
 

 

 . 1202/3ישיבת מועצה מן המניין            
 . 12/4פרוטוקול מס' 

 3.3.2021 -ב  שבט' כא 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 
 חבר מועצה –מר אור כהן 

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 
 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 
 חבר מועצה –מר זכריה חי 

 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 
 חברת מועצה  –גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 
 

 נעדרים :
 חבר מועצה –מר חיים רואש 

 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 
 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 
 
 
 
 

 משתתפים :
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 היועץ המשפטי -עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 
 מבקרת העירייה –גב' קרן דרכמן אבירם 

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 
 מהנדס העיר –מר פארס דאהר 

 
 
 
 
 
 

 נושאים לסדר יום :
 



 

 

 מס'   
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

התייעלות  63 1
אנרגטית 

בטיילת 
 הדרומית

עבו'  400,000 משרד הפנים
 קבלניות

               תקציב חדש 400,000 0 400,000
 תאורת לד

    400,000 0 400,000   400,000   סה"כ    

שיקום  64 2
ושיפוץ 
המרחב 

הציבורי 
 ברשות

עבו'  500,000 משרד הפנים
 קבלניות

                   תקציב חדש  500,000 0 500,000
תיקון מפגעי בטיחות 

במגרשי הספורט ברחבי 
 העיר

   500,000 0 500,000   500,000   סה"כ    

שיפוץ בנין  65 3
 העירייה

עבו'  400,000 משרד הפנים
 קבלניות

                       תקציב חדש  400,000 0 400,000
שיפור שרותי העירייה 

לציבור במחלקות 
הרווחה, פיקוח וקידום 
עסקים וגבייה. הנגשת 
חדרי שירותים בבניין 

 העירייה לנכים 

     400,000 0 400,000   400,000   סה"כ     

שיקום  66 4
מערכות 

 תיעול

עבודות  577,860 משרד הפנים
 אחרות

                       תקציב חדש 577,860 0 577,860
געתון -בצומת הרצל

 וברחוב הרצל

     577,860 0 577,860   577,860   סה"כ    

רכישת רכב  67 5
 מיול

רכישת  100,000 משרד הפנים
 ציוד

                         תקציב חדש    100,000 0 100,000
טרקטורון שרותי ניקיון 

 חופים

    100,000   100,000   100,000   סה"כ     

שיפוץ מגדל  68 6
המציל בחוף 

 גלי גליל

              תקציב חדש 78,721 0 78,721 תכנון 78,721 משרד הפנים
שיפור בטיחות למגדל 

 המציל

     78,721   78,721   78,721   סה"כ     
תכנון  56 7

והרחבת בית 
 העלמין

 עבו' 1,050,000 המועצה הדתית 
 קבלניות

1,050,000 
 

 עדכון תקציב קיים 1,050,000

      
 

   150,000 150,000   תכנון  

 סה"כ    
 

  
 

  150,000 1,200,000   
 2בניית  883 8

כיתות גן 
 באוסשקין

-קרנות הרשות 
 השבחה

עבו'  180,000
 קבלניות

180,000 
 

 עדכון תקציב קיים  180,000

   2,524,871 2,524,871       משרד החינוך      

    2,704,871 2,524,871 180,000   180,000   סה"כ     

תכנון ובניית  958 9
גנ"י כפול 

בשכונת 
 בוימל

-קרנות הרשות 
 השבחה

עבו'  330,000
 קבלניות

330,000 
 

 עדכון תקציב קיים  330,000

     משרד החינוך      
 

2,468,442 2,468,442   

   2,798,442 2,468,442 330,000   330,000   סה"כ     
 
 
  

תכנון ובנית  959 10
גנ"י כפול 

בנהריה 
 הירוקה

-קרנות הרשות 
 השבחה

עבו'  400,000
 קבלניות

400,000 
 

 עדכון תקציב קיים  400,000



 

 

     משרד החינוך      
 

2,418,442 2,418,442   

   2,818,442 2,418,442 400,000   400,000   סה"כ     

עבודות עפר  971 11
במגרשים 

209-210  :
מגרשי 
 כדורגל

משרד התרבות 
 והספורט

עבו'  3,039,680
 קבלניות

3,039,680 
 

 עדכון תקציב קיים  3,039,680

      
 

    
 

23,626,876 23,626,876   

   26,666,556 23,626,876         סה"כ     

זיהום חופים  69 12
זפת  –

 בסערה

להגנת משרד 
 הסביבה

רכישת  518,750
 ציוד

                         תקציב חדש    518,750 0 518,750
טיפול באירוע זיהום 

 חופים

    518,750   518,750   518,750   סה"כ     
 

 ביאור לתב"רים :
 תאורת לד . –הרשאה תקציבית ממשרד הפנים להתייעלות אנרגטית בטיילת הדרומית . 1
 תיקון מפגעי בטיחות במגרשי הספורט  –. הרשאה תקציבית ממשרד הפנים עבור שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות 2

 ברחבי העיר .    
 שיפור שרותי העירייה לציבור במחלקות הרווחה, פיקוח וקידום עסקים וגבייה. הרשאה תקציבית ממשרד הפנים ל. 3

 .הנגשת חדרי שירותים בבניין העירייה לנכים     
 החלפת תשתיות ניקוז וביוב בצומת הרצל/געתון וברחוב הרצל . –הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לשיקום מערכות תיעול . 4
 רכב טרקטור משא המיועד לניקוי ושטיפה לחופי הרחצה . –הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לרכישת רכב מיול . 5
 שיפור בטיחות ותצפית לקויה לעבר הרוחצים  –אה תקציבית ממשרד הפנים לשיפוץ מגדל המציל בחוף גלי גליל הרש. 6

 בהתאם להמלצת מבקר משרד הפנים .    
 הרשאה תקציבית מהמועצה הדתית לתכנון ופיתוח בית העלמין בכברי.. 7
 באוסישקין . כיתות גן 2הרשאה תקציבית ממשרד החינוך  ותקציב הרשות לבניית . 8
 הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ותקציב הרשות לבניית  גנ"י כפול בשכונת בוימל .. 9

 הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ותקציב הרשות לבניית גנ"י כפול בשכונת נהריה הירוקה . .10
 . הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט לבניית מגרשי אימונים לכדורגל בשכונת אריק שרון .11
 תקציב חרום עבור ניקוי הזיהום מזפת לאורך רצועת החוף . – הגנת הסביבההרשאה תקציבית ממשרד . 12

 

  כולל פעילות בהיקף 2020 הכספים בשנתהסגירה בוצעה ע"י הגזבר תב"רים משנים קודמות  22אישור לסגירת . 13
  .בהם הפעילות ביצוע סיום עקב, ₪ 143,469,805 : של      

 

 הירוקהנהריה  גן ילדים כפול בשכונת( בניית 2020)פרויקט שהחל בשנת  084/19אישור להגדלת חוזה מס' . 14
 מהחוזה המקורי . 27%עד       

 
 
 
 
 
 
 
 

 הודעת פתיחה : –רונן מרלי 
 כבר התחסנו 16מעל גיל  83% !29-0מהמאומתים בגילאי  63%, מבודדים 792 ,מאומתים 192 קורונה:

 לתושבי העיר בחוף סוקולוב!יתקיים מתחם חיסונים  10:00-16:00יום שישי הקרוב בין 
 



 

 

העבודות בעיצומן כולל הסרת דקים והרחבת המרחב הציבורי. במקביל התבצע גיזום בטיחותי לעצים, ופעולות  – שדרוג געתון
 בשיתוף רט"ג להרחקת אנפות שיצרו מפגע תברואתי.

 

 העבודות מתקדמות בהתאם ללוח הזמנים. כרגע במקטע שביל הכלנית. – טיילת נחל סער
 

רצועת עוסקים בשבועיים האחרונים בניקוי  ומתנדבים מהקהילהמבתי הספר  , מאות תלמידיםלנוצוותי שטח ש - זיהום הזפת
 זיהום שהגיע לחופי ישראל מלב ים. המ החוף שלנו

 

 .1979-ושל השוטר סמ"ר אליהו שחר שנרצחו ב: דני, עינת ויעל לזכרם של בני משפחת הרן הלוט משלט הנצחהטקס הסרת 
 

פיילוט ארצי של חברת בנוסף תחנת משנה של חברת החשמל שתסייע בהגברת המענה לתושבי נהריה. נחנכה  – שדרוג תשתיות
 .עמדת שירות משולבת לקבלת שירותים ללא צורך בעמידה בתורים בעיר.החשמל יצא לדרך אצלנו 

 

אני פונה לכולם, לקחת חלק ולמלא אותו. את הקהילתיות בעיר.  השבוע התחלנו לבצע סקר שנועד למדוד – מדד קהילתיות
 .תוצאות הסקר יעזור למרכזים הקהילתיים שלנו לבנות תוכנית עירונית מותאמת ועדכנית

 

למתמודדים עם המחלה, לבני המשפחות ולמתנדבים המסורים בית חם לקיום הפעילות  – לאגודה למלחמה בסרטןמבנה קבע 
  שלהם. נמצא ברחוב ביאליק ליד אולם הספורט של בית ספר רמז.

 

 הושלמו המגרשים בטרומפלדור וברחוב השקד בעין שרה. – מיני פיץ' -מגרשי משחק רב תכליתיים 
 

 יושלם בשבוע הבא. הוותיקהבטיילת ציונה סיימנו ובעין שרה  - חדשים גני משחקים
 

 לראשונה קיימנו בנהריה פעילות מגוונת להעלאת המודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים. – פברואר יוצא מן הכלל
 

כי יבכל תהל . מחלקת הקליטה שלנו מלווה אותםהצטרפו למרכז הקליטה "תפוז"הגיעו לעיר ו - חדשים מאתיופיהעולים  84
 .ההתאקלמות בעיר

 

מפגשים מקוונים עם בעלי עסקים יחד עם מנהלי מחלקות שענו לשאלות ומסרו קיימנו  – מחזקים את הקשר עם העסקים
 .מידע מקצועי

 

את "המרוץ לגעתון" ובשבוע הבא נקיים נוסטלגי של "סיפורי נהריינים".  התקיים ערב - שנים להקמת העיר 86ציינו 
 .תלמידי בתי הספרבהשתתפות 

 

  .שייבנו בשכונות אריאל שרון ויצחק שמיר בתי הכנסתלתכנון סופי הושלם 
 

 מקווה הטהרה המרכזי ומקווה טהרה בעין שרה. הושלם שדרוג וחידוש
 

 .הכשרנו מתחם בטיחותי להורדה ואיסוף עבור תלמידות אולפנת הראל - נשק וסע
 

התמרור תוכנית תנועה המסדירה את מעבר התחבורה הציבורית ואת רשת שבילי אישרנו ברשות  - שיפור תשתיות התנועה
 .האופניים באריאל שרון ויצחק שמיר. בנוסף, אושרה תוכנית להוספת שירותי תחבורה ציבורית ברחוב השקד

 

פסולת בין חזור לטון אשפה ביום. צפוי להפריד בין פסולת מ 1000בעברון שצפוי לקלוט  אבן פינה למפעל מיון אזורי הונחה
 .להטמנה

 

ציינו את החג עם עמדות סלפי ומיצגים במרחב הציבורי, פעילות של המרכזים הקהילתיים לגמלאים ולוועדי בתים   -פורים 
 משותפים ועוד.

 

 החגים והמועדים הבאים. חג הפסח, יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות. קיימנו דיון לקראת  – היערכות לחגים
 

 
  פרוטוקול הדיון :

 

התייעלות  63 1
אנרגטית 

בטיילת 

עבו'  400,000 משרד הפנים
 קבלניות

               תקציב חדש 400,000 0 400,000
 תאורת לד



 

 

 הדרומית

    400,000 0 400,000   400,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שיקום  64 2
ושיפוץ 
המרחב 

הציבורי 
 ברשות

עבו'  500,000 משרד הפנים
 קבלניות

                   תקציב חדש  500,000 0 500,000
תיקון מפגעי בטיחות 

במגרשי הספורט 
 ברחבי העיר

   500,000 0 500,000   500,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שיפוץ בנין  65 3
 העירייה

עבו'  400,000 משרד הפנים
 קבלניות

                       תקציב חדש  400,000 0 400,000
שיפור שרותי העירייה 

לציבור במחלקות הרווחה, 
פיקוח וקידום עסקים 
וגבייה. הנגשת חדרי 

שירותים בבניין העירייה 
 לנכים 

     400,000 0 400,000   400,000   סה"כ     
 

 אורנה שטרקמן 
 ?, מה משפצים אפשר בבקשה לקבל הסבר -
 

 מיכה זנו
 מדובר בשדרוג והנגשת מרחבי מחלקות נותנות שירות לקהל וחדרי שירותים בבניין העירייה לבעלי מוגבלויות . -
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שיקום  66 4
מערכות 

 תיעול

עבודות  577,860 משרד הפנים
 אחרות

                       תקציב חדש 577,860 0 577,860
געתון -בצומת הרצל

 וברחוב הרצל

     577,860 0 577,860   577,860   סה"כ    
 
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

רכישת רכב  67 5
 מיול

רכישת  100,000 משרד הפנים
 ציוד

                         תקציב חדש    100,000 0 100,000
ניקיון טרקטורון שרותי 

 חופים

    100,000   100,000   100,000   סה"כ     
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שיפוץ מגדל  68 6
המציל בחוף 

 גלי גליל

              תקציב חדש 78,721 0 78,721 תכנון 78,721 משרד הפנים
שיפור בטיחות למגדל 

 המציל

     78,721   78,721   78,721   סה"כ     
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

תכנון  56 7
והרחבת בית 

 העלמין

עבו'  1,050,000 המועצה הדתית 
 קבלניות

1,050,000 
 

 עדכון תקציב קיים 1,050,000

      
 

   150,000 150,000   תכנון  



 

 

 סה"כ    
 

  
 

  150,000 1,200,000   
 

 עופר אלקיים
 לגידור בית העלמין ?האם התקציב מיועד גם  -
 

 רונן מרלי
 המלווה של המועצה הדתית ונטפל גם בנושא זה . עם החשב םנפגשיאנחנו כן  -
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 2בניית  883 8
כיתות גן 

 באוסשקין

-קרנות הרשות 
 השבחה

עבו'  180,000
 קבלניות

180,000 
 

 עדכון תקציב קיים  180,000

   2,524,871 2,524,871       החינוךמשרד       

    2,704,871 2,524,871 180,000   180,000   סה"כ     
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

תכנון ובניית  958 9
גנ"י כפול 

בשכונת 
 בוימל

-קרנות הרשות 
 השבחה

עבו'  330,000
 קבלניות

330,000 
 

 עדכון תקציב קיים  330,000

     החינוךמשרד       
 

2,468,442 2,468,442   

   2,798,442 2,468,442 330,000   330,000   סה"כ     
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

תכנון ובנית  959 10
גנ"י כפול 

בנהריה 
 הירוקה

-קרנות הרשות 
 השבחה

עבו'  400,000
 קבלניות

400,000 
 

 עדכון תקציב קיים  400,000

     החינוךמשרד       
 

2,418,442 2,418,442   

   2,818,442 2,418,442 400,000   400,000   סה"כ     
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

עבודות עפר  971 11
במגרשים 

209-210  :
מגרשי 
 כדורגל

משרד התרבות 
 והספורט

עבו'  3,039,680
 קבלניות

3,039,680 
 

 עדכון תקציב קיים  3,039,680

      
 

    
 

23,626,876 23,626,876   

   26,666,556 23,626,876         סה"כ     
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

זיהום חופים  69 12
זפת  –

 בסערה

להגנת משרד 
 הסביבה

רכישת  518,750
 ציוד

                         תקציב חדש    518,750 0 518,750
 טיפול באירוע זיהום

 חופים

    518,750   518,750   518,750   סה"כ     
 
 
 
 

 רונן מרלי
 זה  ,ימים לפני 10קיבלתם בנושא את החומר ומכתב מהיועץ המשפטי ביחס לתב"ר זה . אתם יודעים שתב"רים אנו מעבירים  -
 .  בהתראה קצרהלפעול ולכן אנו מצביעים על תב"ר זה תב"ר שהגיע היום ואנו חייבים זאת בכדי שנוכל   

 



 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

  כולל פעילות בהיקף 2020 הכספים בשנתהסגירה בוצעה ע"י הגזבר תב"רים משנים קודמות  22אישור לסגירת . 13
  .בהם הפעילות ביצוע סיום עקב, ₪ 143,469,805 : של      

 

 מיכה זנו  
 עפ"י הנחיות משרד או מבחינת ביצוע ואנו מחויבים לסגור זאת  יתתקציב המדובר בתב"רים ישנים שהסתיימו או מבחינ -

 .וזו הרשימה הפנים    
 

 אישור התקבל פה אחד:  הצבעה
 

 הירוקהנהריה  גן ילדים כפול בשכונת( בניית 2020)פרויקט שהחל בשנת  084/19אישור להגדלת חוזה מס' . 14
 מהחוזה המקורי . 27%עד       

 

 פארס דאהר
 פרויקט זה יצא לביצוע, תוך כדי הביצוע היו דברים שהיה צריך להוסיף, במהלך עבודות הביסוס וכן הערות ותיקונים של  -
 .הג"א ומערכת הניקוז שהוחלפה וגרמה לייקור הפרויקט, בסה"כ אנו עומדים בתקציב למעט השינויים שנאלצנו לבצע   

 

 אישור התקבל פה אחד:  הצבעה
 

 רונן מרלי
 עובר שדרוג  4י שלשום, כביש , לאחר שיחה ארוכה עם ניסים פרץ מנכ"ל נת"באזור אכזיב, באופן כללי 4עופר התייחס לכביש  -
 בתוך  ,משמועתי, צומת רמי לוי בעבודה מתקדמת והביצוע יסתיים בקרוב, אותו דבר לגבי הצומת של שכונת אכזיב עצמה  
 כדי שיהיה מצב , אנו נכשיר זאת בננה ביץ'חוף חנייה של יש בתוך השכונה שמתחבר לכבקיימנו סיור ודיון, יש שכונת אכזיב   
  שהתנועה שם תהיה יותר קלה בעיקר בחודשי הקיץ כדי שהתנועה שם תהיה יותר קלה .  
 . סהחדש ונוסעים לכיכר טרומפלדור וזה יוצר עומ 89החדש העבודה תחל בקרוב, ישנו עומס מכביש  89עם כביש  4צומת   
 .  2021אמור להסתיים עד סוף  מזרחה החדש משבי ציון 859עד עכו החלו בעבודות . כביש  4ההרחבה של כביש   
 ואני  4יורחב מהגעתון צפונה לכיוון טרומפלדור בנתיב נוסף, המכרז יוצא בקרוב זאת אומרת משדרגים את כביש  4כביש   
 הישן דרומה ושאר הצמתים אני מאמין בחצי השנה הקרובה  89-בתשתמשו בכיכרות בין רגום לטרומפלדור מודע ללחץ   
 נגזור סרטים על כולם .  
 

 תודה רבה הישיבה נעולה .
 

 

 

 


