
 
 
 

 . 7/19ישיבת מועצה מן המניין 
 . 7/19פרוטוקול מס' 

 
 . 3.7.19  -ב סיון ל' רביעי יום מועד הישיבה : 

  . 19שד' הגעתון בניין העירייה מיקום הישיבה : 
 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 

 חבר מועצה –מר אור כהן 
 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

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

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

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 
 עצהחבר מו –עו"ד אורן סודאי 

 חבר מועצה  –עו"ד דוד ביניאשוילי 
 חבר מועצה  –מר זכריה חי 

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

 
 נעדרים :

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 
 
 

 ים :משתתפ
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 יועץ משפטי –עו"ד אורן ארבל 
 העירייהגזבר עוזר  – ניר גלבועמר 

 רשם הפרוטוקול –מר דוד אילוז 

 :הודעת פתיחהרונן מרלי 
אנו  ג',-ביה"ס חדש לחינוך מיוחד על רצף האוטיזם ייפתח בעזרת השם בשכונת טרומפלדור, זהו ביה"ס צומח לכיתות א' -

 בית הספר יהיה עבור ילדי נהריה אך גם ייתן מענה אזורי.רוצים שילמדו בנהריה, 
 24יסודי שש שנתי בשכונת אריק שרון, שמוקמת בימים אלה בחלק המזרחי של נהריה. בית הספר יכלול הקמת בית ספר  -

 כיתות והבנייה תימשך כשנתיים.
 בשבוע שעבר התקיימו טקסי סיום השנה המרגשים בבתי הספר היסודיים. -
 מליה.מגמת העיצוב של בי"ס מדעים ואומנויות הציגה עבודות מרשימות על העיר נהריה וס 
 תיפתח קייטנת "כוכבי ספורט" עם מסלולי כדורגל,ג', -הקייטנות התחילו, יש היענות מרשימה גם לגנ"י וגם לכיתות א' -
 ילדים יותר בגנ"י לשנה"ל הקרובה, זה טוב ומרשים. 250יש  כדורסל ומחול. 
 שהשתלבו בשנה החולפת בעשייה במערכת החינוך בעיר. קיימנו מפגש פרידה מעשרות חיילי פרק משימה וש"ש -
 אזרחי הגיעו בשישי האחרון לחוף סוקולוב ונהנו ממסיבת-מאות תיכוניסטים שעומדים בפני שירות צבאי או שירות לאומי -

 מתגייסים באווירה מדהימה.
 תשתיות העיר. קיימנו דיונים חשובים עם רשות הניקוז ואיגוד ערים לאיכות סביבה בנוגע לשיפור -
יחלו בעבודות ביוב ותשתית  –. ב. טיילת צפונית עבודות להחלפת קווי המים, הביוב ומערכות הניקוז  -א. מתחם פינסקר  

 חדשה בשבוע הבא מצפון לדרום .
 קיימנו פגישה טובה עם מפקד פיקוד העורף . -
 הוקם ביה"ס לטניס, כדורגל וכדורסל . -
 התחלנו לקיים מיזם "ערב בשכונה" עם תושבים ומנהלי המחלקות. השכונה שפתחנו איתה היתה נהריה הירוקה וחלק ניכר -



 ונמשיך בקרוב בשאר ממה שעלה שם טופל ואנו נפרסם בקרוב לתושבים את סיכום פעילות העירייה לטיפול בנושאים שעלו
 השכונות .

 ציבור שונים. ת ריבוי מקרים של צואת כלבים ברחובות, בפארקים, במתחמימבצע נרחב ברחבי העיר בעקבוב התחלנו -
 אנחנו נמצאים בהליך מואץ לפתיחת גינות כלבים בכל רחבי העיר וחשוב בכל מקרה שבעלי הכלבים יקפידו 

 לאסוף את הגללים. אנחנו נאכוף את הנושא כי מדובר בתופעה שפוגעת באיכות החיים של כולנו.
 חדש שאנחנו משיקים בימים אלה. כרטיסי הטבות לצעירים וגמלאים לרכישה מעסקים מקומיים בנהריה. בעלימיזם עסקי  -

 נרחיב אותו מעבר לבני הנוער והגמלאים. העירעסקים מוזמנים להצטרף למאגר, ולאחר פיילוט שנערוך ברחבי 
 , עמותת רבות והעירייה. מזמין אתכם להגיע" בשיתוף אמני נהריה1במתחם התחנה המרכזית נפתח מיזם אומנותי "התחנה  -

 ולראות.
 הקפדנו לבנות תוכנית שתיתן מענה לכל הגילאים וברחבי העיר שירוץ בחודשיי"קיץ של העולמות בנהריה". -אירועי הקיץ   -

 :הקרובים
 רבע לנוער בכיכר העירייה. – 9-12בכל יום רביעי יהיה מתחם לגילאי   
 לבני הנוער עם מתחם הקומפלקס וקומפלקס בקטנה בשכונות העיר ימי שני ושלישי מיועדים  
 ימי ראשון פעילות בבריכות גלי גליל. 
 ימי שלישי ושבת הרקדות בטיילת המזח  
 ימי שישי אירועים בחוף סוקולוב, 
 ימי שבת אמיפטף באמפי הישן בגעתון, מופעי להקות מקומיות בבמת המפרש.  
 בעיתונות, באתר, בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים לעקוב אחרי הפרסום  
 הפורמלהבלתי אני רוצה להסביר בקצרה לגבי נושא העובדים : מרכז קהילתי חדש יוקם, זה לטובת הציבור, החינוך  -

 על חמלה ורגישות והפיטורים זה דבר קשה מאוד ושלא יטיפו מוסרואנו נחושים  רחב ומגוון והפורמלי, יהיה מגוון של חוגים
 התהליך בוצע ונעשה באופן פרטני  ברגישות יתרה ולא מדוב ,היכולת לשמור על העובדים נעשה תהליך שימקסם את אנו 

 לנו יש שים עובדים טובים במקומות טובים,אנו נעשה את המקסימום ל וכשנסיים התהליך עובדים אלא בהרבה פחות 113-ב
 לתושבים לעובדים ולקופה הציבורית .אחריות לנהריה 

 אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא ע ,ני מבקש יש פה אנשים, משפחות, תמתינו עד שהדברים יצאו בצורה מסודרתא  
 ההסתדרות .

  
 : אורנה שטרקמן

 לפני כחודש הצבענו על אישור עקרוני להסכם עם החברה למתנ"סים ואיך זה שכבר יש דיונים על פיטורי עובדים.
 את ההסכם . שתראומבקשים אז כנראה יש הסכם ואנו 

, איך העירייה תעמוד לטובת החברה למתנ"סים בעקבות ההסכם עימם₪ מיליון  4-דבר נוסף האם זה נכון שהעירייה תעביר כ
 .מלש"ח עבור קבוצת הכדורסל ?  4-בהתחייבות שכזו בנוסף ל

אגו לעובדים, אנו יודעים תדהאם שומרים על התנאים לעובדים המפוטרים ברגע שיעברו לעבוד תחת החברה למתנ"סים? 
 שהתנאים בחברה למתנ"סים לא זהים לתנאים בעירייה .

 עירייה ומצד שני מפטרת עובדים ? עובדיאיך זה ששולחים נציגים ליריד תעסוקה בחו"ל 
 

 רונן מרלי:
  כל פעם את עושה את אותה טעות .

  : לירז איתמר
אני רוצה לפנות לאייל וייזר , אסבסט זה סכנה לראות וללמוד, , חשוב ללכתהאסבסט ולעזור לכולנו מיצגרוצה לדבר על 
 מאוד העיר נהריה שונה מערים אחרות .חשוב אחרים בנושא זה, אם זה לגייס תושבים ומשאבים מאמצים שתשקיע יותר 

 

 רונן מרלי:
 להזמנה, חשוב לראות את המיצגאני מצטרף 

 

  : שרית נס פררו
מה  שמוערציתי בבקשה ל, מר אוריאל לין מסחרלשכת האיגוד הנחתי לחברי המועצה בנושא הארנונה מכתב שכתב נשיא 

 התייחסותך למכתב .
 

 רונן מרלי:
 חניונים 16שלא משלמים אגורה שחוקה,  20חניונים מתוך  4עיריית נהריה לא ביקשה להעלות את הארנונה, יש פה 

   שזה המינימום.למטר ₪  51-לעומת בקשה של העירייה ללקרקע תפוסה למטר ₪  7.89משלמים 
 מחסן ביתי שלא גבו בניגוד לחוק עיריית נהריה מתכנסת לחוק וכנ"ל לסככות ולסיווגים אחרים .

 .ואני גאה לגבות עליו את התעריף עפ"י הסיווג הנכון 
 עסקים חדשים  40מעל תחה חברת הייטק ונפתחו אני מודיע לו דרככם, אני דוחה את בקשתו, רק לידיעה בנהריה נפ

 .תושבים בממוצע ליום 600-אשר ישרת כ כולל הקמת שלוחת משרד הפנים בקניון הישן
 

 : על סדר היום



 אישור תב"רים : .1
₪ 400,000 הגדלה כביש גישה ופיתוח בבית העלמין 2/407085 סכום הפרויקט מס תב"ר   .2

בנית תוספת כיתות בביה"ס למדעים ואומנויות 2/841081 : המועצה הדתית.מקור התקציב 
עבודות במבני ציבור,תרבות  2/938082  : רשת עמלמקור התקציב ₪ 1,100,000 הגדלה 

 2/939074 השבחה.יטל ה – : מקרנות הרשותמקור התקציב ₪ 0500,00 חדש הפנאי והספורט
הרשות מהיטל כביש.: מקור התקציב ₪ 500,000  חדש פיתוח סביבתי כבישים ומדרכות 
₪ 200,000  חדש 38תכנון מפורט להסדרת מדיניות מקומית בהתאם לתמ"א  2/940073 
 ו.ב.ע . הרגיל-: הרשות מהתקציבמקור התקציב  

 

 . אישור להוספת מנכ"ל  העירייה, מר אלי אלבז, כמורשה חתימה נוסף במסמכים בעלי משמעות כספית כך שחתימתו2
   וחותמת העירייה יחייבו את העירייה .בצירוף חתימת הגזבר  

 אישור פרוטוקול וועדת השמות למקומות ציבוריים . .3
 

מר אלי אוקנין ראש העירייה –מר רונן מרלי  : יו"ר הוועדה : נציגי ציבור מינוי חברי וועדה לקידום התיירות : .4
  מר רוני פלד   חברת מועצה –חבר הוועדה : גב' אורנה שטרקמן  

מר שמעון  סגן ראש העיר –מר אייל וייזר   : יו"ר הוועדה : נציגי ציבור מינוי חברי הוועדה לקידום התעשייה : .5
  מר רוני פוטסמן מר יוסי כהן מר מאיר בורקיס חבר מועצה –חבר הוועדה : מר זכריה חי  סטולרו

 .לידיעה בלבד דו"ח פעילות משלחת מחלקת הקליטה ליריד תעסוקה בחו"ל בחודש אפריל  .6
 . בראשות סגן רה"ע מר אייל וייזר תופעילות וועדעל  דיווח. לידיעה בלבד 7

 . 4-5-6/2019לתקופה: לפעילות העירייה דו"ח תלת חודשי לידיעה בלבד  .8
 
 

כביש גישה ופיתוח בבית  2/407085 א. סכום הפרויקט מס תב"ר   אישור תב"רים :. 1

 : המועצה הדתית.מקור התקציב ₪ 400,000 הגדלה העלמין
 הצבעה
 ____15___  מי בעד

 _____/מי נגד ___
  _____/נמנעים ___

 הגדלה בנית תוספת כיתות בביה"ס למדעים ואומנויות 2/841081 ב. עו"ד דוד ביניאשוילי לא השתתף בהצבעה *
 : רשת עמלמקור התקציב ₪ 1,100,000 

 הצבעה
 ____15___  מי בעד

 מי נגד ___/_____
  נמנעים ___/_____

חדש עבודות במבני ציבור,תרבות הפנאי והספורט 2/938082  ג. עו"ד דוד ביניאשוילי לא השתתף בהצבעה *
 השבחה.יטל ה – : מקרנות הרשותמקור התקציב ₪ 0500,00 

 הצבעה
 ____15___  מי בעד
 ___/_____מי נגד 

  נמנעים ___/_____

 עו"ד דוד ביניאשוילי לא השתתף בהצבעה *

 : הרשות מהיטל כביש.מקור התקציב ₪ 500,000  חדש פיתוח סביבתי כבישים ומדרכות 2/939074  ד.  
 הצבעה
 ____15___  מי בעד

 מי נגד ___/_____
  נמנעים ___/_____

 עו"ד דוד ביניאשוילי לא השתתף בהצבעה *

תכנון מפורט להסדרת  2/940073   ה. 
מקור  ₪ 200,000 חדש 38מדיניות מקומית בהתאם לתמ"א 

 ו.ב.ע . הרגיל-: הרשות מהתקציבהתקציב
 הצבעה



 ____15___  מי בעד
 מי נגד ___/_____

  נמנעים ___/_____

 עו"ד דוד ביניאשוילי לא השתתף בהצבעה *

 

אלבז, כמורשה חתימה נוסף במסמכים בעלי משמעות כספית כך שחתימתו. אישור להוספת מנכ"ל  העירייה, מר אלי 2
  בצירוף חתימת הגזבר וחותמת העירייה יחייבו את העירייה . 

 הצבעה
 _____13___ מי בעד

 ____/מי נגד ____
  ____3נמנעים ____

 . אישור פרוטוקול וועדת השמות למקומות ציבוריים .3
 

 הצבעה
 _____16___ מי בעד
 _____/___מי נגד 

  _____/נמנעים ___
 

מר אלי אוקנין ראש העירייה –מר רונן מרלי  יו"ר הוועדה : נציגי ציבור : מינוי חברי וועדה לקידום התיירות :. 4
 מר רוני פלד    חברת מועצה –חבר הוועדה : גב' אורנה שטרקמן  

 

 הצבעה
 _____16___ מי בעד

 _____/מי נגד ___
  _____/נמנעים ___

 

מר שמעון  סגן ראש העיר –מר אייל וייזר   יו"ר הוועדה : נציגי ציבור : מינוי חברי הוועדה לקידום התעשייה :. 5
 מר רוני פוטסמן מר יוסי כהן מר מאיר בורקיס חבר מועצה –חבר הוועדה : מר זכריה חי  סטולרו
 הצבעה
 _____16___ מי בעד

 _____/מי נגד ___
  _____/נמנעים ___

 

 לידיעה בלבד דו"ח פעילות משלחת מחלקת הקליטה ליריד תעסוקה בחו"ל בחודש אפריל .. 6
 

 : דימה אפשטיין
, יש פה דו"ח עולים משפחות 212אני אשמח אם תוכלו לעיין בדו"ח פעילות של העירייה, בין ראש השנה לפסח הגיעו לנהריה 

בעיניי ואני מרגיש התמיכה מראש העיר וחברי המועצה ואנחנו קצר עפ"י הנוהל וקיים דו"ח פעולות מפורט וזו עבודה קדושה 
ע"י הממשלה אלינו לנהריה ממשיכים אנו לא מקפחים אף עולה, למרות שהתקציב לעירייה קוצץ  מחבקים את העולים .

 ה .בא.הדו"ח על הנסיעה בחודש יוני האחרון יוצג בישיבת המועצה הלהגיע 
 

 וועדות בראשות סגן רה"ע מר אייל וייזר .. לידיעה בלבד דיווח על פעילות 7
 

 אייל וייזר :

ונוכל ביחד טוב שהמודעות קיימת, אני קורא לכם להצטרף לפעילות וועדת איכות הסביבה ואני מודה על הסיוע והעזרה 
 .לקדם הנושאים במיוחד בנושא האסבסט 

 התבקשתי להציג פעילות של חלק מהוועדות שהן בראשותי :

 פעילות הוועדות הוצגה לחברי המועצה .מצגת לגבי  •
 

 : לירז איתמר
 למה לא לשלב אנשים תושבי העיר .למה אתה לוקח אנשים מבחוץ לוועדת איכות הסביבה ? 

 לא הגיוני שיש תושבי חוץ שהם פעילים בוועדה זו .
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 רונן מרלי :



 הישיבה נעולה . תודה רבה ,לחנוך בית לתנועות הנוער לציבור הדתי  44אני מזמין את כולכם למועדון ברמז 
 

 


