
 

 

 . 2020/9ישיבת מועצה מן המניין  
 . 20/10פרוטוקול מס' 

 2.9.2020 -ב  אלול' יג מועד הישיבה : יום רביעי 
 מיקום הישיבה : היכל הספורט עין שרה נהריה .

  

 נוכחים :
 ייהראש העיר –מר רונן מרלי 

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

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

 חבר מועצה –מר אור כהן 
 חבר מועצה –מר חיים רואש 

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

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

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 
 חבר מועצה –אורן סודאי  עו"ד

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 
 

 נעדרים :
 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 

 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 
 

 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 
 ראש מינהל חינוך וקהילה –מר אילן וקנין 

 מנהלת ביה"ס רעות ע"ש גולדה מאיר –הגב' איריס אללוף 
 מהנדס העיר –אינג' פארס דאהר 

 מנהל מח' תכנון עיר –מר רוני לוי 
 מנהל מח' רישוי ופיקוח  –עו"ד דודו אלחיאני 



 

 

 ום :נושאים לסדר י

 

 . 2021אישור התבחינים לחלוקת תמיכות לשנת . 6
 אצטדיוןיה על זכויות החכירה ופינוי הנכסים של מתחם יריהסכם מול רמ"י לקבלת פיצוי בגין ויתור העאישור  .7

 הישן . הכדורגל
 והקמת טיילת צפונית לעיר נהריה( בניית 2019)פרויקט שהחל בשנת  275/17אישור להגדלת חוזה מס' . 8

 מהחוזה המקורי . 50%עד 
 דו"ח כספי של התאגידים העירוניים  .9
 . קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מל 31/12/18דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום א(  
 בע"מ . חברה הכלכלית לנהריהל 31/12/18דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום   ב( 

 מס'  מס"ד
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

  
 

  
 

  
 

  
 

 תקציב חדש  

 775,246 עב' קבלניות 775,246 משרד השיכון שדרוג תאורה 15 1
 

 הסכם גג-משרד השיכון 775,246

  
 

 ברחבי העיר
 

      
 

  ישן מול חדש  

  
 

 לתבפארקים ובטיי
 

      
 

מטיילת המזח ודרומה כולל    
 שפך הגעתון

                    

 תקציב חדש 200,000   200,000 עב' קבלניות 200,000 היטל השבחה עבודות בטיחות 16 2

עבודות חשמל,גלאי אש              ונגישות במוסדות    
במועדוני הנוער ,איטום 

 והמרכזים הקהילתיים .

               ציבור    

                    

 תקציב חדש                  

פיתוח סביבתי  17 3
 ועבודות בטיחות

מהיטל -הרשות
 השבחה

ריהוט  500,000   500,000 עב' קבלניות 500,000
רחוב,תאורה,מעקות,עבודות 

 בטיחות וכד'

                    
 

            
 

 עדכון תקציב קיים  

 ₪אלפי  300גנ"י  900,000 500,000 400,000 עב' קבלניות 400,000 מהיטל-הרשות הכנת מוסדות חינוך 7 4

לפתיחת שנה"ל     
 תשפ"א

       השבחה
 

 ₪ אלפי  600בתי ספר   

                    

 עדכון תקציב קיים                   

 ₪  1,100,000תקציב קיים :  1,310,000 1,100,000 210,000 ניותעב' קבל 210,000 משרד החינוך נגישות אקוסטית 951 5

משרד החינוך  -עדכון תקציב             למוסדות חינוך    
210,000  ₪ 

          
 

לבתיה"ס       
"אוסשקין,בגין,וייצמן,מדעים 

 ואומנויות,

          
 

אביר יעקב 'ישיבת אביר       
 יעקב וגן סביון.

          
 

לכל אחד ₪  30,000       
 ממוסדות החינוך.

                    



 

 

 - רונן מרלי
 ו'-אני מבקש להתחיל בנושא ההכנות לפתיחת שנת הלימודים עקב הקורונה בהתייחס בעיקר ללימוד כיתות ה' -
 אילן וקנין ראש מינהל חינוך וקהילה יציג את הדברים ובהמשך גם מנהלת ביה"ס גולדה איריס אללוף .  
 

 – אילן וקנין
י הנחיות משרד החינוך לאור משבר הקורונה והאילוצים שעל הרשות מציג סקירה בפני חברי המועצה לגב -

בכדי להתגבר על הקשיים שנוצרו לאור הכללים של משרד החינוך וממליץ כי להתמודדעימם . מציין את גיוס כוח האדם 
 כדי להגיעתינתןהאפשרות לאנשי החינוך להוביל את החינוך בעיר וראיה לכך קבלת פרס החינוך וכמובן לתת את הזמן ב

 מציין כי היה ניסוין להרחיב את את המנהלים והמורים . בכדי לשמועמבקש לכנס את וועדת החינוך , לפתרון הולם
 המקומות בהם תתקיים למידה פרונטלית אולם הסתדרות המורים אסרה לעשות זאת. 

 

 – איריס אללוף
 ו לקראת פתיחת שנת הלימודים וההתמודדות מולהכנות שנעשעל ביה"ס רעות  ע"ש גולדה מאיר ועל המציגה סקירה  -

 הקשיים שנכפו עקב משבר הקורונה והנחיות משרד החינוך בהתאם לכך .
  

 – שרית מולכו
 בביה"ס? יםהשאלה שלי האם ניסינו הכל ? האם ניתן לעשות עוד ומעבר למה שנעשה בכדי להוסיף ימי למידה פרונטלי -
 

 – איריס אללוף
 המקום הטבעי ללמידה כאשר אנו, הצוות החינוכי פיתחנו תוכניות למידה חדשות בכדי לשמור על הלמידה בכיתות זה -

 שעות ברציפות .  3-4איזון בלמידה כאשר אנו לא מאפשרים למידה רצופה של 
 

 – שרית מולכו
 איך בתיה"ס נערכים לתגבור בשעות הלימוד לילדים ? -
 

 – אילן וקנין
 אוד ברורות של משרד החינוך ע"י ביקורי בית דרך בית הספר, מתי"א שמיועד לחינוךאנו נערכים עפ"י הנחיות מ -

 לבתיה"ס הרגילים היסודיים קיים מערך תמיכה של שעות תגבור באמצעות מיוחד ועוד, יש לנו מערך למידה של תגבור
  הזום .

 – אור כהן
 ? אחד מהםניתן לפתור  האםמתקנים, או הקושי העיקרי הוא כוח אדם  -
 

 – אילן וקנין
 הקושי העיקרי שלנו הוא משולב מבנים זמינים וכוח אדם . -
 – עו"ד לירז איתמר 
 לדעתי צריך לגייס כל המשאבים, סטודנטים שמקבלים מלגה, לאתר מבנים נוספים ולפתור הבעיה של הלימוד -

 הפרונטלי וליצור למידה בקבוצות קטנות .
 



 

 

 – אילן וקנין
 רות המורים לא מאשרת למנהלים לקיים לימוד מחוץ לביה"ס .אני אזכיר שוב הסתד -
 

 הודעת פתיחה : –רונן מרלי 
 תודה רבה לאילן ולאיריס, בכל מקרה אנו נכנס את ועדת החינוך בקרוב . -
 תלמידים, סיימנו את שיפוצי הקיץ . 11,523פתחנו את שנת הלימודים עם   -
 . ₪ 10,000"ח ומפעל הפיס למלגה על סך נפתחה הרשמה למלגות לסטודנטים בשיתוף פר -
 נחנך מרכז משלים למשפחה, מרכז למשפחות עם ילדים לצרכים מיוחדים באוסישקין, יינתן ייעוץ והדרכה למשפחות . -
 נפגשנו עם נציגי המרכז לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית לגבי שת"פ עתידי . -
 יר שאירוע אחד יכול לשנות את התמונה, אני מבקש להמשיךלגבי הקורונה אנחנו במצב יציב בעיר, אך אני מזכ -

 להקפיד על הכללים .
 מעכו לנהריה 4עוד השנה יחלו בעבודות להרחבת כביש .  4מוביל מצומת כברי לכביש ההחדש  89חנכנו היום את כביש  -

 כניסה לשכונת בוימל ., כמו כן נת"י עובדים על צומת הכניסה לאזור התעשייה הצפוני וכן על צומת הבנתיב נוסף
 הנחנו אבן פינה לפרויקט "דירה להשכיר" הנבנה ע"י חב' סלע בינוי בשיתוף משב"ש במרכז העיר. -
 נפגשנו עם השרה לאיכות הסביבה ועם יו"ר וועדת הכספים בכנסת . -
 יה .דמשני צדאנו יוצאים בקרוב בפרויקט שיקום שד' הגעתון  -
 סיטרי להפחתת עומס התנועה .-והפכנו את רחוב הגלעד לכביש ד -
 מטר עד לרחוב 450בטיילת הצפונית אנו משלימים את עבודות הגינון וריהוט הרחוב ואנו רוצים להאריך הטיילת בעוד  -

 בן גאון .
 כן מתוכנן באוסישקין .מגנים מוסיקליים, משרד הנגב והגליל, כרגע בעבודה בפארק אופירה ובטיילת ציונה ולאחר  -
  נפתחה תערוכה במגדל המים, אומנות בימי הבידוד . -

 פרוטוקול הדיון : 
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 מס'  מס"ד
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

  
 

  
 

  
 

  
 

 תקציב חדש  

 775,246 עב' קבלניות 775,246 משרד השיכון שדרוג תאורה 15 1
 

 הסכם גג-משרד השיכון 775,246

  
 

 ברחבי העיר
 

      
 

  ישן מול חדש  

  
 

 בפארקים ובטיילת
 

      
 

מטיילת המזח ודרומה כולל    
 שפך הגעתון

 תקציב חדש 200,000   200,000 עב' קבלניות 200,000 היטל השבחה עבודות בטיחות 16 2

עבודות חשמל,גלאי אש              ונגישות במוסדות    
במועדוני הנוער ,איטום 

 והמרכזים הקהילתיים .

               ציבור    



 

 

 

 הצבעה
 31מי בעד : 
 -מי נגד : 

 1נמנעים : 
 

 

 הצבעה
 12מי בעד : 
 2מי נגד : 

  -נמנעים : 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 . 2021אישור התבחינים לחלוקת תמיכות לשנת . 6
 

 רונן מרלי
 .עמותות  197וצה לומר שהרבה פעמים פונים לרשות ומבקשים תמיכה וחשוב לציין שבנהריה קיימים אני ר -
 

 הצבעה :
  13 : בעד 

 1 :  נגד
 -: נמנעים 

 

 אצטדיוןיה על זכויות החכירה ופינוי הנכסים של מתחם יריהסכם מול רמ"י לקבלת פיצוי בגין ויתור העאישור  .7
 הישן . הכדורגל

 

 תקציב חדש                  

פיתוח סביבתי  17 3
 ועבודות בטיחות

מהיטל -הרשות
 השבחה

ריהוט  500,000   500,000 עב' קבלניות 500,000
ב,תאורה,מעקות,עבודות רחו

 בטיחות וכד'

 
            

 
 עדכון תקציב קיים  

 ₪אלפי  300גנ"י  900,000 500,000 400,000 עב' קבלניות 400,000 מהיטל-הרשות הכנת מוסדות חינוך 7 4

לפתיחת שנה"ל     
 תשפ"א

       השבחה
 

 ₪ לפי א 600בתי ספר   

 עדכון תקציב קיים                   

 ₪  1,100,000תקציב קיים :  1,310,000 1,100,000 210,000 עב' קבלניות 210,000 משרד החינוך נגישות אקוסטית 951 5

משרד החינוך  -עדכון תקציב             למוסדות חינוך    
 לבתיה"ס ₪  210,000

          
 

בגין,וייצמן,מדעים  אוסשקין,      
ישיבת ,יעקב אבירואומנויות,

 אביר יעקב וגן סביון.

          
 

לכל אחד ₪  30,000       
 ממוסדות החינוך.



 

 

 רונן מרלי
 משב"ש תמורת הקמת מתחם ספורטשכונת יצחק שמיר ע"י אנו בעצם מוותרים עוד מעט על האצטדיון הקיים לטובת  -

 .לטובת המשימה מלש"ח  17מערבית לביה"ח זה הביא לעירייה סך של חדש 
 

 אורנה שטרקמן
 מלש"ח 24וצע לעירייה שכל התביעות יחולו על העירייה ואני יודעת שהסעיף שם יש אשמח לקבל הסבר על החוזה,  -

 מלש"ח ? 17בעבר, מדוע כרגע זה נסגר על 
 

 לוי ירונ
 , המדינה משווקת המגרשים לפי התב"ע החדשה שאושרה ובשטחיםתלא מדויק אסבסטנושא להערתך ביחס  -

 ואילו בשטחים הפרטיים כל אחד מהבעלים אחראי על ניקיון השטח שלו .לפיתוח המדינה אחראית  הציבוריים
 העירייה הפעילה מטעמה חברה מקצועית אשר סכם הוא בגין ערך הכינון, עלות האצטדיון ועלות הבנייה מחדש .הה -

 .והוסכם זה הסכום שהוחלט  ובסופו של יום, על ערך גבוה יותר הכינון את ערךלקבוע ניסתה 
 

 הצבעה :
  11:  בעד  

 -:  נגד 
 3:  נמנעים 

 והקמת טיילת צפונית לעיר נהריה( בניית 2019רויקט שהחל בשנת )פ 275/17אישור להגדלת חוזה מס' . 8
 מהחוזה המקורי . 50%עד 

 

 רונן מרלי
 מטר . 450-מדובר על הארכת הטיילת ב ,דיברתי קודםזה הנושא עליו  -
 

 אורנה שטרקמן
 זה יוצא מתקציב הסכם הגג ? -
 

 מיכה זנו
  , נגב גליל, הפנים ושיכון .משרד התיירותמ -
 

 דאהרפארס 
 מטר . 400ק"מ ועכשיו מגדילים את זה בעוד  1.3, שלב א' בק"מ עד לחיבור עם אכזי 3.3הטיילת  -
 מלש"ח . 1.5מטר ובצ"מ בסך  400העלויות הנוספות הן קו ביוב מאסף מערבי, הארכה של   
 . 50%המועצה מתבקשת לאשר לנו הגדלה של עד   
 

 הצבעה :
 בעדהתקבל פה אחד 

 

קומפוסט מפרץ והגליל המערבי ל 31/12/18דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום של התאגידים העירוניים: א(  דו"ח כספי  .9
 חברה הכלכלית לנהריה בע"מ .ל 31/12/18דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום   ב( . בע"מ

 

 רונן מרלי



 

 

 .להכנתו בעבודה  2019הדו"ח לשנת 
 

 מיכה זנו
 ומציג סקירה לדו"ח . 2019ושנת  2018, אין פעילות לשנים 2018שנת בדו"ח לשנת לגבי קומפוסט מדובר 

 לדו"ח . 2018מציג סקירה לשנת לחכ"ל ביחס 
 

 זכריה חי
 מתי יהיה הדו"ח המבוקר מוכן ?

 

 מיכה זנו
 זה נמצא בביקורת, בעבודה מול משרד הפנים .

 

 רונן מרלי
 אורנה שטרקמן תם לעומק ולטפל בחובות העבר .ביחד וללמוד או 2019 -ו 2018, הדו"חות  2זכריה ממליץ להביא את 

שלא נוכל  ולקבל רשימת העובדים בחכ"ל וקיבלנו תשובה מהיועמ"שביקשנו לעיין בהסכמי השכר  אוגוסט בתחילת
אז תמוה בעיניי מדוע לא נוכל לעיין . אנו יודעים שהחכ"ל זו זרוע ביצועית של העירייה לקבל הנתונים מסיבות שונות 

 בחוף הצפוני, מה זה תרם לנהריה, לא היה חוזה מול העירייה לדוגמא מתחם המאהל רגע התשובה שלילית בנתונים וכ
כמה כסף זה מכניס לחברה הכלכלית ? אין דיווח לחברי המועצה, אתה מזלזל בכל חברי המועצה שלא מקבלים את 

 הנתונים על החברה הכלכלית .
  

 רונן מרלי
אנו עשינו הסדרה ברצועת החוף הצפונית של נהריה, אסור לנו לגבות כסף על  באף אחד,אני אף פעם לא מזלזל 

כיוון שהרצועה מפוצצת באלפי אנשים, בעקבות כך  המאהלים שם כיוון שזה לא שלנו ולכן חשבנו כיצד פותרים הבעיה .
 ינוי האשפה .אגרה כפתרון שמשולם לטובת פונדרש תשלום הגדלנו את פעילות הפקחים והניקיון ברצועת החוף 

 

 עו"ד דוד אלחיאני
, עשינו הסדרה כלשהיא ונתנו שבועיים והפעילות החלה לפני כחודשיים רקצריך לזכור שנושא התשלום החל לפני 

 לציבור להנות מרצועת חוף עקב הקורונה ופניות רבות של תושבים . אפשרות
 

 זכריה חי
 לקחים בסוף הקיץ לקראת השנה הבאה . להפיקצריך בשנתיים האחרונות ברצועת החוף של נהריה  לאור הפיתוח

 

 שרית נס פררו
הילדים לא מקבלים את  התחלנו בחינוך ואני רוצה לסיים בחינוך, אני מבקשת לכנס את ועדת החינוך בשבוע הבא .

גני  , דיברנו עלדבר אחרון מה קורה עם תו תקן עירוני ? שעות החינוך הנדרשות, אני מאוד מקווה שיהיה שינוי .
גנ"י  3-והגיעה שמועה שההסעות ליקבלו את התמיכה לא כולם כי תקשורת במועצה האחרונה אך ההורים קיבלו מכתב 

 אוחדו להסעה אחת, שזה דבר הזוי ולא חוסכים בדברים הללו .
 

 שרית מולכו
 תקן עירוני אנו עובדים על זה ומקדמים זאת ובזמן הקרוב זה ייצא לפועל .בעניין תו 

 



 

 

 מרלירונן 
 חוקי .תקין ועיניים בנושא גני התקשורת ואנו בסך הכל רוצים לבצע הליך  4-שמח שרית לענות לך באני א

וגילינו שאנו לא מסיעים את כולם  טלפוני שינו סבבילדים, ע 24גנ"י שיר, חצב, ומיתר שהיו רשומים  3לגבי ההסעות יש 
 . וירדנו מאוטובוס למיניבוס, אותו דבר לגנ"י חן ולילך

 

 רונן מרלי
 תודה רבה הישיבה נעולה .

 


