
 

 

 . 1/2021ישיבת מועצה מן המניין 
 . 11/2פרוטוקול מס' 

 20.1.2021 -ב  שבט' ז מועד הישיבה : יום רביעי 
 מיקום הישיבה : היכל הספורט עין שרה נהריה .

  

 נוכחים :
 ראש העירייה –מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר דימה אפשטיין 
 סגן ראש העיר-מר אייל וייזר 

 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 
 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

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

 חבר מועצה –מר חיים רואש 
 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 

 חבר מועצה –מר זכריה חי 
 חבר מועצה –צחק פרץ מר י

 חברת מועצה  –גב' אורנה שטרקמן 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 

 נעדרים :
 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 
 
 
 
 
 

 משתתפים :
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 היועץ המשפטי -עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 
 מהנדס העירייה –מר פארס דאהר 

 מבקרת העירייה –גב' קרן דרכמן אבירם 
 מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 

 מנהל הסכם גג, החברה הכלכלית  –מר טל חמי 
 משרד רואי חשבון זיצר  – ררו"ח דני לייבל

 משרד עורכי דין גולדהמר ייעוץ משפטי  –עו"ד אבי גולדהמר 
 
 
 



 

 

 נושאים לסדר יום :
מס'   

 תב"ר
  

 תב"ר קיים סכום  הוצאות  סכום הכנסות  שם התב"ר
  

תקציב 
 מעודכן

 הערות 

ביצוע רח' ההגנה כולל ככר  45 1
 רח' מסריק-ההגנה

משרד התחבורה 
70% 

עבודות  560,000
 קבלניות

 תקציב חדש 560,000 0 560,000

מהיטל -הרשות      
 כביש

 ההגנה שדרוג רחוב 240,000 0 240,000   240,000

 800,000 0 800,000   800,000   סה"כ    
 

פיתוח ושיקום תשתיות  46 2
 לאורך החוף 

עבודות  3,000,000 משרד התיירות
 קבלניות

 תקציב חדש 3,000,000 0 3,000,000

-הרשות      
 מה.השבחה

תאורה , פיתוח נופי,  750,000 0 750,000   750,000
שיקום מזח הדייגים, 

 דרום פיתוח טיילת

   3,750,000 0 3,750,000   3,750,000   סה"כ    

תכנון ופיקוח לכבישים  47 3
 קק"ל ויצחק שדה

עבודות  352,887 משרד השיכון
 תכנון

 תקציב חדש 352,887 0 352,887

            352,887 0 352,887 
 

פעימה  -תוכנית אנשי חייל  48 4
 קורונה.  2

 עבודות 79,000 משרד הבטחון
 אחרות

 תקציב חדש 79,000 0 79,000

צוות תמיכה לתושבים  79,000 0 79,000   79,000   סה"כ    
 להתמודדות עם הקורונה

 -בנית כיתות בבי"ס אפיק  49 5
 בי"ח גליל מערבי

עב'  4,229,856 משרד החינוך
 קבלניות

 תקציב חדש 4,141,656 0 4,141,656

      
 

 88,200 הצטיידות  
 

88,200   

   4,229,856   4,229,856       סה"כ    

 48תכנון בי"ס מקיף חדש  50 6
 כיתות בשכ' יצחק שמיר

 תקציב חדש 817,195 0 817,195 תכנון 817,195 משרד החינוך

            817,195   817,195   

עבודות  28,721 משרד הפנים שילוט חופי רחצה 51 7
 קבלניות

 חדשתקציב  28,721 0 28,721

 2020חופי רחצה                   

רכישת  40,000 משרד הפנים ציוד הצלה ובטיחות 52 8
 ציוד

 תקציב חדש 40,000 0 40,000

 2020חופי רחצה                   

רכישת  20,000 משרד הפנים ציוד כריזה ובקרה 53 9
 ציוד

 תקציב חדש 20,000 0 20,000

 2020רחצה חופי                   

עבודות  40,000 משרד הפנים גידור תחנת הצלה 54 10
 קבלניות

 
 תקציב חדש    

 2020חופי רחצה                   

שיפוץ תחנת הצלה בחוף  55 11
 גלי גליל

עבודות  50,000 משרד הפנים
 קבלניות

 תקציב חדש 50,000 0 50,000

  2020חופי רחצה                   
 

 תקציב חדש 150,000   150,000 תכנון 150,000 המועצה הדתית תכנון הרחבת בית עלמין  56 12

        150,000   150,000 0 150,000   

כיתות  24בניית בי"ס יסודי  980 13
 בשכ' אריק שרון

עבודות  4,689,734 משרד החינוך
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים  18,207,958 13,621,124 4,586,834

      
 

   338,100 235,200 102,900 הצטיידות  

   18,546,058 13,856,324 4,689,734   4,689,734   סה"כ    



 

 

 -תכנון והקמת סקייט  983 14
 פארק

משרד הבינוי 
 והשיכון

עבודות  700,000
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים  700,000   700,000

   1,700,000 100,000 1,600,000   1,600,000 מפעל הפיס      

הרשות מהיטל       
 השבחה

400,000   400,000 2,200,000 2,600,000   

   5,000,000 2,300,000 2,700,000   2,700,000   סה"כ    

הקמת מתנ"ס ברחוב  58 15
 המעפילים

עבודות  9,134,929 משב"ש
 קבלניות

 תקציב חדש 9,134,929 0 9,134,929
הסכם גג עבור  –משב"ש 

 מוסדות ציבור
 
 

 ביאור לתב"רים :
 .הסדרי תנועה, בטיחות ותוספת חניות  –. הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה לרחוב ההגנה 1
 . הרשאה תקציבית ממשרד התיירות לפיתוח ושיקום טיילת המזח, מרחב שפך הגעתון ומרחב הטיילת  הדרומית .2
 לתכנון עבודות עירוניות שיבוצעו לפיתוח רחובות קק"ל ויצחק שדה בהיבטי תשתיות, כבישים  . הרשאה תקציבית ממשב"ש3

 ותאורה .    
 . הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון לטובת הרשות לפעולות תומכות להתמודדות עם משבר קורונה בהיבטי חינוך/רווחה .4
 ה"ח גליל מערבי לטובת ילדי נהריה והאזור .. הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לבניית ביה"ס חדש אפיק בבי5
 כיתות בשכונת יצחק שמיר . 48. הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לתכנון ביה"ס תיכון חדש 6

 . 2021. הרשאות תקציביות ממשרד הפנים להיערכות הכנת הרשות לפתיחת עונת הרחצה לסוף מרץ  7-11
 רחבת בית העלמין של נהריה .. הרשאה תקציבית מהמועצה הדתית לטובת תכנון ה12
 ב' ועבודות  שלב –כיתות בשכונת אריאל שרון  24. הרשאה לתוספת תקציבית ממשרד החינוך להמשך בניית ביה"ס יסודי 13

 גמר .      
 פארק עירוני בפארק שפך הגעתון . -. הרשאה תקציבית ממשב"ש, מפעל הפיס ותקציב הרשות לטובת בניית סקייט 14
 .בצמוד לחוף גלי גליל – 18169/86מ"ר בגוש  1,130תקציביות ממשב"ש להקמת מתנ"ס )מבנה חוגים( בגודל  הרשאות. 15

 
 המלצותיה ביחס לבקשות מקדמה של העמותה לקידום הספורט  ןבעניי 20/12/20-אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מ .16

 : ההישגי בנהריה ושל עמותת בית"ר נהריה מועדון ספורט כדורגל       
 לעמותה לקידום הספורט ההישגי בנהריה  2020לחודש מהתקציב שניתן בשנת  1/12א. תשלום מקדמה בסך של עד       

 .אש"ח  500סה"כ  2021אש"ח לחודש ינואר וחודש פברואר  250)כדורסל(           
 לעמותה מועדון ספורט כדורגל בית"ר נהריה 2020לחודש מהתקציב שניתן בשנת  1/12מקדמה בסך של עד ב. תשלום       

 .אש"ח  40סה"כ  2021אש"ח לחודש ינואר וחודש פברואר  20          
 יקטים . אישור הסכם מסגרת בין עיריית נהריה לחברה הכלכלית לנהריה הכולל ניהול נכסים, תפעול חופי הים וניהול פרו17

 הנדסיים .      
 לחברה הכלכלית לנהריה בע"מ . 31/12/19דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום  דו"ח כספי של התאגיד העירוני:. 18
 . הצעה לסדר יום של חברות המועצה אורנה שטרקמן ושרית נס פררו . 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הודעת פתיחה : –רונן מרלי 



 

 

 –מזג האוויר 
 נוסף.נהריה עברה שיטפון  -
 מים ממזרח, מגב ההר. -
 בתים לא הוצפו. רק מרחב הגעתון בו גלש הנחל. -
 האצת עבודות למימוש התוכנית הממשלתית. –בניית מאגרים  -
 צוותי השפ"ע שלנו יחד עם רשות הניקוז ממשיכים כל השנה בעבודות ייעודיות. -

 : עדכון קורונה
 חולים.  300-כ -
 לילדי עובדי ביה"ח לגליל ולילדי צוותי חנ"מ. –פתיחת שמרטפיות  -
 עיר צהובה -
 פרופ' נחמן אש –ביקור פרויקטור הקורונה  -

 החלו עבודות בצד הדרומי. –שדרוג רחוב הגעתון 
 פארק נחל סער באזור שכונת עמידר –מגה פרויקט 

 מ' נוספים 500סיום  –הרחבת טיילת צפונית 
משך לוועדת שמות תיקרא ע"ש הרב ד"ר אהרון קלר ז"ל רבה הראשי הראשון של סולד במקום רמזור. בה-כיכר חדשה הרצל

 העיר. זו בקשה שהעלתה המשפחה והוועדה אישרה זאת.
 מתחם בטיחותי להורדת הילדים בבוקר ואיסוף בצהריים. –מתחם נשק וסע בי"ס כצנלסון 

 רגום, יוספטל וקרית עשור. –ממשיכים בשדרוג התאורה. אחרי טרומפלדור 
 תו איכות עירוני לגנים פרטיים ומשפחתונים. התחלנו לחלק לגנים שעומדים בתנאי התו ונמשיך לאחר סיום הסגר. –תו לטף 

 שנים באסון הכרמל. 10תלמידי תיכון שלנו זכו באות שר החינוך לנוער מצטיין ע"ש אלעד ריבן ז"ל שנספה לפני  5
 בי"ס רמז, רונה רמון, גן ילדים עירוני וב"ס אביר יעקב. ביקור חשוב של מנכ"ל משרד החינוך, עמית אדרי:

 פגישת עבודה עם שלמה פייבלוביץ, מנהל מחוז חיפה הנכנס של משרד הבינוי והשיכון.
 שני מגרשי מיני פיץ' בשיתוף משרד הפריפריה, הנגב והגליל בטרומפלדור ועין שרה.                                  

 דרומית משדרגים אותה באזור רציף הדייגים ובאזור טיילת המזח ליד מתחם ההרקדות.מפתחים את הטיילת ה
 נהריה זכתה בחמישה כוכבי יופי על הצטיינות בקידום הזהירות בדרכים מטעם הרלב"ד והמועצה לישראל יפה.

 גיוס רשות העתיקות לשחזור ושימור הכנסייה הביזנטית.
ומותאמת לתקופת הקורונה. תודה לכל מי שעסק: מח' תרבות, מתנ"ס, מרכז צעירים  קיימנו את אירועי החנוכה במתכונת שונה

 ויחידת הנוער.
 קיימנו אזכרה באנדרטה בבית העלמין הישן לנספים בשואה. –יום הקדיש הכללי 
 צוות מהעירייה נבחר כמצטיין בתוכנית "מאיצים דיגיטליים לשלטון המקומי".  -מובילים בדיגיטל 

 ציינו את יום ההתנדבות הבינ"ל במפגש זום בהשתתפות מאות מתנדבים ומלגאים נהריינים.  
 ג'רזי.-קבענו מזוזה בטקס עם נציגי הפדרציה היהודית של צפון ניו -בית חם לנערה  

 עין שרה הישנה ובטיילת ציונה בנהריה הירוקה עבודה בעיצומה. –פארקים חדשים בעבודה 
 .50%אינטרנט של העירייה לגני הילדים העירונים ולכתות א'. ביום הראשון נרשמו כבר נפתחה ההרשמה באתר ה

 מפגשי סיכום שנה עם תושבי העיר ועם עובדי העירייה באופן מקוון.
 ומשם זה מעובר לבדיקת וטיפול צוותי השטח. 106שירות ווטסאפ עירוני. מכל מקום ובכל זמן שולחים הודעה למוקד העירוני 

 
 
 
 
 
 
 
 

  פרוטוקול הדיון :
 



 

 

מס'   
 תב"ר

  

 תב"ר קיים סכום  הוצאות  סכום הכנסות  שם התב"ר
  

תקציב 
 מעודכן

 הערות 

ביצוע רח' ההגנה כולל ככר  45 1
 רח' מסריק-ההגנה

משרד התחבורה 
70% 

עבודות  560,000
 קבלניות

 תקציב חדש 560,000 0 560,000

מהיטל -הרשות      
 כביש

 שדרוג רחוב ההגנה 240,000 0 240,000   240,000

 800,000 0 800,000   800,000   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

פיתוח ושיקום תשתיות  46 2
 לאורך החוף 

עבודות  3,000,000 משרד התיירות
 קבלניות

 תקציב חדש 3,000,000 0 3,000,000

-הרשות      
 מה.השבחה

תאורה , פיתוח נופי,  750,000 0 750,000   750,000
שיקום מזח הדייגים, 

 פיתוח טיילת דרום

   3,750,000 0 3,750,000   3,750,000   סה"כ    

 

 רונן מרלי 
 .הפרויקט שהתוכנית תסתייםונציג  כולל גידור, ריהוט ותאורה יצאנו עם תוכנית לחידוש מרחב הגעתון ושפך הגעתון

 

 התב"ר התקבל פה אחדהצבעה :  אישור 
 

תכנון ופיקוח לכבישים  47 3
 קק"ל ויצחק שדה

עבודות  352,887 משרד השיכון
 תכנון

 תקציב חדש 352,887 0 352,887

            352,887 0 352,887 
 

 
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

פעימה  -תוכנית אנשי חייל  48 4
 קורונה.  2

עבודות  79,000 משרד הבטחון
 אחרות

 תקציב חדש 79,000 0 79,000

צוות תמיכה לתושבים  79,000 0 79,000   79,000   סה"כ    
 להתמודדות עם הקורונה

 

 אורנה שטרקמן
 אפשר לקבל הסבר על כך ?

 

 מיכה זנו  
 .נותן הסבר מפורט על התוכנית

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -בבי"ס אפיק בנית כיתות  49 5
 בי"ח גליל מערבי

עב'  4,229,856 משרד החינוך
 קבלניות

 תקציב חדש 4,141,656 0 4,141,656

      
 

 88,200 הצטיידות  
 

88,200   



 

 

   4,229,856   4,229,856       סה"כ    
 

 רונן מרלי 
 .החדשביה"ס אפיק נמצא היום מתחת לקרקע ומשרד החינוך מאשר ומתקצב את בניית ביה"ס 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 48תכנון בי"ס מקיף חדש  50 6
 כיתות בשכ' יצחק שמיר

 תקציב חדש 817,195 0 817,195 תכנון 817,195 משרד החינוך

            817,195   817,195   
 

 רונן מרלי 
 .כיתות בשכונת יצחק שמיר, זה רק התכנון, היינו בוועדת השיפוט לצורך התכנון שלו  48גם פה זה ביה"ס חדש 

 

 אורנה שטרקמן
 .לא הבנתי

 

 רונן מרלי 
 .וועדת השיפוט שופטת את התכנון, יש הכרה בצורך וזה יהיה ביה"ס תיכון חדש ייבנה

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

עבודות  28,721 משרד הפנים שילוט חופי רחצה 51 7
 קבלניות

 תקציב חדש 28,721 0 28,721

 2020חופי רחצה                   

                              
 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד

 

רכישת  40,000 משרד הפנים ציוד הצלה ובטיחות 52 8
 ציוד

 תקציב חדש 40,000 0 40,000

 2020חופי רחצה                   

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

רכישת  20,000 משרד הפנים ציוד כריזה ובקרה 53 9
 ציוד

 תקציב חדש 20,000 0 20,000

 2020חופי רחצה                   

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

עבודות  40,000 משרד הפנים גידור תחנת הצלה 54 10
 קבלניות

 
 תקציב חדש    

 2020חופי רחצה                   

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שיפוץ תחנת הצלה בחוף  55 11
 גלי גליל

עבודות  50,000 משרד הפנים
 קבלניות

 תקציב חדש 50,000 0 50,000

  2020חופי רחצה                   



 

 

 

 

 התקבל פה אחד הצבעה :  אישור התב"ר
 

 תקציב חדש 150,000   150,000 תכנון 150,000 המועצה הדתית תכנון הרחבת בית עלמין  56 12

        150,000   150,000 0 150,000   

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

כיתות  24בניית בי"ס יסודי  980 13
 בשכ' אריק שרון

עבודות  4,689,734 משרד החינוך
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים  18,207,958 13,621,124 4,586,834

      
 

   338,100 235,200 102,900 הצטיידות  

   18,546,058 13,856,324 4,689,734   4,689,734   סה"כ    

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 -תכנון והקמת סקייט  983 14
 פארק

משרד הבינוי 
 והשיכון

עבודות  700,000
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים  700,000   700,000

   1,700,000 100,000 1,600,000   1,600,000 מפעל הפיס      

הרשות מהיטל       
 השבחה

400,000   400,000 2,200,000 2,600,000   

   5,000,000 2,300,000 2,700,000   2,700,000   סה"כ    

 

 רונן מרלי 
עצמו בשיתוף עם צוות מארה"ב שהם גורמים מקצועיים והציג את זה עם הקבלן שזכה בעבודה, פרויקט מורכב,  נונפגש היום

 תוכנית העבודה.ו
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

הקמת מתנ"ס ברחוב  58 15
 המעפילים

עבודות  9,134,929 משב"ש
 קבלניות

 תקציב חדש 9,134,929 0 9,134,929
הסכם גג עבור  –משב"ש 

 מוסדות ציבור
 

 רונן מרלי 
 .זה מועדון תרבות, חדר כושר, מבנה חוגים, בית קפה, אנו לוקחים מבנה נטוש ומשדרגים אותו

 

 אורנה שטרקמן
 למיטב ידיעתי לא ניתן לבנות בצמוד לים כיצד קיבלנו אישור ?

 

 רונן מרלי 
 .הערה נכונה, כשהרסו את המבנה השאירו את הקירות עומדים ולכן נוכל לבצע זאת 

 

 פארס דאהר
 .בתב"ע של הטיילת יש זכויות בנייה אז מותר לבנות בהתאם לתוכנית

 עופר אלקיים
 מה עם התוכנית התחבורתית שהרבה זמן תקועה מחניתה לקפלן ?



 

 

 

 פארס דאהר
ת  )בחינת השלכות תחבורתיות( יום  לא רלבנטית לאור השינויים שנערכו בנהריה, כרגע יוצאים לבה"כ 2010התכנית משנת 

 חדש .ת בה"לתכנון חדש למהנדס תנועה 
  

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד

 

 המלצותיה ביחס לבקשות מקדמה של העמותה לקידום הספורט  ןבעניי 20/12/20-אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מ .16
 : ההישגי בנהריה ושל עמותת בית"ר נהריה מועדון ספורט כדורגל       
 לעמותה לקידום הספורט ההישגי בנהריה  2020לחודש מהתקציב שניתן בשנת  1/12א. תשלום מקדמה בסך של עד       

 .אש"ח  500סה"כ  2021ואר וחודש פברואר אש"ח לחודש ינ 250)כדורסל(           
 לעמותה מועדון ספורט כדורגל בית"ר נהריה 2020לחודש מהתקציב שניתן בשנת  1/12ב. תשלום מקדמה בסך של עד       

 .אש"ח  40סה"כ  2021אש"ח לחודש ינואר וחודש פברואר  20          
 

 מיכה זנו  
 .לחודש מסך התמיכה שניתנה בשנה קודמת  1/12 ,2021מקדמה עד לאישור תקציב ניתן לשלם לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 

   עופר אלקיים
 .קבוצות שלא מקבלות תמיכה  2לדעתי נעשית פה אפליה, יש פה 

 

 רונן מרלי 
 .על פי הנוהל עמותות יגישו הבקשות לאחר הפרסום 

 

 מיכה זנו  
 .מקדמה  מי שלא קיבל בשנה שעברה לא יכול לקבל 

 

   אורנה שטרקמן
 לשנה זו ?לכדורסל מה התקציב 

 

 מיכה זנו  
 .מלש"ח  3אותו תקציב 

 

   עו"ד אורן ארבל
 הניקוד . תמיכה יגישו את הבקשה, יקבלו עמותות שוניתן ניקוד לפי תבחינים,  במועצה יש תבחינים שאושרואין שום אפליה 

 

 הצבעה
 ____14מי בעד  __

 ____/מי נגד __
 ____1נמנעים __

 

 

 

 

 

 

 . אישור הסכם מסגרת בין עיריית נהריה לחברה הכלכלית לנהריה הכולל ניהול נכסים, תפעול חופי הים וניהול פרויקטים 17
 הנדסיים .      



 

 

 

   אורנה שטרקמן
 כמה דמי ניהול שילמנו לחכ"ל ?

 

 מיכה זנו  
וכל העלויות מוסדרות בהסכם בנושא הפרויקטים מעוגנת בהסכמים, כרגע זה מסדיר את הפעילות הקודמותת יורוב הפעילו

 זה, זו דרישה של החשב המלווה .
 .לגופו ידון וכל מקרה המתכונת זה לפי העמלות שמשלמים למשכ"ל 

 

   אורנה שטרקמן
 יכול להיות מצב שנשלם דמי ניהול ודמי פיקוח ?

 

 מיכה זנו  
 כן, יכול להיות מקרה כזה, כל מקרה יישקל לגופו .

 

 רונן מרלי 
 או שנשלם לחברה חיצונית כמו משכ"ל או שישולם לחכ"ל שזה בגדול נשאר בעיר .

 

   אורנה שטרקמן
יש פה טעם לפגם שמנכ"ל העירייה משמש כמ"מ מנכ"ל החכ"ל, גם ניגוד עניינים, מה לגבי יחסי עובד מעביד, אבקש חוו"ד 

 בכתב בנדון .
 

   עו"ד אבי גולדהמר
יש ויכוח עם הבקורת של משרד הפנים אשר קבעה שמנכ"ל  ,מניות החכ"ל הן של העירייה. זה נכון 100%כפי שידוע לכם 

 העירייה לא יכול לשמש כמנכ"ל החכ"ל, אנו התנגדנו ולכן נכון להיום אנו קוראים לו מ"מ. לא יכול להיות ניגוד עניינים .
 ה. אנו חוסכים עלות גבוהה של מנכ"ל החכ"ל .מי שעובד בחכ"ל לא עובד בעיריי, יש עובדי עירייה ועובדי חכ"ל

 

   אורנה שטרקמן
 מסדר היום את ההסכם הזה .אשמח לקבל חוו"ד בכתב ואני חושבת שצריך להוריד 

 

   עו"ד אבי גולדהמר
 החשב המלווה . תמיכתעל כך שסוף סוף עשינו הסדרה בעידוד משרד הפנים וב ברךלדעתי את צריכה ל

 

 הצבעה
 ____14מי בעד  __

 ____1מי נגד __
 ____/נמנעים __

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחברה הכלכלית לנהריה בע"מ . 31/12/19דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום  דו"ח כספי של התאגיד העירוני:. 18



 

 

 

   ררו"ח דני לייבל
בפני חברי  2019לשנת  מציג עצמו מטעם משרד רואי חשבון זיצר שכעת הופך לקסלמן וסוקר את הדו"ח הכספי של החכ"ל

 .המועצה 
 

   אורנה שטרקמן
, אני רוצה לדעת מדוע צריך לממן את ההפסדים 2019בשנת  אש"ח 400מעפילים אנו מפסידים ביש לי מספר שאלות. חניון 

נפסיד יותר עקב הקורונה, מדוע לא לצאת מהסכם זה מול בעל החניון? איפה השרות, אנו משלמים על  2020-הללו כאשר ב
 חנייה ועל דו"חות וכן גם על ההפסדים .

 

   חיים רואש
 זה שרות לתושב .

 

   אלי אלבז
 התעריף יירד . 2021גם בשנת ישבנו עם בעל החניון והורדנו את התעריף וכן  2020בשנת 

 

 רונן מרלי 
 2019חוזה ואנחנו בשנת בעל הקרקע סגר אותו והפך אותו לחניון והעירייה סגרה עימו  2018החניון המדובר לפני בחירות 

זה  ,התעריף ירד ואם לא נחזיק בחניון 2020שדרגנו זאת לחניון חדיש כשרות לתושב וקיימנו שם פסטיבל הבירה ואכן בשנת 
 אש"ח בשדרוג החניון . 450-הפסד לציבור, במסגרת החוזה בעל החניון השקיע כ

 

   אורנה שטרקמן
 יתן לקבל הסבר על כך ?מלש"ח האם נ 2.36לגבי חוף הים ההוצאה של 

 

   ררו"ח דני לייבל
 מוסר פירוט להוצאות לשאלת חברת המועצה אורנה שטרקמן .

 

   אורנה שטרקמן
 יש לנו הפסדים לגבי הפעלת חוף סוקולוב אם אפשר לקבל הסבר לכך ?

 

 רונן מרלי 
 וכו' ., שירותים חוף עולה המון כסף, שרות מצילים, ניקיון

 

   ררו"ח דני לייבל
 בעיקר זה שרות לתושב .

 

   אורנה שטרקמן
 מבינה מה קורה פה .ישנו הסכם מול חברה חיצונית לתפעול החוף, אני לא 

 

   אלי אלבז
 זה הפעלה של חוף הים, בהגדרה הפעלת חוף ים זה גרעוני .

 

 * חברת המועצה עו"ד לירז איתמר עזבה את הישיבה
 

 . הצעה לסדר יום של חברות המועצה אורנה שטרקמן ושרית נס פררו . 19
 

   אורנה שטרקמן



 

 

 מקריאה את ההצעה לסדר יום 

 

   עו"ד אבי גולדהמר
הסתייגויות מההצעה לסדר. זו הצעה שצריכה להגיע לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בעניין המהותי בקשתכן  2יש לי למעשה 

ניגוד לחוק, הדיונים בוועדה המקומית נחלקים לדיונים פנימיים ופומביים, הפנימיים אינם פתוחים לציבור. פה עשיתן חלקן בב
 מישמש מהכל והצעתכן אינה תואמת את החוק ואני הייתי מציע להסיר אותה.

 

   אורנה שטרקמן
סום ושידור הישיבה אז אם בוועדות הערר זה , לגבי הפרלפי חוק התכנון והבנייה כל אדם יכול לבוא ולהיות נוכח בישיבה

 מתקיים אז כמובן שניתן לעשות זאת גם כאן .

 

 חיים רואש
 ., אני מתנגד ומבקש להסיר את ההצעה מסדר היום תקשיבי למה שעו"ד גולדהמר הסביר

 

 אור כהן
ולסיים באחד עשרה או שתים , להתחיל בשש בערב לוקחת כמה שעות בממוצע ועדה זוו ,פתוחים בשלב ההתנגדויותהדיונים 

  עשרה בלילה לא רלבנטי .

 

   עו"ד אורן ארבל
 .לתוספת השנייה  28עליכם להחליט עפ"י סעיף 

 

 רונן מרלי
 מי בעד להסיר ההצעה מסדר היום ?

 

 הצבעה
 ____13מי בעד  __

 ____1מי נגד __
 ____/נמנעים __

  

 

 

 רונן מרלי
 תודה רבה הישיבה נעולה .

 

 


