
 

 

 . 20214/ישיבת מועצה מן המניין            
 . 215/פרוטוקול מס' 

 21.4.2021 -ב  אייר' ט 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 
 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

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

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה –מר חיים רואש 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 

 חבר מועצה –מר זכריה חי 
 חברת מועצה  –גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה –פררו גב' שרית נס 

 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 
 

 נעדרים :
 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 

 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 
 
 
 

 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 
 מנהל אגף תפעול – יעקב כהןמר 

 
 
 
 
 
 

 נושאים לסדר יום :
 



 

 

 מס'   
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

תכנון והקמת  983 1
 סקייט פארק

 תקציב קיים 5,000,000 5,000,000     700,000 היטל השבחה
 עדכון מקורות מימון    

           700,000- משרד השיכון     

  5,000,000 5,000,000 0   0   סה"כ    

תוכנית אנשי  70 2
 חיל קורונה

משרד 
 הבטחון

          תקציב חדש  63,000  63,000 שכר 107,000
תמיכה בתושבים 

 להתמודדות עם הקורונה
 עובדים 2+  רכז

 

   44,000   44,000 עבו' קבלניות     

  107,000   107,000   107,000   סה"כ    

שיקום כבישים  14 3
 ברחבי העיר

 תקציב קיים 3,000,000 1,000,000 2,000,000 עבו' קבלניות 2,000,000 היטל כביש
ברחבי  שדרוג כבישים

בהתאם לתוכנית  העיר
 2020-2021עבודה לשנת 

   3,000,000 1,000,000 2,000,000   2,000,000   סה"כ    

מעגל תנועה  818 4
כיכר דרומית 

 טרומפלדור

        תקציב קיים 1,500,000  1,500,000 עבו' קבלניות 1,500,000 משרד השיכון
 עדכון תקציב מ' השיכון

           3,768,952 3,768,952   

  5,268,952 3,768,952 1,500,000   1,500,000   סה"כ    

הכנת  מוסדות  71 5
חינוך וטיפול 

 בליקויי בטיחות 

         תקציב חדש     700,000 0 700,000 עבו' קבלניות 700,000 היטל השבחה
הכנת מוסדות חינוך 

ותיקון ליקויי בטיחות 
 לשנת הלימודים תשפ"ב

  700,000   700,000   700,000   סה"כ    

הקמת פארק  930 6
 משפחה

 תקציב קיים 1,400,000 2,000,000 600,000- עבו' קבלניות 600,000- היטל השבחה
 עדכון תב"ר קיים

  1,400,000  2,000,000 600,000-   600,000-   סה"כ  

שדרוג הגן  72 7
 בוטני

 תקציב חדש 500000 0 500,000 עבו' קבלניות 500,000 מפעל הפיס
 

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

רכישת מתקנים  73 8
 לגן הבוטני

 תקציב חדש 100,000 0 100,000 רכישת ציוד 100,000 מפעל הפיס

  100,000 0 100,000   100,000   סה"כ    

הצללת פארקים  74 9
 ברחבי העיר

 תקציב חדש 1,200,000 0 1,200,000 עבו' קבלניות 1,200,000 מפעל הפיס
בהתאם לתוכנית עבודה 

  2021לשנת 

   1,200,000 0 1,200,000   1,200,000   סה"כ    
 
 

ציוד וריהוט  75 10
 גנ"י

             תקציב חדש       450,000 0 450,000 רכישת ציוד 450,000 מפעל הפיס
הצטיידות גני ילדים 

 לקראת שנה"ל תשפ"ב

   450,000 0 450,000   450,000   סה"כ    

ציוד וריהוט  76 11
 בתי"ס

             תקציב חדש   450,000 0 450000 רכישת ציוד 450,000 מפעל הפיס
הצטיידות בתי ספר 

 לקראת שנה"ל תשפ"ב

   450,000 0 450,000   450,000   סה"כ    
 
 
 



 

 

תכנון והקמת  79 12
מעגל תנועה 

-בצומת רמז
 סולד 

 תקציב חדש 250,000 0 250,000 עבו' קבלניות 250,000 היטל כביש 

   250,000   250,000   250,000   סה"כ    
 

 –"מתנ"ס נוסע  78 13
 עושים שכונה"

השתתפות 
 מוסדות

00,0002  תקציב חדש 200,000  200,000 רכישת ציוד 
במימון ועדת העזבונות 

 והמתנ"ס
  200,000   200,000   200,000   סה"כ  

 

 ביאור לתב"רים :
 עדכון הרשאה תקציבית ממשרדי הממשלה, תיירות, נגב גליל ותקציב הרשות.. 1
 . הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון לטובת תמיכה בתושבים להתמודדות עם הקורונה.2
 .  2021בהתאם לתוכנית עבודה לשנת  - הרשאה תקציבית מתקציב הרשות לשדרוג כבישים ברחבי העיר. 3
 גיוס תקציב נוסף לסגירת תב"ר בגירעון. –הרשאה תקציבית ממשרד השיכון  .4
 הרשאה תקציבית מתקציב הרשות להכנת מוסדות חינוך לשנת הלימודים תשפ"ב ותיקוני ליקויי בטיחות.. 5
 הפחתת הוצאה כנגד גיוס תקציב ממפעל הפיס. –. עדכון הרשאה תקציבית מתקציב הרשות 6
 פעל הפיס לשדרוג ושיפוץ הגן הבוטני.הרשאה תקציבית ממ. 7
 הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לרכישת מתקני פארק לגן הבוטני.. 8
 .2021בהתאם לתוכנית עבודה לשנת  –הרשאה תקציבית ממפעל הפיס עבור הצללת פארקים ברחבי העיר . 9

 תשפ"ב. הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לרכישת ציוד וריהוט בגני הילדים לשנת הלימודים. 10
 הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לרכישת ציוד וריהוט בבתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ב. .11
 סולד. -הרשאה תקציבית מתקציב הרשות לתכנון והקמת מעגל תנועה בצומת רמז .12

 והמתנ"ס העירוני לרכישת מתנ"ס נייד והפעלתו.  ת. הרשאה תקציבית מועדת העזבונו13
 

 , בהתאם לתבחינים עבור תמיכות לשנת 25/3/2021אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות לגופים נתמכים מיום . 14
 . 2/9/2020שאושרו בישיבת מועצת העיר מיום  2021התקציב       

 

 . הצגת פעילות העירייה בטיפול בבעיות האסבסט .15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 הודעת פתיחה : –רונן מרלי 
   , מורה לחינוך גופני,, ניסים אלפסי ז"ל היה איש חינוך17/4/2021-לזכרו של ניסים מאיר אלפסי ז"ל אשר נפטר ב נשא דברים -
 חבר מועצת יו"ר קבוצת הכדורסל והכדורגל העירונית, חבר דירקטוריון מנהלת ליגת העל בכדורסל,  יו"ר הליכוד בנהריה,  
 . ש העירעוזר ראו העיר  

 

 פרוטוקול הדיון : 
 

 מס'   
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

תכנון והקמת  983 1
 סקייט פארק

 תקציב קיים 5,000,000 5,000,000     700,000 היטל השבחה
 עדכון מקורות מימון    

           700,000- משרד השיכון     

  5,000,000 5,000,000 0   0   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

תוכנית אנשי  70 2
 חיל קורונה

משרד 
 הבטחון

          תקציב חדש  63,000  63,000 שכר 107,000
תמיכה בתושבים 

 להתמודדות עם הקורונה
 עובדים 2רכז + 

 

   44,000   44,000 עבו' קבלניות     

  107,000   107,000   107,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שיקום כבישים  14 3
 ברחבי העיר

 תקציב קיים 3,000,000 1,000,000 2,000,000 עבו' קבלניות 2,000,000 היטל כביש
ברחבי  שדרוג כבישים

בהתאם לתוכנית  העיר
 2020-2021עבודה לשנת 

   3,000,000 1,000,000 2,000,000   2,000,000   סה"כ    
 

 אורנה שטרקמן 
 אפשר לקבל פירוט ? -
 

 מיכה זנו
 קרצוף וריבוד ברחוב ויצמן מכיכר קפלן ועד צומת הגעתון, קרצוף וריבוד ברחוב השקד מכיכר עדעד ועד להלן העבודות :  -

 כיכר שז"ר, קרצוף וריבוד ברחוב ההגנה מרחוב חניתה ועד רחוב ביאליק וקרצוף וריבוד ברחוב ז'בוטינסקי מכיכר המייסדים    
 ועד כיכר לוחמי אדמית .   
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

מעגל תנועה  818 4
כיכר דרומית 

 טרומפלדור

        תקציב קיים 1,500,000  1,500,000 עבו' קבלניות 1,500,000 משרד השיכון
 עדכון תקציב מ' השיכון

           3,768,952 3,768,952   

  5,268,952 3,768,952 1,500,000   1,500,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 
 
 
 
 



 

 

הכנת  מוסדות  71 5
חינוך וטיפול 

 בליקויי בטיחות 

         תקציב חדש     700,000 0 700,000 עבו' קבלניות 700,000 היטל השבחה
הכנת מוסדות חינוך 

ותיקון ליקויי בטיחות 
 לשנת הלימודים תשפ"ב

  700,000   700,000   700,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

הקמת פארק  930 6
 משפחה

 תקציב קיים 1,400,000 2,000,000 600,000- עבו' קבלניות 600,000- היטל השבחה
 עדכון תב"ר קיים

  1,400,000  2,000,000 600,000-   600,000-   סה"כ  
 

 שרית נס פררו
 אפשר לקבל הסבר ? -
 

 מיכה זנו
 כנגד הפחתת ההשתתפות של הרשות גיוס כספים ממפעל הפיס . -
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שדרוג הגן  72 7
 בוטני

 תקציב חדש 500000 0 500,000 עבו' קבלניות 500,000 מפעל הפיס
 

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

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

רכישת מתקנים  73 8
 לגן הבוטני

 תקציב חדש 100,000 0 100,000 רכישת ציוד 100,000 מפעל הפיס

  100,000 0 100,000   100,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

הצללת פארקים  74 9
 ברחבי העיר

 תקציב חדש 1,200,000 0 1,200,000 עבו' קבלניות 1,200,000 מפעל הפיס
בהתאם לתוכנית עבודה 

  2021לשנת 

   1,200,000 0 1,200,000   1,200,000   סה"כ    
 
 

 

 אורנה שטרקמן 
 אפשר לקבל פירוט ? -
 

 דוד אילוז
 מערבי . –, חניתה, קרן היסוד, שז"ר, מתקני כושר בטיילת ציונה 68להלן הפארקים : וולפסון  -
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

ציוד וריהוט  75 10
 גנ"י

             תקציב חדש       450,000 0 450,000 רכישת ציוד 450,000 מפעל הפיס
הצטיידות גני ילדים 

 לקראת שנה"ל תשפ"ב

   450,000 0 450,000   450,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 
 
 
 
 



 

 

ציוד וריהוט  76 11
 בתי"ס

             תקציב חדש   450,000 0 450000 רכישת ציוד 450,000 מפעל הפיס
הצטיידות בתי ספר 

 לקראת שנה"ל תשפ"ב

   450,000 0 450,000   450,000   סה"כ    
 
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 
 

תכנון והקמת מעגל  79 12
-תנועה בצומת רמז

 סולד 

 250,000 0 250,000 עבו' קבלניות 250,000 היטל כביש 

 250,000   250,000   250,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 –"מתנ"ס נוסע  78 13
 עושים שכונה"

השתתפות 
 מוסדות

00,0002  תקציב חדש 200,000  200,000 רכישת ציוד 
במימון ועדת העזבונות 

 והמתנ"ס
  200,000   200,000   200,000   סה"כ  

 

 אורנה שטרקמן 
 מה זה ועדת העזבונות ? -
 

 מרלירונן 
 זו קרן של המדינה, זה עבור מתנ"ס נייד להפעלה בשכונות . -
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 , בהתאם לתבחינים עבור תמיכות לשנת 25/3/2021אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות לגופים נתמכים מיום . 14
 . 2/9/2020שאושרו בישיבת מועצת העיר מיום  2021התקציב       

 

 * אייל וייזר יצא מהאולם ולא השתתף בהצבעה .
 

 שרית נס פררו
  לפרט, דיברנו בישיבה הקודמת לגבי התמיכה העקיפה או הישירה וההשוואה בין מכבי לעמותות שונות, האם בגלל אפשר  -
 . ילדים צריכים לערוך פעילות בערים סמוכות 200-לה תמיכה ? ושאין להם קבוצה בוגרת לא ניתן   

 

  עו"ד אורן ארבל
 הנ"ל, חלוקת התמיכות נעשית על תבחינים בהחלטת מועצת העיר. בהתאם לאושרו על ידכם שהחלוקה נעשית ע"י התבחינים  -
 .לכל בקשה תוצאות הניקודפי   

 

 רונן מרלי
 אנו תומכים רק בקבוצת טניס אחת, קבוצת שחיה אחת, קבוצת כדורסל אחת וקבוצת כדורגל אחת, לנו אין אינטרס שילדים  -
 ישחקו במקומות אחרים, בשנה הבאה יהיו לנו מגרשים חדשים, יוכלו לשחק והיה ניסיון לייצר אחדות לקבוצה אחת של   
 שליטה על מה קורה עם הכסף זה לא רציני .כדורגל, תמיכות זה כסף לעמותות ואם אין לך   
 אני אומר שוב אנחנו נמצא פתרון ראוי עם המגרשים החדשים .  

 

 הצבעה : 
 __11מי בעד  __

 ____/מי נגד __
 ____2נמנעים __

 



 

 

 . הצגת פעילות העירייה בטיפול בבעיות האסבסט .15
 

 * אייל וייזר חזר לאולם ומשתתף בדיון .
 

 רונן מרלי
 , אנחנו מהרגע הראשון מטפלים באירועי אסבסט ובעיקר שאסבסט הוא מזיקהעיר נהריה עם עניין האסבסט מאז שנודע  -

 צריך לפנות אסבסט צמנט ואסבסט פריך יש במקומות מסוימים, אנחנו די שבויים בידי אנשים שמבינים באסבסט, משרד    
  .סט האסב נושאעל  ₪להגנת הסביבה משלם מאות מליוני    
 הגענו לאסבסט שהיה ידוע שקיים שם והעבודה מתבצעת לא ע"י העירייה ולא ידוע כמה אסבסט קיים שם  ,89הרחבת כביש    
  . זה פרויקט מורכב ואנחנו נשחרר אותה,וכמה זמן זה ייקח והעבודה תקועה    
 מי שנותן היתר לפינוי אסבסט זה רק משרד להגנת הסביבה שמבוצע ע"י קבלנים מורשים והמשרד הוא זה שנותן את אישור    
 האכלוס ויעקב יציג כעת מה עשינו בשנתיים האחרונות ויש לנו עוד הרבה עבודה .   

 

 יעקב כהן
 .מציג סקירה על פעולות העירייה בשנתיים האחרונות בטיפול באסבסט   -
 ברחובות יצחק שדה וקק"ל לפני עבודות הפיתוח פריך מבשר על כך שאושר ע"י משרד להגנת הסביבה ביצוע סקר אסבסט   -

 תשתיות ברחובות אלו . והחלפת    
  . 2022יסתיימו כנראה בקיץ אשר בשורה נוספת היא לגבי עבודות ניקוי האסבסט במפעל איתנית   -
 
 

 רונן מרלי
 .מדינות  38בהשתתפות  5-12/7/2021אני רוצה לבשר על קיום אליפות אירופה בג'יו ג'יטסו אשר תתקיים בנהריה בתאריכים  -

 

 תודה רבה הישיבה נעולה .
 

 

 

 

 


