
 

 

 . 2020/11ישיבת מועצה מן המניין 
 . 20/11פרוטוקול מס' 

 4.11.2020 -ב  חשון' זי 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 עופר אלקיים 

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

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

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

 

 נעדרים :
 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 
 חבר מועצה –מר חיים רואש 

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

 

 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 מנהלת הסכם גג, חכ"ל. –אדריכל טל חמי 
 מנהל מחלקת החשמל –מר משה בנישטי 

 
 נושאים לסדר יום :

 פררו בעניין מכרז לחב' פרסום ויח"צ לפרויקט מובל נחל סער .-שאילתה של חברות המועצה שטרקמן ונס. 1
 



 

 

 מס'  'מס
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

סימון כבישים  18 2
והתקני בטיחות 

 2019לשנת 

עבודות  92,327 מ.התחבורה  
 קבלניות

 תקציב חדש 131,896 0 131,896

     39,569 היטל כביש      
 

    

  
 

 סה"כ
 

131,896 
 

131,896 
 

    

הסדרת שטחים  20 3
 פתוחים

עבודות  300,000 מ.השיכון 
 קבלניות

 תקציב חדש 300,000 0 300,000

     300,000   300,000   סה"כ    
 

הסדרת שפך  21 4
 נחל הגעתון

עבודות  291,978 מ.השיכון 
 קבלניות

 תקציב חדש 291,978 0 291,978

 סה"כ    
 

291,978   291,978       

ביוב החלפת קו  22 5
" ויצמן 12

 שטיינמץ

עבודות  1,500,000 מ.השיכון 
 קבלניות

 תקציב חדש 1,500,000 0 1,500,000

 סה"כ    
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

    

החלפת קו ביוב  23 6
-" מד"א10

 מייסדים

עבודות  500,000 מ.השיכון 
 קבלניות

 תקציב חדש 500,000 0 500,000

 סה"כ    
 

500,000 
 

500,000 
 

    

החלפת קו ביוב  24 7
 "  14קימברלי 

עבודות  1,000,000 מ.השיכון 
 קבלניות

 תקציב חדש 1,000,000 0 1,000,000

  
 

 סה"כ
 

1,000,000   1,000,000 
 

    

פיתוח בית  407 8
 עלמין חדש

המועצה 
 הדתית

עבודות  915,987
 קבלניות

בהתאם לתקציב  35,630,7776 34,714,789 915,987
: הכשרת  שאושר

 חלקות קבורה חדשות

  
 

 סה"כ
 

915,987 
 

915,987 
 

  
 

יעוץ והסרת  820 9
 חסמים הסכם גג

משרד 
השיכון 

 הסכם גג 

עבודות  1,750,000
 קבלניות

בהתאם לתקציב  6,250,000 4,500,000 1,750,000
: עבור מינהלת  שאושר

 ויועצים הסכם גג

       1,750,000   1,750,000   סה"כ    
פיתוח טיילת  843 10

 צפונית
משרד 
 השיכון

עבודות  127,903-
 קבלניות

בהתאם לתקציב  33,468,262 33,596,165 127,903-
 שאושר

     127,903-   127,903-   סה"כ    
 

כיכרות או/ו  871 11
פיתוח נופי כביש 

4 

משרד 
 השיכון

עבודות  127,903
 קבלניות

לתקציב בהתאם  4,422,336 4,294,433 127,903
 שאושר

 127,903   127,903   סה"כ    
 

  
 

הקמת היכל  702 12
 תרבות עירוני 

עבודות  208,400- מפעל הפיס
 קבלניות

   970העברה לתב"ר      208,400-

משרד       
לפיתוח 

הפריפריה 
הנגב 

 והגליל

-2,200,000   -2,200,000 
 

   983העברה לתב"ר   

  
 

   74,619,573 77,027,973 2,408,400-   2,408,400-   סה"כ



 

 

שיפוץ מבנה  970 13
תרבות מרכז 

 צעירים

בהתאם לתקציב  878,400 670,000 208,400 הצטיידות 208,400 מפעל הפיס
: הצטיידות שאושר

 למרכז צעירים

 208,400   208,400   סה"כ    
 

    

תכנון והקמת  983 14
 סקייט פארק

משרד 
לפיתוח 

הפריפריה 
הנגב 

 והגליל

עב'  2,200,000
 קבלניות

בהתאם לתקציב  2,200,000 0 2,200,000
 שאושר

 100,000 100,000   תכנון          
 

 2,300,000 100,000 2,200,000   2,200,000   סה"כ    
 

תכנון וביצוע  971 15
במגרשים חומים 

מתחם -209-210
 ספורט

עבודות  5,328,343 מ.השיכון
 קבלניות

בהתאם לתקציב  22,328,343   22,328,343
 שאושר 

     17,000,000 רמ"י      
 

  
 

 1,236,366 1,236,366   תכנון 0 מ.השיכון      
 

 23,564,709 1,236,366 22,328,343   22,328,343   סה"כ    
 

תכנון קו סניקה  972 16
למט"ש ושדרוג 

 תחנת שאיבה

עב'  1,112,879 מ. השיכון
 קבלניות

בהתאם לתקציב  1,112,879 0 1,112,879
 שאושר 

 1,523,157 1,523,157   תכנון          
 

 2,636,036 1,523,157 1,112,879   1,112,879   סה"כ    
 

בניית בי"ס  980 17
כיתות  24יסודי 

 בשכ' צ' מזרחית

עב'  1,377,343 מ.השיכון
 קבלניות

בהתאם לתקציב  15,233,667 13,856,324 1,377,343
: מתקציב   שאושר

מגרשים חומים הסכם 
 לעב' פיתוח בביה"ס -גג

     1,377,343   1,377,343   סה"כ    
 

כיתות  4בניית  981 18
גן בשכ' הצפון 

 מזרחית

עב'  271,628 מ. השיכון
 קבלניות

בהתאם לתקציב  4,271,628 4,000,000 271,628
: מתקציב  שאושר

מגרשים חומים הסכם 
 לעב' פיתוח בגנ"י -גג

     271,628   271,628   סה"כ    
 

כיסוי גרעון נצבר  25 19
 בתקציב רגיל

הוצאה  25,298,000 הלוואה
לכיסוי 
גרעון 
 נצבר

ביצוע בשלבים בהתאם  50,597,000 0 50,597,000
לתוכנית הבראה תנאי 

ההלוואה יקבעו ע"י 
 מ.הפנים

  
 

     25,299,000 מענק  
 

  
 

     50,597,000   50,597,000   סה"כ    
 

כיסוי גרעוון  26 20
נצבר  בתב"רים 

 היסטורים 

קרן ליתרות 
 תב"ר

כיסוי  2,471,727
גרעון 
סופי 

 בתב"רים

: בהתאם  תקציב חדש 10,738,000 0 10,738,000
 לתוכנית הבראה

היטל       
 השבחה

   נצבר 8,266,273
 

  
 

     10,738,000   10,738,000   סה"כ    
 



 

 

תוכנית  27 21
"מביטחון 

לרווחה והבראה 
 קורונה"

 תקציב חדש   0 118,500 שכר  421,300 מ.הביטחון

עבו'           
 קבלניות

302,800 
 

  
 

     421,300   421,300   סה"כ    
 

שיקום רח' ויצמן  29 22
מכיכר 

ויצמן/קפלן ועד 
צומת 

 ויצמן/געתון

עבו'  860,000 מ.השיכון
 קבלניות

  תקציב חדש 860,000 0 860,000

 860,000   860,000   סה"כ    
 

  
 

 -שיקום רחובות  30 23
א.שריר מכיכר 

יפה נוף עד כיכר 
 שפרינצק

עבו'  870,000 מ.השיכון
 קבלניות

  תקציב חדש 870,000 0 870,000

     870,000   870,000   סה"כ    
 

 4שתילת עצים כ. 31 24
צמוד לקיר 

האקוסטי, מתחם 
אוסשקין כולל 
השקיה ופינוי 

 דשא

עבו'  125,000 מ.השיכון
 קבלניות

  תקציב חדש 125,000 0 125,000

     125,000   125,000   סה"כ    
 

שצ"פ שתילת  33 25
ערערים וגינון בר 

קיימא בשכ' 
נ.הירוקה רח' 
ילהזמיר,נשר,נח

 אלי

עבו'  250,000 מ.השיכון
 קבלניות

 תקציב חדש 250,000 0 250,000

     250,000   250,000   סה"כ    
 

שדרוג שצ"פ  34 26
 בכניסה חעיר

עבו'  735,120 מ.השיכון
 קבלניות

 תקציב חדש 735,120 0 735,120

     735,120   735,120   סה"כ    
 

תוכנית  35 27
אסטרטגית 

 לתעסוקה

עבו'  221,167 מ.השיכון
 קבלניות

  תקציב חדש 221,167 0 221,167

     221,167   221,167   סה"כ    
 

שדרוג ציוד  36 28
התקשוב 

בבתיה"ס 
 תשפ"א

 תקציב חדש 1,100,000 0 1,100,000 הצטיידות 1,067,000 מ.החינוך

     33,000 ק. הרשות      
 

  
 

     1,100,000   1,100,000   סה"כ    
 

 

 (.14.10.2020-)נספח ג' לפרוטוקול ועדת כספים מ 2020אישור שינויים בתקציב הרגיל לשנת  .31



 

 

 

 .(14.10.2020-נספח א' לפרוטוקול ועדת כספים מ) 2020לשנת  2דו"ח כספי רבעוני  -דיון  .32
 

 לחתום על הזמנות רכש ביחד עם גזבר העיריה והחשב  ן הראשי מר אבנר אדריייה לקנייהאצלת סמכות ראש העיר. 33
 מלווה .ה

 

 מבני ציבורמ"ר( לשירות  16אישור חוזה להחכרת שטח לחברת החשמל לצורך הצבת חדר טרנספורמציה )בשטח של . 34
 .( 42חלקה  19598)גוש  109/מק/נה/ג' מס תכנית לפי  401במגרש  ההמוקצעבור בית ספר 

 

 בשנה למר יצחק מרלי כקב"ט העירייה. שרות אישור הארכת .35
 

 הצגת היערכות העירייה לחורף הקרוב.  .36
  

 הודעת פתיחה : –רונן מרלי 
 . תרומה אדירה לעיר ולמדינה שלנו. ז"ל, מראשוני התעשיינים בנהריה מיכאל שטראוסנפרדנו מ -
 נפנה למשפחה ונפעל להנצחת זכרו. 
 . המצב יכול להשתנות וחשוב להקפידעיר ירוקהואנחנו  חולים מאומתים 29 אנו עם מצב התחלואה בעיר יציב,  –קורונה  -
 יפעל מתחם היבדק וסע.המשיך ולשמור על ההנחיות. כדי לקטוע מעגלי הדבקה חשוב לקיים בדיקת נרחבות ומחר ל
 במרכז העיר. מרכז צעירים עבר למשכן חדש -
 .בפעולות בנושא ומחלקות בהכנות אגפים והלכם ואני רוצה להודות לאלי המנכ"ל ולמנהלי ה ההוצג היערכות לחורף -
 ישיבות עבודה חשובות עם:קוימו  -

 שר הביטחון, בני גנץ,  -
 שר החוץ, גבי אשכנזי,  -
 ה, גילה גמליאל, השרה להגנת הסביב -
 שר החינוך, יואב גלנט, -
 שר החקלאות, אלון שוסטר,   -
 יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד,  -
 הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי. -
 בנושא הצהרונים . והיום ישיבה עם שר האוצר, ישראל כ"ץ ושר החינוך יואב גלנט -

 טרקטורון שטח, משאית מנוף ורכב טיאוט.חיזוק מערך השפ"ע בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. נוספו טרקטור,  -
 .לתאורת לד החלפת תאורה ברחובות העיר ובמגרשי הספורט -
 השלמנו את בניית השלד של מבנה בי"ס יסודי ושל ארבעה גני ילדים בשכונת אריאל שרון. -
 השלמנו בניית ארבעה גנים מוזיקליים בסיוע המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. -
 בניית שלושה מגרשי מיני פיץ. שניים  נוספים יוקמו בעין שרה ובשכונת טרומפלדור. השלמנו -
 שני גני משחקים בהקמה בעין שרה הוותיקה ובטיילת ציונה בנהריה הירוקה. -
 .מרכז ספורט ונופש הושלם תכנון מפורט למבנה הצמוד לקאנטרי -
 (.של רסקו בשכונת יצחק נבון )בנים ממשיכיםמסדירים עם משרד השיכון את תכנון השטחים הציבוריים  -
 סולד והקמת כיכר. -ביטול רמזור הרצל -
 הזמיר הקמת כיכר בצומת.-צומת נשר -
 הוספת פסי האטה ברחבי העיר במוקדי סיכון. -



 

 

 .יאכטות 500-מעגנה ל/תוכנית ממשלתית להקמת מרינה -
 ממשה סירות החל לפעול. -
 ריה הירוקה.הכשרנו חניון נוסף בשכונת נה -
 עבודות להרחבת הטיילת הצפונית מסי לייף עד בן גאון -
 ניתן למלא טופס מקוון שיעלה בדף העירייה.  -  2021המלגה העירונית לשנת  -
 בהצלחה לעירוני נהריה! -עונת הכדורסל יצאה לדרך   -
 

 עופר אלקיים
שהתאורה מוסיפה אור אך לפי כל הממצאים, מראים שזה אני מברך על העשייה המבורכת אך לגבי התאורה, נפגשנו והבנו 

 מסוכן לציבור, אני מבקש לעצור את זה .
 

 רונן מרלי 
 .שאינה קשורה כלל לתאורה שזה טכנולוגיה   5Gקלוין, יש הבדל בין סוג התאורה לבין  3,000תאורה תהיה ה
 
 

 מנהל מחלקת החשמל בעירייה –בנישטי משה 
קלוין, כרגע עצרנו העבודות. כפי שהובטח לך המשך העבודות  3,000קלוין ואין הבדל בינה לבין  4,000התאורה שהותקנה היא 

 קלוין החל מיום ראשון הקרוב, ההבדל הוא בסך הכל גוון האור . 3,000-להחלפת תאורת הרחובות יהיה ל
 

 רונן מרלי 
 יבור ובסופו של דבר התאורה תהיה בכל העיר .קלוין ואנו נעשה זאת לטובת הצ 3,000-תאורה תוחלף להכפי שאמרנו 

  
 רוטוקול הדיון : פ
 פררו בעניין מכרז לחב' פרסום ויח"צ לפרויקט מובל נחל סער .-שאילתה של חברות המועצה שטרקמן ונס. 1
 

 רונן מרלי 
יעוץ אסטרטגי תקשורתי ומי שביקש זאת זה משב"ש  –הוא הללי אורגינל למובל סער אני עונה לשאילתה : הגוף שזכה במכרז 

לאור הניסיון שהצטבר בפרויקטים דומים בהם מתבצעות עבודות תשתית נרחבות בתוך אזורי מגורים, כפי שיתבצעו בפרויקט 
 זה.

 שנותן הגוף הנ"ל .משב"ש קבע את הצורך בשירותים הללו ואף מממן באופן מלא לעירייה את השירותים 
אין כל הערכה כי יהיו "משברים בין התושבים לעירייה" כפי שצוין בשאילתה, אולם חפירת מובל אשר חוצה את העיר ממזרח 

לבית ספר יסודי, מטבעה מחייבת קשר רציף ושקיפות מול למערב, ואשר עובר בתוך שכונות מגורים, לרבות בטיילת הצמודה 
 לאזור ביצוע העבודות . התושבים המתגוררים בסמוך

 

 זכריה חי
 תב"רים, בכדי לייעל את הישיבה, כל מי שיש לו הערות יעלה זאת ואז יקבל תשובות ואז נעבור להצבעה . 28ישנם פה 

 

  מיכה זנו 
  , חלקם מתקציב משב"ש בנוסף עדכון תקציבים ממשרד החינוך, יש פה תב"רים לתוכנית ההבראה .תב"רים 28יש ברשימה 

 

 זכריה חי



 

 

 . 20-ו 9,14,15,19אני מבקש הסבר על תב"רים מס' 
 

 רונן מרלי 
 מלש"ח, זה כסף ממשב"ש לטובת הסכם הגג עבור ההוצאות. 1.75אנו מקבלים הכסף במנות וכל שנה אנו נבקש  – 9תב"ר 
 כסף ממשרד הנגב והגליל ואנו בקשר עם משרד התיירותאנו התחייבנו להקים סקייט פארק, אנו פותחים תב"ר זה  – 14תב"ר 

 מפעל הפיס להשלמת התקציב לפרויקט .ו
 , עיריית נהריה התחייבה במסגרת הסכם הגג לפנות את האצטדיוןתב"ר זה אישרנו את פתיחתו בינואר השנה – 15תב"ר 

 המזרחי של העיר, אנו נקים מגרשי אימונים בצמוד לאצטדיון החדשהעירוני ולהקים אצטדיון חדש בחלק 
 מלש"ח בתמורה לאצטדיון מרמ"י ובסה"כ רצינו להתחיל בעבודות 17-, להזכירכם קיבלנו כ209-210במגרשים 

 החלפת הקרקע לפני תחילת הגשמים .ל
 הבראה, יש לנו חשב מלווה בימים ראשון ורביעי, בכדי לקבל הכסף לפי תוכנית ההבראההאנחנו התחלנו בתוכנית  – 19תב"ר 

 מלש"ח הלוואה כי 8-מלש"ח מענק ו 8אנו צריכים לפתוח תב"ר, זהו חשבון שלתוכו ייכנסו הכספים ואישרו לנו 
 מדנו ביעדים.ע
 

  מיכה זנו 
 אלו הכללים של משרד הפנים וזאת בכדי לקבל הכסף ממשרד הפנים . ולה חשבונאית,פעזוהי  - 20תב"ר 

 
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

ישן מול  -מ.השיכון  הסדרת שטחים פתוחים 20 3
 חדש

עבודות  300,000
 קבלניות

 תקציב חדש 300,000 0 300,000

     300,000   300,000   סה"כ    
 

 

 אישור התב"ר התקבל פה אחדהצבעה :  
 

ישן מול  -מ.השיכון  הסדרת שפך נחל הגעתון 21 4
 חדש

עבודות  291,978
 קבלניות

 תקציב חדש 291,978 0 291,978

 סה"כ    
 

291,978   291,978       

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

החלפת קו ביוב  22 5
" ויצמן 12

 שטיינמץ

ישן מול  -מ.השיכון 
 חדש

עבודות  1,500,000
 קבלניות

 תקציב חדש 1,500,000 0 1,500,000

 סה"כ    
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

    

 מס'   
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

סימון כבישים והתקני בטיחות  18 2
 2019לשנת 

עבודות  92,327 מ.התחבורה  
 קבלניות

 תקציב חדש 131,896 0 131,896

     39,569 היטל כביש      
 

    

  
 

 סה"כ
 

131,896 
 

131,896 
 

    



 

 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

" 10החלפת קו ביוב  23 6
 מייסדים-מד"א

ישן מול  -מ.השיכון 
 חדש

עבודות  500,000
 קבלניות

 תקציב חדש 500,000 0 500,000

 סה"כ    
 

500,000 
 

500,000 
 

    

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

החלפת קו ביוב  24 7
 "  14קימברלי 

ישן מול  -מ.השיכון 
 חדש

עבודות  1,000,000
 קבלניות

 תקציב חדש 1,000,000 0 1,000,000

  
 

 סה"כ
 

1,000,000   1,000,000 
 

    

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

פיתוח בית  407 8
 עלמין חדש

עבודות  915,987 המועצה הדתית
 קבלניות

: הכשרת  עדכון תקציב קיים 35,630,7776 34,714,789 915,987
 חלקות קבורה חדשות

  
 

 סה"כ
 

915,987 
 

915,987 
 

  
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

יעוץ והסרת חסמים  820 9
 הסכם גג

משרד השיכון 
 הסכם גג 

עבודות  1,750,000
 קבלניות

: עבור  עדכון תקציב קיים 6,250,000 4,500,000 1,750,000
 מינהלת ויועצים הסכם גג

     1,750,000   1,750,000   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

פיתוח טיילת  843 10
 צפונית

עבודות  127,903- משרד השיכון
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים 33,468,262 33,596,165 127,903-

     127,903-   127,903-   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

כיכרות או/ו פיתוח  871 11
 4נופי כביש 

עבודות  127,903 משרד השיכון
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים  4,422,336 4,294,433 127,903

 127,903   127,903   סה"כ    
 

  
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

הקמת  702 12
היכל 

תרבות 
 עירוני 

עבודות  208,400- מפעל הפיס
 קבלניות

   970העברה לתב"ר      208,400-

משרד לפיתוח הפריפריה       
 והגליל הנגב

-
2,200,000 

  -
2,200,000 

   983העברה לתב"ר     



 

 

  
 

-   סה"כ
2,408,400 

  -
2,408,400 

77,027,973 74,619,573   

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שיפוץ מבנה תרבות  970 13
 מרכז צעירים

: הצטיידות  עדכון תקציב קיים 878,400 670,000 208,400 הצטיידות 208,400 מפעל הפיס
 למרכז צעירים

 208,400   208,400   סה"כ    
 

    

 

 התב"ר התקבל פה אחדהצבעה :  אישור 
 

תכנון והקמת  983  14
 סקייט פארק

משרד לפיתוח 
הפריפריה 

 הנגב והגליל

עב'  2,200,000
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים  2,200,000 0 2,200,000

 100,000 100,000   תכנון           
 

 2,300,000 100,000 2,200,000   2,200,000   סה"כ     
 

 

 זכריה חי 
 הסכום להקמת הסקייט פארק ? זה נראה לי תמוה .האם זה 

 

 רונן מרלי 
  דונם וזה יהיה סקייט פארק מקצועי ברמה גבוהה . 3-לא, זה חלק קטן, מדובר על שטח גדול מאוד כ

 צבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחדה
 

תכנון וביצוע  971 15
במגרשים חומים 

מתחם -209-210
 ספורט

עבודות  5,328,343 מ.השיכון
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים  22,328,343   22,328,343

     17,000,000 רמ"י      
 

  
 

 1,236,366 1,236,366   תכנון 0 מ.השיכון      
 

 23,564,709 1,236,366 22,328,343   22,328,343   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

תכנון קו סניקה  972 16
למט"ש ושדרוג 

 תחנת שאיבה

עב'  1,112,879 מ. השיכון
 קבלניות

 עדכון תקציב קיים  1,112,879 0 1,112,879

 1,523,157 1,523,157   תכנון          
 

 2,636,036 1,523,157 1,112,879   1,112,879   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 



 

 

בניית בי"ס יסודי  980 17
כיתות בשכ'  24

 צ' מזרחית

עב'  1,377,343 מ.השיכון
 קבלניות

: מתקציב   עדכון תקציב קיים 15,233,667 13,856,324 1,377,343
לעב' -מגרשים חומים הסכם גג

 פיתוח בביה"ס 

     1,377,343   1,377,343   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

כיתות גן  4בניית  981 18
 בשכ' הצפון מזרחית

עב'  271,628 מ. השיכון
 קבלניות

: מתקציב  עדכון תקציב קיים 4,271,628 4,000,000 271,628
לעב' -מגרשים חומים הסכם גג

 פיתוח בגנ"י 

     271,628   271,628   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

כיסוי גרעון  25 19
נצבר בתקציב 

 רגיל

הוצאה  25,298,000 הלוואה
לכיסוי 
גרעון 
 נצבר

ביצוע בשלבים בהתאם  50,597,000 0 50,597,000
לתוכנית הבראה תנאי 

 ההלוואה יקבעו ע"י מ.הפנים

  
 

     25,299,000 מענק  
 

  
 

     50,597,000   50,597,000   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

כיסוי גרעוון נצבר   26 20
בתב"רים 
 היסטורים 

קרן ליתרות 
 תב"ר

כיסוי גרעון  2,471,727
 סופי בתב"רים

: בהתאם לתוכנית  תקציב חדש 10,738,000 0 10,738,000
 הבראה

   נצבר 8,266,273 היטל השבחה      
 

  
 

     10,738,000   10,738,000   סה"כ    
 

 

 אחדהצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה 
 

תוכנית "מביטחון לרווחה  27 21
 והבראה קורונה"

 תקציב חדש   0 118,500 שכר  421,300 מ.הביטחון

 302,800 עבו' קבלניות          
 

  
 

     421,300   421,300   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שיקום רח' ויצמן מכיכר  29 22
ויצמן/קפלן ועד צומת 

 ויצמן/געתון

עבו'  860,000 מ.השיכון
 קבלניות

ישן -:  הסכם גג    תקציב חדש 860,000 0 860,000
 מול חדש

 860,000   860,000   סה"כ    
 

  
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד



 

 

 

 -שיקום רחובות  30 23
א.שריר מכיכר יפה נוף 

 עד כיכר שפרינצק

עבו'  870,000 מ.השיכון
 קבלניות

ישן -: הסכם גג   תקציב חדש 870,000 0 870,000
 מול חדש

     870,000   870,000   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
צמוד  4שתילת עצים כ. 31 24

לקיר האקוסטי, מתחם 
אוסשקין כולל השקיה 

 ופינוי דשא

עבו'  125,000 מ.השיכון
 קבלניות

ישן -:  הסכם גג  תקציב חדש 125,000 0 125,000
 מול חדש

     125,000   125,000   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שצ"פ שתילת ערערים  33 25
וגינון בר קיימא בשכ' 

נ.הירוקה רח' 
 אליליהזמיר,נשר,נח

עבו'  250,000 מ.השיכון
 קבלניות

ישן -: הסכם גג  תקציב חדש 250,000 0 250,000
 מול חדש

     250,000   250,000   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שדרוג שצ"פ בכניסה  34 26
 חעיר

עבו'  735,120 מ.השיכון
 קבלניות

ישן -: הסכם גג  תקציב חדש 735,120 0 735,120
 מול חדש

     735,120   735,120   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

תוכנית אסטרטגית  35 27
 לתעסוקה

עבו'  221,167 מ.השיכון
 קבלניות

ישן -: הסכם גג  תקציב חדש 221,167 0 221,167
 מול חדש

     221,167   221,167   סה"כ    
 

 

 רונן מרלי 
שתתכנן בתב"ר זה, אנחנו אישרנו תוכנית של משולש בן עמי אזור התעשיה החדש של נהריה, אנחנו לוקחים חברה אסטרטגית 

  את התעסוקה שתהיה שם ולהבאת תעשיינים.

 צבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחדה
 

שדרוג ציוד התקשוב  36 28
 בבתיה"ס תשפ"א

 תקציב חדש 1,100,000 0 1,100,000 הצטיידות 1,067,000 מ.החינוך

     33,000 ק. הרשות      
 

  
 

     1,100,000   1,100,000   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד



 

 

 

 (.14.10.2020-)נספח ג' לפרוטוקול ועדת כספים מ 2020אישור שינויים בתקציב הרגיל לשנת  .29
 

 הצבעה : התקבל פה אחד
 
 

 .(14.10.2020-נספח א' לפרוטוקול ועדת כספים מ) 2020לשנת  2דו"ח כספי רבעוני  -דיון  .30
 

 זכריה חי 
 האם החשב המלווה בדק את הדו"ח או שמשרד הפנים ? 

 

 מיכה זנו
מלש"ח וכן  8יש מלווה לתוכנית ההבראה ולאחר בדיקתו זה עובר לאישור משרד הפנים וכמובן קיבלנו אישור למענק בסך 

 עומדים באבני הדרך של תוכנית ההבראה .מלש"ח ואנו  8אישור להלוואה בסך 
 

 לחתום על הזמנות רכש ביחד עם גזבר העיריה והחשב  ן הראשי מר אבנר אדריייה לקנייהאצלת סמכות ראש העיר. 31
 מלווה .ה
 

 הצבעה : התקבל פה אחד
 

 מבני ציבורמ"ר( לשירות  16אישור חוזה להחכרת שטח לחברת החשמל לצורך הצבת חדר טרנספורמציה )בשטח של . 32
 .( 42חלקה  19598)גוש  109/מק/נה/ג' מס תכנית לפי  401במגרש  ההמוקצעבור בית ספר 

 

 זכריה חי 
 מי קובע את המחיר של  השכירות ?

 

 עו"ד אורן ארבל 
 לחח"י יש סדרת תעריפים לפי גודל השטח וזאת עפ"י הטבלה שלהם, התעריפים נקבעים לפי חח"י .

  

 זכריה חי 
 למה חח"י קובעת את התעריף ולא העירייה ? 

 

 עו"ד אורן ארבל 
, זה תהליך חדש כרגע זה מקרה שני שאנו נדרשים לאשרשאינה מוצדקת בנסיבות המחיר,  שמאיעלות מדובר על השקעה של 

 . , התעריף שלהם הוא ארצישחח"י מבקשים לקיים
 

 הצבעה
 12מי בעד : 
 -מי נגד : 

 1נמנעים : 
 

 למר יצחק מרלי כקב"ט העירייה. בשנה שרות אישור הארכת .33
 



 

 

 רונן מרלי 
 , יצחק אמור לסיים בעוד חצי שנה ואנו מבקשים לאשר לשנה .אנו מבקשים לאשר שנה

 

 הצבעה : התקבל פה אחד
 

 הצגת היערכות העירייה לחורף הקרוב.  .34
 

 רונן מרלי 
עבודה ואני , איבדנו את מוטי ז"ל והיום מבול של טלפונים בדאגה לניקוז, עשו פה החורף האחרון צרוב היטב בזיכרון של כולנו

  חושב שמאגר יחיעם נותן לנו זריקת עידוד שהממשלה התחילה בתוכנית הממשלתית ואנו מקווים שנעבור את זה בשלום .
 

 איציק פרץ
 ההיערכות לחורף יבוצע או בוצע ?

 

 רונן מרלי 
 בוצע, זו עבודה קבועה שצריכה להתבצע בשוטף וכל ההכנות נעשו .מהדברים חלק גדול 

 

 
 רונן מרלי

 תודה רבה הישיבה נעולה .
 

 

 


