יאני עו"ד דודו אלח

 היועץ המשפטי לעירייה   -   עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה  -    מר מיכה זנו 

 קרת העירייהבמ  -   אבירם גב' קרן דרכמן

 מ"מ מזכיר המועצה  -    אילוז דודמר 

 

 ם:על סדר היו

 יכון.. משרד הש206כנון ובניית מועדון בשכ' שמעון פרס מגרש ת 151 מס' תב"ר .1

 תקציב חדש. .₪ 2,049,393בסך  

 כון.שי. משרד הות מעון יום + מועדון בשכ' יצחק שמירכית 3תכנון  152 מס' תב"ר .2
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 .תקציב חדש .₪ 371,085 סךב 

 . משרד השיכון. תכנון ובניית מעון יום בשכ' אריאל שרון 962 מס' תב"ר .3

 . קיים תקציבעדכון  .₪ 4,258,238 בסך 

 משרד השיכון.. תכנון ובניית בית כנסת בשכ' אריאל שרון 965  מס' תב"ר .4

 .קייםתקציב עדכון  .₪ 4,652,450 בסך 

 . 406בשכ' יצחק שמיר מגרש  ון יום + מועדון מעלתכנון ובניית מע 984 מס' תב"ר .5

 . קיים ציבתק עדכון .₪ 6,089,738 משרד השיכון. בסך 

 .404' יצחק שמיר מגרש ום + מועדון מעל בשכתכנון ובניית מעון י 985 מס' תב"ר .6

 עדכון תקציב קיים. .₪ 6,374,812 . בסךמשרד השיכון 

משרד  עון פרס.ום + מועדון מעל בשכ' שמתכנון ובניית מעון י 988 מס' תב"ר .7

 עדכון תקציב קיים.  .₪ 6,328,043 . בסךהשיכון 

 . . משרד השיכוןפרסניית בית כנסת בשכ' שמעון תכנון וב 989 מס' תב"ר .8

 עדכון תקציב קיים.  .₪ 5,897,789בסך  

תקציב  כוןעד .₪ 1,400,000בסך  יעוץ ותכנון בנין עיר. קרנות הרשות. 44 מס' תב"ר .9

 קיים.  

עדכון  .₪ 1,020,000שדרוג צי הרכב של העיריה. קרנות הרשות. בסך  131 מס' תב"ר .10

 קיים.תקציב  

עדכון תקציב .₪ 1,200,000ט לגנ"י. מפעל הפיס. בסך וריהוציוד  142 מס' תב"ר .11

 קיים. 

עדכון תקציב  .₪ 1,200,000תי"ס. מפעל הפיס. בסך ציוד וריהוט לב 143 מס' תב"ר .12

 קיים. 

ראשי ערים מטעם סיעת רה"ע מר רונן מרלי כחלק ממשלחת אישור המועצה לנ .13

 . 22-26.5.2022אשכול גליל מערבי להולנד בתאריכים  

 

 לו ק ו  פ ר ו ט

 

לירז לא פה אז , אני רואה אני אתחילשנמצאים כאן ולמי שצופה בבית.  ע:"ר. מרלי, רה
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דה חדשה, שנולדה לו נכאורנה וגם חיים את  , גםגם את לירז ברךמאני 

 ושתזכו לגדלה באושר ונחת. אנחנו רוצים לברך במזל טובברוך השם. 

, שוב גם ללירז ים. אז מזל טובמהיום אתה סבא אני מבין, סבא חי

 שילדה ולא ראינו אותה מאז. 

חרון בעיר, גם פסטיבל בחודש האכמה עדכונים על אירועים שהתרחשו  

כאן. כל  שהייתה ורעם תערוכת צי מנו בחול המועד פסחיישקאביב ה

לחללי מערכות ישראל  הזיכרון, יום גם השואה .הזיכרוןאירועי יום 

. גם בערב יום העצמאות, גם תחגיגות יום העצמאו נפגעי פעולות איבה.ו

 ה החדש בטיילת המזח. את מתחם הנינג'נכנו , חלמחרת בטיילת המזח

זכו לקבל תעודות הצטיינות רבים מנהריה  חייליםאני רוצה לספר לכם ש 

, ויש לנו השנה גאוה נהריינית ביחידות שלהם, גם בצבא, גם במשטרה

בינוקוב זכו להיות מצטייני נשיא. עידן  לסמשני חבר'ה סגן ליאור יחיא ו

 המשפחות. ם ועם בטקס התרגש אני מניח יחד אית מי שראה אותם

ני אירועי כדורסל ריקאית עם שגה האמשל הליפיינל פור האירחנו את  

כל, הגענו למקום השלישי בפיינל פור ובמקביל לצערנו גדולים פה בהי

אותה במקום  ה שסיימהשל הקבוצאוד טובה מואחרי עונה ארוכה 

חנו את ליי אוף שניצעברנו סדרה אחת בפהראשון, את הליגה הסדירה, 

 יי אוף. מר הפלבחצי ג השנייהמכבי חיפה והפסדנו לצערנו בסדרה 

והצוות המקצועי בשיחה כזאת קני הקבוצה אני נפגשתי אתמול עם שח 

ית גישים שהם נכשלו במשימה העיקרשל סיכום עונה אתמול בערב, מר

גה, אבל כשמסתכלים על חצי הכוס המלאה אז שלהם שזה היה לעלות לי

 ,ראשוןאפשר להיות גאים בעונה שהם עשו וזה שהם סיימו במקום ה

ובעיקר בעיקר בחיבור לקהילה, ל פור של הליגה גיעו לפיינדה שהבעוב

, גם פעילות שבועית בבתי הספר שלנו, גם ביקורים בבית עשו המון

ואני מברך אותם שיצאו לחופשה  הבה פעולות לקהילהחולים ועוד הר

 ויחזרו, מי שיחזור, לעונה טובה יותר בע"ה בשנה הבאה. 

ר והילדים בקרית הספורט קבוצות הנועפתחנו רשמית את האימונים של  
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החדשה, אנחנו מחכים לעוד כמה פינישים אחרונים במתחם הזה. הקמנו 

והגלגיליות, פארק המשפחה סלים ב 8יער סלים, זה מגרש כדורסל עם 

 רובכם בטח יצא לו לראות כבר. אני מניח ש

עבודות בשיתוף נתיבי רוג הדק בשפך הגעתון. ממשיכים בממשיכים בשד 

מצומת המייסדים ועד לכיכר טרומפלדור  4ישראל להרחבת כביש 

החדש, אני מניח שאתם רואים את  89עם  4והסדרת צומת כביש 

 . העבודות האלו

אוד מורכב עם כל רח' מאוד מר גם נכנסים להילוך עובל סת על מהעבודו 

ההגנה ובית ספר רמז והטיילת שעוברת שם. אז נכנסים למהלך מורכב 

עמוקה מאוד ברח' ההגנה. אנחנו מקוים עד החורף לסיים את  של חפירה

 ו בקרקע. התשתית הבסיסית של המובל, להניח אות

דונם  61ול על שטח של י גדממשיכים בעבודות להקמת פארק עירונ 

סמוך לשכונת טרומפלדור. אני מניח שגם את העבודות שם  4בכביש 

בקפלן, וביוב  תשתית של מיםהעבודות עם אתם רואים. ממשיכים 

הישן ורח' עזרא. יש תוכנית  89באחד העם, בש"י עגנון, המייסדים, כביש 

. עבודה סדורה של ההנדסה ביחד עם תמיר, מהנדס המים שלנו

ונעשית  והעבודות האלו הן עבודות שוטפות עם תוכנית אב למים וביוב

 עבודה אינטנסיבית.

ומתוכננת ודודו נרחבת תוכנית  יישוםאנחנו בשבועות הקרובים נתחיל ב 

מפקח עליה ומוביל אותה לשדרוג מרחבים ציבוריים בכל רחבי העיר, עם 

תברואה  ,גינון סלילה,דגש על טיפול בתשתיות ישנות, חשמל, ריצוף, 

 כבר בשבוע הקרוב.ואנחנו מתחילים בשפרינצק 

כ מאיר יצחק הלוי, הוא אחראי על אירחנו כאן את סגן שרת החינוך ח" 

איש הגליל  מופיד מהדיהבלתי פורמלי במשרד ואת ח"כ  החינוך

ת, חנכנו ליל בכנסאתמול היינו ביום הג היו ביקורים טובים. מחורפיש.

ברי כנסת ח 19ברי כנסת, יש לנו ר חיל מספען הגלאת השדולה למ

צפוניים בכנסת הזו. זה לא היה מעולם, זה מספר גדול מאוד, כולם 
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מה שקשור לקידום תשתיות, תעסוקה,  רתומים לעזור ודיברנו על כל

 6אז כביש את כולנו,  שמענייןכמובן  6חינוך, השכלה גבוהה, כביש 

עד צומת בואכה ראש  6יש מתוקצב בסדר עדיפות מאוד מאוד גבוה, כב

ודיברנו על ביוב ורפואה  נים וזה יצא לדרךהנקרה. זה שני קטעים אחרו

 מקווהה בגליל ואני יטועל האוניברסחיזוק בית החולים שלנו על ו

מאמצים שלנו תשיג הישגים משמעותיים שהשדולה הזאת ביחד עם 

 ל ולנהריה בפרט. לגליל בכל

לחימה תחילת המהם נקלטו מ 570ם. עולי 750קלטנו כבר  22מתחילת  

מהם ילדים, הגיעו מאוקראינה, רוסיה, בלרוס. שבוע  155באירופה, 

יוצאת משלחת  ,ד שבועייםעו או הבא, אם אני זוכר נכון את התאריך

את כבר העליה השלישית . זמשפחות מצרפת 20קטנה נוספת להביא עוד 

ת שמגיעים משפחות מצרפ 50מצרפת, זה עליות קטנות, בסך הכל 

 ת, מבורכות. מנהריה. עליות טובו

חתולי רחוב. ושני דברים  2,000ור וסירוס יצאנו לדרך עם מבצע לעיק 

את הזומו, זומו זאת רוב אנחנו פותחים אחרונים, ביום שישי הק

אומנים  50לוגית, זה במפעל זוגלובק המיתו רוכת אמנות ענקית,תע

פעילות לכל  ולי ויש תוכניותלי 2-חו פה עד המהארץ, גם מחו"ל, יתאר

ה רוכהמשפחה שם, הכניסה חופשית. כדאי לבוא. ממש שווה לבקר בתע

הזמנה לחברי לכם  הזאת. לכם אני אומר יש לכם הזמנה, צירפנו

יוני אנחנו נקיים סיור מודרך ל 1-המועצה בישיבת המועצה הבאה ב

תם לחברי מועצת העיר בתוך המתחם. אבל אני אומר לציבור בבית א

 ,מוזמנים, תבואו בהמוניכם. זה מוזיאון, לא היה פה בנהריה כזה דבר

וחצי הם משקיעים שם, עובדים שם, אני ביקרתי שם,  יותר מחודש

מי שאוהב  ., שווה מאוד לראותכנות ממש בפיינל האחרון שלהםהה

וגם מי שלא כל כך אוהב יש  ות בטוח יאהב מאוד את המוזיאון הזהאומנ

 ת, שווה ללכת לראות את זה.יצירות מדהימו

מדינות, נוספו  27ים דגלים ברחוב, דגלים של פה, אתם רואאליפות אירו 



 
                                                                         6 

     

'יצו שתתקיים לקראת סוף יאו גג'מדינות, יגיעו לאליפות אירופה ב 27

פתיחה אנחנו עושים להם מסיבת  26-ב כאן בהיכל הספורט דש הזההחו

פורטאים שמתחרים ס 12לנו יש למאי בגעתון.  26-ברחוב בנייטמרקט, ב

נהריינים,  12לעודד כמובן. וזה ז נבוא נהריינים, א 12באליפות אירופה, 

 זה ייצוג גדול מאוד ביחס לכל מדינה. 

אירועים, היום  5ון, יש מרקט בגעתוזרים לקיים אירועי נייט אנחנו ח 

 ים שלו, אבלבליטושים האחרונאירועי קיץ, הוא עדיין גנט של אישרנו 

עם פסטיבלים, מופעים, הצגות, הופעות,  ץקיהולך להיות פה אחלה 

 דודו בבקשה. מה שאפשר. עד כאן עדכונים.  ילדים, מבוגרים, כל

 צה לדבר,ואני ר ז. חי:

 טוב, שלום לכולם.  ד. אלחיאני:

 רגע דודו. ע:"ר. מרלי, רה

בועות ועל הטקסים, כל מה שחווינו בש אני רוצה לדבר על האירועים ז. חי:

, אירועים רגישים וגם מרגשים. אירוע אחד הסיכונים שלו האחרונים

אתה , זה לא איזה נושא שר באפס תקלותשאין לך זמן תיקון, חייב לעבו

 ול להגיד אוקי. מחר אני אתקן. יכ

ברמת ביצוע  ואני רוצה לומר שמנקודת מבטי ראיתי פה את האירועים 

כל מקום אני רואה אותו, א בלגבוהה מאוד, עם אכפתיות בסדר גודל ש

ה, זכרתי את הלקחים שדיברתי עם אלי עם הפקת לקחים משנה שעבר

אירועים בקחים של הפקת לע ראיתי פה ביצושנה שעברה על האירועים ו

 הנוכחים. 

ה צוות של אנשים שעוסקים במלאכה הזאת ימים זה לא יש מאין, ז 

תודה מקרב לב מבחינתי  אני, ועל כך ליח ויעבור בשלוםרבים כדי שזה יצ

שאפו  .הזיכרוןלכל אלה שעסקו, במיוחד בטקסים הרגישים של ימי 

 לכולם. 

חנו מביאים את הסיבות שבגינן אנשלום לכולם. אני רוצה לציין את  טוב. מ. זנו:

נשאל שאלות , כדי שתבינו את זה כי אני התב"רים הקיימים להגדלה
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  ורציתי להסביר את זה.

. מתכננים את התב"ר בהוצאות ושא של ההוצאות בתב"ראחד, יש את הנ 

רים מסוימים שתכננו . קורים מקפי אומדן מסוים, יש תוצאות מכרזל

יכים לעדכן מכרז נמוכות יותר ואנחנו צר את התב"ר בהוצאות ותוצאות

חשוב לסיים כל  .בגירעוןרויקט את התקציב כדי לא לסיים את הפ

 7-פרויקט שהסתיים בתרים שזה המי. תזכרו את גשר פרויקט מאוזן

גבוה רעון יגלנצבר ומביא  לגירעוןן בתב"ר הופך שקל גרעון וגרעו מיליון

אלה כמה שיותר מוקדם צריך הימנע מהדברים הותוכנית הבראה, וכדי ל

  בהוצאות.לעדכן את התב"ר 

הכנסות. משרדים ממשלתיים בבניית מוסדות ציבור מעדכנים הבנושא  

ת כיתות, אתה מקבל מהמשרד א 8בן בונה בית ספר  את ההכנסות. אתה

, ככל שמגיעה כי משך הפרויקט הוא מעל שנה 20התקציב בגובה 

מימון אנחנו מביאים לפה את  ויש גיוס מקורות הרשאה מהמשרדיםה

 התב"רים להגדלה בנושא ההכנסות. 

רדים מממנים תחילה תכנון ואחרי שיש תכנון ויש יש מקרים שהמש 

יש תב"רים לים הרשאות ואז התב"ר נפתח לתכנון והקמה. אומדן מקב

במימון קרנות הרשות כמו קרן רכבים, מוכרים את הרכבים הישנים, 

י תוכנית עבודה מעדכנים ומשדרגים את צי הכספים נכנסים לקרן ולפ

יות שאנחנו מעדכנים תב"רים וזה הרכב של הרשות. אלה הסיבות העיקר

ים שהם פה תב"רים שהם חדשים ותב"ר מוקדם וישחשוב לעשות את זה 

 עדכון. 

א בניית מוסדות אז אנחנו יודעים שיש התייקרויות בבניה. ובנוש 

דומים ואנחנו צריכים לעדכן את תוצאות קודמות של מכרזים שעשינו 

 . זה ולסיים את הפרויקט

 

 .. משרד השיכון206כנון ובניית מועדון בשכ' שמעון פרס מגרש ת 151 מס' תב"ר .1

 תקציב חדש. .₪ 2,049,393בסך 
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ון בשכונת שמעון אשון. תכנון ובניית מועדנתחיל בתב"ר הרערב טוב.  ד. אלחיאני:

תקציב חדש.  .₪ 2,049,393השיכון.  . תקציב של משרד206 מגרש פרס

 שאלות? מי בעד? תודה. 

 

 כון.שיה. משרד ות מעון יום + מועדון בשכ' יצחק שמירכית 3תכנון  152 מס' תב"ר .2

 .תקציב חדש .₪ 371,085 סךב

כיתות מעון יום ומועדון בשכונת יצחק שמיר. תקציב של משרד  3תכנון  ד. אלחיאני:

 ות? מי בעד? שאל .₪ 371,085השיכון. 

 

 . משרד השיכון. תכנון ובניית מעון יום בשכ' אריאל שרון 962 מס' תב"ר .3

 . קיים תקציבעדכון  .₪ 4,258,238 בסך

תכנון ובניית מעון יום בשכונת אריאל שרון. תקציב של משרד השיכון.  יאני:ד. אלח

 . עדכון תקציב קיים. שאלות? מי בעד? תודה.387,113

 

 משרד השיכון.. תכנון ובניית בית כנסת בשכ' אריאל שרון 965  מס' תב"ר .4

 .קייםתקציב עדכון  .₪ ,652,4504 בסך

יכון. תקציב של משרד השנת אריאל שרון. בשכותכנון ובניית בית כנסת  ד. אלחיאני:

 עדכון תקציב קיים. שאלות? מי בעד? תודה. .₪ 422,950

 

. 406מועדון מעל בשכ' יצחק שמיר מגרש  תכנון ובניית מעון יום + 984 מס' תב"ר .5

 . קיים ציבתק עדכון .₪ 6,089,738 משרד השיכון. בסך

ון מעל בשכונת יצחק שמיר. תקציב של יית מעון יום ומועדון ובנתכנ ד. אלחיאני:

 עדכון תקציב קיים. שאלות? מי בעד? תודה. .₪ 553,613משרד השיכון. 

 

 .440יום + מועדון מעל בשכ' יצחק שמיר מגרש  תכנון ובניית מעון 985 מס' תב"ר .6

 עדכון תקציב קיים. .₪ 4,8126,37 . בסךמשרד השיכון

. תקציב של ומועדון מעל בשכונת יצחק שמירתכנון ובניית מעון יום  ד. אלחיאני:



 
                                                                         9 

     

עדכון תקציב קיים. שאלות? מי בעד?  .₪ 5,854,812משרד השיכון. 

 תודה. 

 

משרד  יית מעון יום + מועדון מעל בשכ' שמעון פרס.תכנון ובנ 988 מס' תב"ר .7

 עדכון תקציב קיים.  .₪ 6,328,043 . בסךהשיכון

ומועדון בשכונת שמעון פרס. תקציב של משרד ובניית מעון יום תכנון  ד. אלחיאני:

 עדכון תקציב קיים. שאלות? מי בעד? תודה.  .₪ 5,808,043השיכון. 

 

 . . משרד השיכוןבית כנסת בשכ' שמעון פרסניית תכנון וב 989 מס' תב"ר .8

 עדכון תקציב קיים.  .₪ 5,897,789בסך 

. תקציב של משרד השיכון. תכנון ובניית בית כנסת בשכונת שמעון פרס ד. אלחיאני:

 עדכון תקציב קיים. שאלות? מי בעד? תודה.  .₪ 5,497,879

 

עדכון תקציב  .₪ 1,400,000 בסך יעוץ ותכנון בנין עיר. קרנות הרשות. 44 מס' תב"ר .9

 קיים. 

עדכון תקציב  .₪ 700,000. על סך עיר. מקרנות הרשותבנין ייעוץ ותכנון  ד. אלחיאני:

 קיים. שאלות?

 אתה יכול להסביר? ובר:ד

אנחנו נדרשים להגיש תכנון תקציבים גיוס עבור הגשת קולות קוראים ל מ. זנו:

ון של הרשות כדי לגייס ראשוני להתחדשות עירונית. כל פעולות התכנ

 כספים ולקבל הרשאות מהמשרדים. 

 מי בעד? תודה.  נעבור להצבעה. ד. אלחיאני:

 

עדכון  .₪ 1,020,000של העיריה. קרנות הרשות. בסך שדרוג צי הרכב  131 מס' תב"ר .10

 קיים.תקציב 

עדכון  .₪ 800,000שדרוג צי הרכב של העיריה. מקרנות הרשות. בסך  ד. אלחיאני:

 י בעד? תודה. נעבור להצבעה. מתקציב קיים. שאלות? 
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עדכון תקציב .₪ 1,200,000ציוד וריהוט לגנ"י. מפעל הפיס. בסך  142 מס' תב"ר .11

 יים.ק

עדכון  .₪ 700,000ציוד וריהוט לגני ילדים, תקציב של מפעל הפיס. בסך  ד. אלחיאני:

 תקציב קיים. שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? 

 

עדכון תקציב  .₪ 1,200,000תי"ס. מפעל הפיס. בסך ציוד וריהוט לב 143 מס' "רתב .12

 קיים.

עדכון  .₪ 700,000יס. בסך הפלבתי ספר. תקציב של מפעל  ציוד וריהוט ד. אלחיאני:

 . שאלות? מי בעד? עופר, אתה בעד?קייםתקציב 

 כן. ע. אלקיים:

 בסדר.  ד. אלחיאני:

 

ראשי ערים מטעם ע מר רונן מרלי כחלק ממשלחת סיעת רה"אישור המועצה לנ .13

 . 26.5.2022-22אשכול גליל מערבי להולנד בתאריכים 

המועצה לנסיעת רה"ע מר רונן מרלי כחלק נעבור לנושא הבא. אישור  ד. אלחיאני:

-22ממשלחת ראשי ערים מטעם אשכול גליל מערבי להולנגד בתאריכים 

 ר להצבעה? יש שאלות או שנעבו . בבקשה רונן.26.5

העיריה  ,₪ 8,000האשכול משלם  רשויות באשכול.המשלחת של ראשי  ע:"ר. מרלי, רה

, ות מקבילים בהולנדאשכוללראשי הרשויות נוסעים  .₪ 5,000משלמת 

יו"ר האשכול שמעון לנקרי, זאת מטרת הנסיעה. סיור לימודי בעיקר עם 

 זהו.

 מי בעד? תודה. נעבור להצבעה.  ד. אלחיאני:

רונן, אני רוצה להגיד משהו. אני לא ארחיב עכשיו אבל אני רק רוצה  אלקיים:ע. 

י בדלך היום לקבל את ההסכם של עותייחס למכתב ששלחתי שתלבקש 

 הקאנטרי. 

דה התחלה להגיד תוטרף לברכות של זכריה בתודה לדודו. אני מצ ע:"ר. מרלי, רה
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 ,הזיכרוןיום  גם את טקסוהערכה לדודו, למנכ"ל. לאיציק שהוביל פה 

גם את אירועי יום העצמאות. אנשים עובדים קשה ואמרתי קודם אנחנו 

שר כוח על מכינים אירועי קיץ והחודשים הקרובים עמוסים מאוד. יי

 .העשייה

מי שרוצה להגיע בפתיחה ביום שישי הקרוב מוזמן, אבל אם לא אני  

לה טובה המועצה. ומיליוני סיור מודרך לכל חברי  1-מזכיר לכולם ב

ליניב יחד עם החכ"ל שניהלו את האירוע של יום העצמאות בצורה 

 ערב טוב. מרשימה. תודה.

 

 סוף הישיבה

 


