
 

 

 

 

 . 2020/7ישיבת מועצה מן המניין  

 . 20/7פרוטוקול מס' 

 1.7.2020 -ב  ט' תמוז מועד הישיבה : יום רביעי 
 מיקום הישיבה : היכל הספורט עין שרה נהריה .

  
 נוכחים :

 ראש העיר –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 חיים רואש 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 
 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 
 חבר מועצה –מר זכריה חי 

 חברת מועצה  –גב' אורנה שטרקמן 
 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

 
 

 נעדרים :
 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

  מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 
 משתתפים :

 היועץ המשפטי -עו"ד אורן ארבל 
 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 

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

 ושאים לסדר יום :נ

 מס'  מס"ד
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

 ₪  1,430,000תקציב קיים :  1,650,000 1,430,000 220,000 עבודות  220,000 משרד החינוך הנגשה כללית 821 1

 ₪ 110,000לכל אחד מבתיה"ס        קבלניות     לבתי ספר    



 

 

 
  . 6/2020-5-4. לידיעה בלבד דו"ח תלת חודשי לפעילות העירייה לתקופה: 5

 פרוטוקול הדיון : 

 א.שהם,כצנלסון,רמב"ם,הראל,                  

 ,גולדהפסגות ויצמן,רמז,בגין,שחקים,                  

 מדעים ואומנויות.בגין,אוסשקין,                  

 הגדלת תב"ר קיים                  

 ₪  110,000אולפנת הראל                   

 ₪  110,000מח"ט עמל פסגות                   

 תכנון ושדרוג 960 2
המשרד 
 עדכון תב"ר           לפיתוח

   3,250,000   3,250,000 עבודות 3,000,000 הפריפריה  תאורת לד     

         קבלניות   הנגב וגליל ברחבי העיר    

      
היטל 

   100,000 100,000     250,000 השבחה

   3,350,000 100,000 3,250,000   3,250,000   סה"כ    

                    

3 874 
שדרוג צי 

 הרכב
היטל 

 עדכון  2,250,000 2,000,000 250,000 רכישה 250,000 השבחה

             של העיריה    
 עלות    10%השתת. הרשות   סוג  הרכב 

                  
 ₪ 446,940   ₪ 44,694  טרקטור עם עגלה

                  
 ₪    565,110 ₪ 56,511  משאית מנוף

                  
 ₪ 567,450 ₪ 56,745 רכב טיאוט

                    

 תכנון והקמת 8 4
היטל 

 חדש 210,000 0 210,000 עבודות 210,000 השבחה

 בשבעה מוסדות חינוך:       קבלניות     מבנים יבילים    

 ,1,ויצמן 1בגין -בתי"ס                  

 ,3,מדעים ואומנויות 1אוסשקין                   

 . 1ברוש   גנ"י                  

                    

 מס'  מס"ד
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

 ₪  1,430,000תקציב קיים :  1,650,000 1,430,000 220,000 עבודות  220,000 משרד החינוך הנגשה כללית 821 1

 ₪ 110,000לכל אחד מבתיה"ס        קבלניות     לבתי ספר    

 א.שהם,כצנלסון,רמב"ם,הראל,                  

 ,גולדהפסגות ויצמן,רמז,בגין,שחקים,                  

 מדעים ואומנויות.בגין,אוסשקין,                  

 הגדלת תב"ר קיים                  

 ₪  110,000אולפנת הראל                   



 

 

 

 יצחק פרץ 
 .האחרוןאני מבקש להתייחס לתב"ר 

 

 רונן מרלי 
 אם אין תגובה אני עובר להצבעה,אם אתם רוצים להתייחס עשו זאת לפני ההצבעה, כשאני מקריא את התב"ר יש להתייחס 

 עשו זאת בזמן !!!
 

 יצחק פרץ 
 ואני עושה זאת בזמן . מה זאת אומרת בזמן ? אני מבקש להתייחס 

 

 רונן מרלי
 ת בזמן לא אתה לא, אם אני אומר הצבעה אז עוברים להצבעה ותעשה זא

 

 . 4-5-6/2020. לידיעה בלבד דו"ח תלת חודשי לפעילות העירייה לתקופה: 5
 

 רונן מרלי :
 תודה רבה, הישיבה נעולה .

 

 ₪  110,000מח"ט עמל פסגות                   

 התקבל פה אחדאישור התב"ר   : הצבעה

 תכנון ושדרוג 960 2
המשרד 
 עדכון תב"ר           לפיתוח

   3,250,000   3,250,000 עבודות 3,000,000 הפריפריה  תאורת לד     

         קבלניות   הנגב וגליל ברחבי העיר    

      
היטל 

   100,000 100,000     250,000 השבחה

   3,350,000 100,000 3,250,000   3,250,000   סה"כ    

 התקבל פה אחדאישור התב"ר   : הצבעה

3 874 
שדרוג צי 

 הרכב
היטל 
 עדכון 2,250,000 2,000,000 250,000 רכישה 250,000 השבחה

             של העיריה    
עלות   10%השתת. הרשות  סוג  הרכב  

                  
 ₪ 446,940  ₪ 44,694  טרקטור עם עגלה

                  
 ₪    565,110 ₪ 56,511  משאית מנוף

                  
 ₪ 567,450  ₪ 56,745 רכב טיאוט

 על אישור התב"ר : הצבעה
 12בעד 
 2נגד 

 נמנעים __/__

 תכנון והקמת 8 4
היטל 
 חדש 210,000 0 210,000 עבודות 210,000 השבחה

 בשבעה מוסדות חינוך:       קבלניות     מבנים יבילים    

 ,1,ויצמן 1בגין -בתי"ס                  

 ,3,מדעים ואומנויות 1אוסשקין                   

 . 1גנ"י  ברוש                   

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד



 

 

 


