
 

 

 . 2021/7ישיבת מועצה מן המניין 
 . 21/9פרוטוקול מס' 

 

 7.7.2021 -ב  תמוז' זכ 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 
 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 

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

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 
 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חבר מועצה –מר חיים רואש 
 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 

 חברת מועצה  –גב' אורנה שטרקמן 
 

 נעדרים :
 חבר מועצה –מר אייל וייזר 

 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 
 חבר מועצה –מר זכריה חי 

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

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

 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 
 

 משתתפים :
 היועץ המשפטי  – אורן ארבלעו"ד 

 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 
 מבקרת העירייה –גב' קרן דרכמן אבירם 

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 
 מנהלת מחלקת הרווחה –גב' אירית בוסידן 

  שירותים מוניציפליים בע"מ –רו"ח מוטי חן 
 

 נושאים לסדר יום :
 

 מס'  מס"ד
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

 מוסדות הכנת 71 1
 וטיפול חינוך

 בליקויים

קרנות 
הרשות 

- 
 השבחה

עבודות  500,000
 קבלניות

עדכון תקציב  1,200,000 700,000 500,000
 קיים

   1,200,000 700,000 500,000   500,000   סה"כ    

עב' עפר  971 2
וקירות 

במגרשים 
209 ,210 

משרד  
הבינוי 

 והשכון 

עבודות  13,435,291
 קבלניות

עדכון תקציב  40,131,827  26,696,536  11,671,657
 קיים



 

 

  
 

עבודות 
וקירות 

 במגרשים

   
 

הוצאות 
 תכנון

1,763,634       

    40,131,827   13,435,291   13,435,291   סה"כ    

בניית בי"ס  980 3
 24יסודי 

כיתות בשכ' 
 אריק שרון

משרד 
 החינוך

עבודות  3,049,328
 קבלניות

עדכון תקציב   27,155,733 24,106,405 3,049,328
- קיים

תוספות 
הנדסיות 
 מאושרות

   27,155,733 24,106,405 3,049,328   3,049,328   סה"כ    

פיתוח  17 4
סביבתי 
ועבודות 
 בטיחות

קרנות  
הרשות 

- 
 השבחה 

עבודות  500,000
 קבלניות

עדכון תקציב  1,000,000 500,000 500,000
 קיים

   1,000,000 500,000 500,000   500,000   סה"כ    

 ושדרוג שיפוץ 88 5
 ציבור מוסדות

קרנות 
הרשות 

- 
 השבחה

עבודות  1,000,000
 קבלניות

 תקציב חדש 1,000,000  1,000,000

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

עבודות איטום  89 6
 העירייהמבני 

קרנות 
הרשות 

- 
 השבחה

עבודות  500,000
 קבלניות

 תקציב חדש 500,000  500,000

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

 :לתב"רים ביאור
 . בליקויים וטיפול חינוך מוסדות הכנת –הרשאה תקציבית מתקציב הרשות . 1
 . אימונים לכדורגל בשכונת אריק שרון. הרשאה תקציבית ממשרד השיכון והבינוי לבניית מגרשי 2
 .   כיתות בשכונת אריק שרון 24הרשאה תקציבית החינוך לבניית ביה"ס יסודי . 3
עבודות ,מעקות ,תאורה ,רחוב ריהוט -מתקציב הרשות לפיתוח סביבתי ועבודות בטיחות ברחבי העיר הרשאה תקציבית . 4

 בטיחות וכד'. 
 . ציבור מוסדות ושדרוג לשיפוץ הרשותמתקציב הרשאה תקציבית . 5
  לעבודות איטום למבני העירייה . מתקציב הרשותהרשאה תקציבית . 6

 . 2021הצעת חקיקת חוק העזר לנהריה )שטחים ציבוריים פתוחים( תשפ"א . 7
 

  . 40 חלקה תת 381 חלקה 18209 לגוש – בטאבו ורשום חכירה זכות אשור - העירייה נכסי הסדרת. 8
 . אלון נווה מסחרי מתחם

 

 ולשם הסדרת הרישום במקרקעין, מתבקשת מועצת העיר 2.9.2020. בהמשך להחלטת מועצת העיר בישיבתה מיום 9
 18209 בגוש חכירה זכויות טוליבהיינו  לאשרר את החלטתה הנ"ל תוך ציון הגושים והחלקות בהן יבוטלו זכויות החכירה .

 . הישן הכדורגל אצטדיון פינוי לצורך.  15,16,17,25,32,33,34,36,40חלקות 21209 ובגוש 511-513( 124, 123 ישנות חלקות)
 

 . 31.7.2021למר דוד פרץ כאחראי צוות כבישים וצבע עד לתאריך  בחודש שרות אישור הארכת. 10
 

 . מרכז משלים למשפחהמענה לשאילתה של חברות המועצה שרית נס פררו ואורנה שטרקמן בנושא . 11
 

 הודעת פתיחה : –רונן מרלי 
 אתחיל בבשורה, לצערי אבא של ענת בן משה מנהלת מחלקת גני הילדים נפטר והלוויה היום בערב, משתתף בצערה . -
 ביקור חשוב של מנהל מחוז חיפה במשרד הבינוי והשיכון שלמה פייבלוביץ שיחד עם בכירי הנהלת המחוז קיימו סיור נרחב -

 אוד לקידום פיתוח השכונות הוותיקות והחדשות בעיר ונושא תשתיות תחבורה בעיר.מ
 בניית הסקייטפארק בשלבי סיום. -
 ל השירותים לתושב.השקנו אתר חדש לעירייה. אתר מונגש עם כל -



 

 

859והוספת נתיבי נסיעה נוספים שיקלו על הכניסות והיציאות מהעיר ) 4חברת נתיבי ישראל נמצאת בתהליך הרחבת כביש  -
 (.4החדש לכביש  89בשלבי סיום, טיפול בחיבור בין  

ות ילדים ויהיה לנו מרכז מובילחנכנו אירוע מרשים להשקת מרכז הטניס בנהריה התקיים בהשתתפות טניסאי העבר נקלטו מא -
 וטוב. 

 סבב כדורעף החופים של ישראל התקיים בחוף סוקולוב. -
עוד ספורטאים שרשמו הישגים: השייט יואב כפיר זכה במדליית ארד באליפות אירופה בדגם לייזר רדיאל שהתקיימה -

 בקרואטיה.  
 ג'יטסו שהתקיימה באינדיאנפוליס. ויאלמוג בריטש זכה במקום הראשון באליפות הפתוחה בג' -
כנס מתגייסים התקיים בהיכל התרבות מאות מסיימי תיכון שיוצאים לשירות משמעותי בצה"ל, לשירות לאומי ולשנת שירות. -

 מאחל להם הצלחה. 
ות מנהליהיה מרגש לפגוש את הילדים ואת ההורים. ערב סיום שנה בהשתתפ –בבתי הספר בעיר התקיימו מסיבות הסיום  -

המפקחת הוותיקה של משרד החינוך –ומנהלות בתי הספר התקיים בגן הבוטני. במהלך הערב נפרדנו מאלסה שגב שהם  
 שליוותה את תחום החנ"מ. 

אירחנו משלחת מיוחדת של קהילת צפון ניו ג'רזי שבאה לבקר בישראל ובעיר נהריה. יש לנו קשר חם והדוק עם בני הקהילה -
 סיעים בקידום מזימים בתחומי החינוך, הרווחה והמוכנות לחירום.שמ 

. הטקס בו הסרנו לוט משלט1974קיימנו טקס מרגש לזכר משפחת זרנקין והחייל דן סנש שנרצחו בפיגוע ברחוב בלפור בשנת  -
הנצחה היה בהשתתפות בני המשפחות, חברים ונציגים של סיירת מטכ"ל וסיירת גולני. גם למשפחת הרן נחנכה אנדרטה 
 להנצחת בני המשפחה והשוטר שנרצח. חלק מההיסטוריה של העיר שלנו. 

 ברחבי העיר. רמז. במקביל ממשיכים בתוכנית העבודה לסלילה ושדרוג כבישים-סיימנו את הקמת הכיכר בצומת סולד -
 נחזיק לחבר'ה אצבעות. –קבוצת נערים לאומית ב' שלנו בכדורסל מתמודדת עכשיו בגמר אליפות המדינה נגד מכבי ת"א  -
פתחנו את אירועי הקיץ ומזמין את כולם להשתתף: מרגי, נייט מרקט בגעתון, הערב מוזמנים להגיע לאירוע הצדעה להרכבים -

לבני הנוער עם אלה לי להב ועדן מאירי ולילדים מופע אמפי טף עם 'מולי וצומי' באמפי  מקומיים ומחר פתיחת הקיץ 
למבוגרים מופע של הרכב מוסיקלי בבמת המפרש. בשישי כרגיל געתון מרקט. שני פסטיבלים אוכל ביולי, פסטיבל בירה געתון.

 שבוע שעבר.באוגוסט כולם מוזמנים להגיע! קולנוע חוף באמפי דרום התקיים ב 
מאומתים. כולם במצב קל. עיקר התחלואה נובעת מהידבקות בעת שהייה בחו"ל. קיימנו 8נכון לרגע זה יש בעיר  –קורונה  -

 צאו להתחסן!  –ואני קורא לכל מי שעדיין לא התחסן  12-16ביום שני פה בהיכל הספורט, מתחם חיסונים לבני  
חזורים גם בגני הילדים וגם בבתי הספר. צוות המרכזים הקהילתיים בנה תוכנית מדהימהנרשמים לשני מ 4800 -קייטנות הקיץ  -

 עבור הילדים שלנו. 
 
 

 פרוטוקול הדיון : 
 

 מס'  מס"ד
 תב"ר 

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

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

 מוסדות הכנת 71 1
 וטיפול חינוך

 בליקויים

קרנות 
הרשות 

- 
 השבחה

עבודות  500,000
 קבלניות

עדכון תקציב  1,200,000 700,000 500,000
 קיים

   1,200,000 700,000 500,000   500,000   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

עב' עפר  971 2
וקירות 

במגרשים 
209 ,210 

משרד  
הבינוי 

 והשכון 

עבודות  13,435,291
 קבלניות

עדכון תקציב  40,131,827  26,696,536  11,671,657
 קיים

  
 

עבודות 
וקירות 

 במגרשים

   
 

הוצאות 
 תכנון

1,763,634       

    40,131,827   13,435,291   13,435,291   סה"כ    
 

 אורנה שטרקמן
 מה המגרשים האלו ? -



 

 

 

 מיכה זנו
  .אלו מגרשי האימון שנבנים בשכונה החדשה -
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

בניית בי"ס  980 3
 24יסודי 

כיתות בשכ' 
 אריק שרון

משרד 
 החינוך

עבודות  3,049,328
 קבלניות

עדכון תקציב   27,155,733 24,106,405 3,049,328
- קיים

תוספות 
הנדסיות 
 מאושרות

   27,155,733 24,106,405 3,049,328   3,049,328   סה"כ    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

פיתוח  17 4
סביבתי 
ועבודות 
 בטיחות

קרנות  
הרשות 

- 
 השבחה 

עבודות  500,000
 קבלניות

עדכון תקציב  1,000,000 500,000 500,000
 קיים

   1,000,000 500,000 500,000   500,000   סה"כ    
 

  הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד

 ושדרוג שיפוץ 88 5
 ציבור מוסדות

קרנות 
הרשות 

- 
 השבחה

עבודות  1,000,000
 קבלניות

 תקציב חדש 1,000,000  1,000,000

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

 

 אורנה שטרקמן
 איזה מוסדות ? -
 

 מיכה זנו
 .וגני ילדים נוספים  ביה"ס רונה רמון, כדוגמא כל עוד אין הרשאה ממשרד החינוך אנו מעמידים מימון ביניים -
 

 רונן מרלי
אמור להגיע ממשרד החינוך, גם עבודותביה"ס רונה רמון התחלנו בחצי ואנו משלימים אותו, הכסף , גן תאנה וגן חנה סנש -

 . , אנו פותחים גנים חדשים וישנים שמכשירים אותם, נגישות ועבודות שיפוץ במוסדות החינוךבטיחות 
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

עבודות איטום  89 6
 מבני העירייה

קרנות 
הרשות 

- 
 השבחה

עבודות  500,000
 קבלניות

 תקציב חדש 500,000  500,000

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

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 

 . 2021הצעת חקיקת חוק העזר לנהריה )שטחים ציבוריים פתוחים( תשפ"א . 7
 

 יצחק פרץ
 זה לא שייך למחלקת התכנון ? -
 

 מיכה זנו



 

 

פיתוח שטחים ציבורייםלממן  בנהריה עדיין אין לנו חוק עזר כזה, הוא נועד חוק העזר קיים כמעט בכל הרשויות המקומיות, -
 .וזה חלק מאבני הדרך של תוכנית ההבראה מול משרד הפנים  

 

 רונן מרלי 
לשלם  והוא לא חייב לעשות לך ועכשיו הוא יהיה חייבככה וככה תעשה לי שצ"פ  ניתן לךלהם היזמים עד היום היו אומרים  -

 .את ההיטל
 

 אורנה שטרקמן
 זה לא חוק שמתייחס רק לקבלנים . -
 

 הצבעה : 
 __10_מי בעד  
 ___1מי נגד _

  __/נמנעים _

 . 40 חלקה תת 381 חלקה 18209 לגוש – בטאבו ורשום חכירה זכות אשור - העירייה נכסי הסדרת. 8
 . אלון נווה מסחרי מתחם 

 

 אורנה שטרקמן
 אפשר הסבר ? -
 

 עו"ד אורן ארבל
תת למי שייכת השאלה לנו מחלוקת מול רמ"י לגבי  שנה היתה 30נשלח אליכם, במשך אני מפנה אותכם לדברי ההסבר ש -

שהזכויות שייכות לעירייה, לכן  ברמ"י השתכנעו . רמ"י של החלקה הנ"ל,   לאחר חיפוש מאד מקיף בארכיונים של העירייה ו
 אנו מבקשים את האישור שלכם . לצורך הסדרת רישום הזכויות 

 

 אורנה שטרקמן
 ? זה שטח של העירייה -
 

 ארבל עו"ד אורן
 לאחר הרישום זה יהיה של העירייה . -
 

 אישור התקבל פה אחד .הצבעה : 
 

לאשרר  ולשם הסדרת הרישום במקרקעין, מתבקשת מועצת העיר 2.9.2020. בהמשך להחלטת מועצת העיר בישיבתה מיום 9
 חלקות) 18209 בגוש חכירה זכויות טוליבהיינו  את החלטתה הנ"ל תוך ציון הגושים והחלקות בהן יבוטלו זכויות החכירה .

 . הישן הכדורגל אצטדיון פינוי לצורך.  15,16,17,25,32,33,34,36,40 חלקות 21209 ובגוש 511-513( 124, 123 ישנות
 

 מיכה זנו
לפינוי האצטדיון , אנו נדרשים לבטל את זכויות החכירה, זה מרמ"י מלש"ח  17במועצה לקבלת בהמשך להסכם שאושר  -

 השלמת פעולה פרוצדורלית . 
 

 עו"ד אורן ארבל
 .הם ביקשו החלטה עם פרוט גוש וחלקה מלשכת רישום מקרקעין, הדרישה באה  -
 

 הצבעה : 
 _10_מי בעד  

 __/מי נגד __
 __1נמנעים _

 

 . 31.7.2021למר דוד פרץ כאחראי צוות כבישים וצבע עד לתאריך  בחודש שרות אישור הארכת. 10



 

 

 

 אישור התקבל פה אחד .הצבעה : 
 

 . מרכז משלים למשפחהמענה לשאילתה של חברות המועצה שרית נס פררו ואורנה שטרקמן בנושא . 11
 

 אורנה שטרקמן
 .בפני חברי המועצה את השאילתה קריאהמ -
 

 עו"ד אורן ארבל
 .לשאילתהשל ראש העיריה בפני חברי המועצה את המענה  קריאמ -
 

 אירית בוסידן
 מפרטת את שעות הפעילות במרכז המשלים למשפחה בפני חברי המועצה . -
 

 אורנה שטרקמן
 שאין לה כישורים של עו"ס ?למה צריך לרדת ברמה ולקחת עובדת  -
 

 רונן מרלי
, הייתה תשובה מנומקת ומסודרת, הייתה מנהלת שעזבה ולאחר מכן יצא מכרז ואסורמסיפורים ושמועותלצערי את חיה  -

 . הפניםבתנאי המשרה של מכרז שמוכתבים ע"י משרד להחמיר  

באירית ובעובדיםבמרכז הזה, ואני גאה שנה שלא היה מרכז  40נהריה לאחר  בעירלא תצליחו לקחת הישג חסר תקדים  -
  בילדים בנהריה, אירית יישר כוח .ואנו נמשיך להשקיע  

 רונן מרלי
 תודה רבה הישיבה נעולה .  -

 

 


