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  4/21פרוטוקול  3/2021 ישיבת מועצה מן המניין

 תשפ"א אדרב י"ט, 03.03.2021מיום ד', 

 נוכחים:

 ראש העירייה  -   מר רונן מרלי  •

 סגן ומ"מ ראש העיר   - מר דימה אפשטיין  •

 סגן ראש העיר  -   מר אייל וייזר •

 סגנית ראש העיריה בתואר  -  גב' שרית מולכו  •

 מועצהחבר   -   מר אור כהן  •

 חבר מועצה  -  מר מקס אפריאט  •

 חבר מועצה  - מר בוריס שטארקר  •

 חבר מועצה  -  מר עופר אלקיים  •

 חבר מועצה -   מר זכריה חי  •

 חבר מועצה -  מר יצחק פרץ  •

 חברת מועצה  - גב' אורנה שטרקמן  •

 חברת מועצה -  עו"ד לירז איתמר  •

 נעדרים :

 חבר מועצה -  מר חיים רואש  •

 חברת מועצה - עו"ד קלאודיה מרקוב  •

 חברת מועצה -  גב' שרית נס פררו  •

 חבר מועצה -  עו"ד אורן סודאי  •

 חברת מועצה -  גב' ענת לורנץ  •

 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 מזכיר המועצהמ -   מר דוד אילוז  •
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 מהנדס העיר -  מר פארס דאהר  •

 

 על סדר היום:

 400,000, התייעלות אנרגטית בטיילת הדרומית. משרד הפנים 63תב"ר מס'  . 1

 תקציב חדש. תאורת לד.  שקל. 

 500,000 משרד הפנים שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות 64תב"ר מס'  .2

 .תיקון מפגעי בטיחות במגרשי הספורט ברחבי העיר. תקציב חדש ל.שק

 שקל. 400,000 משרד הפנים שיפוץ בנין העירייה 65תב"ר מס'  .3

שרותי העירייה לציבור במחלקות הרווחה, פיקוח וקידום  .תקציב חדש 

 .הנגשת חדרי שירותים בבניין העירייה לנכים ,עסקים וגבייה

תקציב  שקל. 577,860  משרד הפנים שיקום מערכות תיעול 66תב"ר מס'  .4

 .געתון וברחוב הרצל-הרצל  . חדש

. תקציב חדש שקל. 100,000 משרד הפנים רכישת רכב מיול 67תב"ר מס'  .5

 .חופים שרותי ניקיון 

 שקל. 78,721 משרד הפנים שיפוץ מגדל המציל בחוף גלי גליל 68תב"ר מס'  .6

 .למגדל המצילבטיחות  . חדש תקציב 

 שקל. 1,050,000 המועצה הדתית . תכנון והרחבת בית העלמין 56תב"ר מס'  .7

 שקל.  1,200,000 סה"כשקל.  150,000 150,000  תכנון. תקציב קיים עדכון 

 180,000 השבחה-קרנות הרשות . כיתות גן באוסשקין 2בניית  883תב"ר מס'  .8

  שקל.  2,704,871 סה"כ. 2,524,871 משרד החינוך. עדכון תקציב קיים שקל.

-קרנות הרשות. תכנון ובניית גנ"י כפול בשכונת בוימל 958תב"ר מס'  .9

 שקל.  2,468,442 משרד החינוך : עדכון תקציב קיים שקל. 330,000השבחה

 שקל. 2,798,442 סה"כ

-קרנות הרשות . תכנון ובנית גנ"י כפול בנהריה הירוקה 959תב"ר מס'  .10

  שקל. 2,418,442 משרד החינוך: עדכון תקציב קיים שקל. 400,000 השבחה

 שקל.  2,818,442 סה"כ   

משרד . : מגרשי כדורגל 209-210עבודות עפר במגרשים  971תב"ר מס'  .11

 סה"כ. עדכון תקציב קייםשקל.  3,039,680 והספורט התרבות 

26,666,556. 
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 518,750 להגנת הסביבה משרד  .זפת בסערה –זיהום חופים  69תב"ר מס'  .12

 .תקציב חדש .רכישת ציוד שקל.

 ביאור לתב"רים :

–הרשאה תקציבית ממשרד הפנים להתייעלות אנרגטית בטיילת הדרומית . 1

 תאורת לד .

הרשאה תקציבית ממשרד הפנים עבור שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות  . 2

 העיר .מפגעי בטיחות במגרשי הספורט ברחבי  תיקון  –

הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לשיפור שרותי העירייה לציבור במחלקות  . 3

פיקוח וקידום עסקים וגבייה. הנגשת חדרי שירותים בבניין  הרווחה, 

 העירייה לנכים .

החלפת תשתיות  –הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לשיקום מערכות תיעול  . 4

 ל .וביוב בצומת הרצל/געתון וברחוב הרצ ניקוז 

רכב טרקטור משא  –הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לרכישת רכב מיול  . 5

 ושטיפה לחופי הרחצה . לניקוי המיועד 

שיפור  –הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לשיפוץ מגדל המציל בחוף גלי גליל  . 6

 ותצפית לקויה לעבר הרוחצים בהתאם להמלצת מבקר משרד הפנים . בטיחות 

 מהמועצה הדתית לתכנון ופיתוח בית העלמין בכברי.הרשאה תקציבית  . 7

כיתות גן  2הרשאה תקציבית ממשרד החינוך  ותקציב הרשות לבניית  . 8

 באוסישקין .

הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ותקציב הרשות לבניית  גנ"י כפול בשכונת  . 9

 בוימל .

פול בשכונת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך ותקציב הרשות לבניית גנ"י כ . 10

 הירוקה . נהריה 

הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט לבניית מגרשי אימונים לכדורגל  . 11

 אריק שרון . בשכונת 

תקציב חרום עבור ניקוי הזיהום  –הרשאה תקציבית ממשרד הגנת הסביבה  . 12

 לאורך רצועת החוף . מזפת 

תב"רים משנים קודמות הסגירה בוצעה ע"י הגזבר בשנת  22אישור לסגירת  . 13

עקב סיום ביצוע ₪,  143,469,805בהיקף פעילות כולל של :  2020 הכספים 

 הפעילות בהם. 
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( בניית גן ילדים 2020)פרויקט שהחל בשנת  084/19אישור להגדלת חוזה מס'  . 14

 המקורי . מהחוזה 27%עד  בשכונת נהריה הירוקה כפול 

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 

ערב טוב לכולם. אנחנו נתחיל בישיבת המועצה בזמן. מספר דברים  ע:”ר. מרלי, רה

אחוז  63מאומתים.  192לגבי עדכוני קורונה. ראשית אנחנו עם מצב כרגע 

. רוצה לומר שהצעירים שלנו הם אלו 0-29מהמאומתים הם בגילאים 

למסגרות בתי הספר, ביום ראשון שחולים כרגע ברובם. אני מזכיר חזרנו 

י' אבל אנחנו -בע"ה העיר נהריה תהיה מהערים שחוזרות גם כיתות ז'

קרוב בין צריכים לשמור על עצמנו ואנחנו צריכים להתחסן, וביום שישי ה

אנחנו נקיים מתחם חיסונים גדול מאוד לתושבי  16:00עד  10:00השעות 

העיר. אני מקווה מאוד שהצעירים יגיעו וזה יקרה ברח' סוקולוב, זה חשוב 

 לנו שתתחסנו.

בסוף, אני כתבתי מכתב ביחד עם המנכ"ל לעובדי העירייה שמסביר את 

את הזכות להיות מדינה החשיבות, אנחנו המדינה הראשונה בעולם שיש לה 

מחוסנת, לא משנה מה הסיבה אבל ברוך השם יש חיסונים במדינת ישראל 

ואנחנו צריכים לנצל את המצב הזה ולהתחסן ולהתחזק ולצאת מהמגיפה 

שיהיו  120וצפונה עד  74הזו כמה שיותר מהר. המבוגרים שבינינו בין גילאי 

ניקח דוגמא מהם ונתחסן. אחוז מהם מחוסנים. אז בואו כולנו  99בריאים, 

 זה חשוב. 

כמה דברים קצרים. שדרוג הגעתון. אנחנו בעיצומו של פרויקט לשדרוג  

הגעתון. אני מניח שעד חופשת פסח, עד פסח נראה כבר את הרחוב בחלק 

הדרומי שלו מסודר כבר עם שמשיות וספסלי ישיבה חדשים וריצוף חדש. 

 תאורה תגיע בקרוב.

הצפוני של הגעתון, כולל החלפת כל תשתית המים. מכרז יצאנו למכרז בצידו 

מאוד מאוד גדול. אנחנו נחושים לשדרג את הרחוב. אנחנו נשדרג אותו, 

נחליף את כל התאורה, נחליף את הריצוף, נמקם שמשיות חדשות, ספסלים 

חדשים, בבים קטנים ונייצר רחוב מזמין, איכותי. יש לנו זכות להיות העיר 

עם נחל שחוצה את מרכזה והרחוב הזה הוא הרחוב הכי  היחידה בישראל
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עמוס בצפון בטוח, אחד מהחזקים במדינה. אנחנו נעשה אותו חזק יותר. 

 כולנו נרוויח מזה, גם התושבים, גם בעלי עסקים, גם מי שבא לבקר בעיר. 

לגבי הטיילת שמקימים בנחל סער, מובל סער, נחל גולה עם רוצים לדייק. אז  

ם גם מתקדמות כרגע לפי לוחות הזמנים. אנחנו במקטע שביל העבודות ש

 הכלנית, אנחנו נתקדם לאט לאט. 

מילה לגבי זיהום הזפת, גם אייל וגם אלי מתעסקים עם העניין הזה. אנחנו 

חווינו אסון אקולוגי אולי הכי גדול שידעה המדינה. כמויות גדולות מאוד של 

עדיין בחקירה, אני לא יודע להגיד  זפת נחתו בחופי ישראל. אתם יודעים שזה

לכם, אני מבין שהם מצאו אבל אני לא רוצה להגיד כי עד שלא תצא הודעה 

רשמית מסודרת של מדינת ישראל על האחראים למעשה, אני מבין שיש 

טענה שזה בכוונה. כשזה יצא אני מניח שכולנו נדע, אבל זה אסון ואנחנו 

 פועלים כדי לנקות אותו.

גם נבקש להעביר תב"ר אחד באופן מיידי. המדינה החליטה  אנחנו היום

הבוקר בעצם להעביר קצת כסף לרשויות המקומיות, לפחות מקדמות, אז גם 

שקלים לעניין הזה. אני רוצה לומר תודה לכל  518,000אנחנו מקבלים 

המתנדבים, ויש עשרות ומאות כאלו, כולל תלמידי בתי הספר שלנו שקמו 

עובדי העירייה בצורה מסודרת כדי לנקות עבדו ביחד עם בבוקר והתנדבו ו

 כמה שאפשר את החופים. ייקח עוד זמן רב עד שנצא מהאירוע הזה. 

אני רוצה לבשר שלא הצלחנו להזמין את כולם בגלל המצב, אבל הסרנו לוט 

-לזכר משפחת הרן והשוטר אליהו שחר ז"ל שנהרגו בפיגוע ב משלט הנצחה

, פיגוע טרור של מחבלים, מרצחים שרצחו אותם, פיגוע אכזרי וקשה. 1979

אני מניח שכולכם זוכרים את האירוע הזה, זה חלק מההיסטוריה של העיר 

נהריה. יש שלט הנצחה עכשיו בטיילת ליד מתקן הכושר באזור הימיה. שלט 

ך בקרוב של משפחת זרנקין ז"ל שגם הם נהרגו בפיגוע טרור של נוסף ייחנ

מרצחים שהגיעו מהים. זה חלק מההיסטוריה של העיר שלנו ואנחנו חשבנו 

 שנכון סוף סוף להנציח את האירוע הזה ועוד אירועים בעתיד. 

חנכנו השבוע תחנת משנה, החודש של חברת החשמל, היא כמובן תסייע לכל 

נהריה. העיר גדלה ומתפתחת. בנוסף יש פיילוט ארצי, נושא החשמל בעיר 

אנחנו הראשונים בארץ שהתחלנו בפיילוט של עמדת שירות משולבת לקבלת 

שירותים ללא צורך בעמידה בתור. העמדה נמצאת במקום ברחוב לוחמי 
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הגטאות, איפה שנמצאת חברת החשמל. שווה, זה זמין, זה נגיש, זה מזמין, 

ל שירות. אני ממליץ להגיע למי שצריך והטלפון לא אפשר לקבל שם יופי ש

 מספיק לו.

עוד בשורה ופה מילה טובה לשרית יו"ר המרכז הקהילתי שלנו וגם לליאור, 

חבר'ה  900יש פה שאלון של מדד קהילתיות שמבצעים ברשות. יש מעל 

שכבר ענו. זה מעולה, זה מרשים. זה לפני שקלטנו את השאלונים הידניים. 

הוא מצוין. אני פונה לתושבים, זה מדד קהילתיות והוא חשוב.  אז המספר

הוא חשוב למתנ"ס כדי שידע לייצר ממנו דברים בשביל התושבים, לדעת מה 

חסר, מה צריך, איפה להשקיע, איפה לתת דגש. אז יישר כוח לכל מי שמילא 

 את השאלון עד עכשיו. ומי שלא זה הזמן, זה יעזור מאוד לכל הקהילה.

מבנה קבע לאגודה למלחמה בסרטן בנהריה. חשוב גם למשפחות, גם  חנכנו

לחולים, גם למחלימים, גם למתנדבים. אז כל מי שרוצה אני מניח שתוכלו 

, אם לא לקרן אטיאס שלנו, אפשר לפנות לפנות לאגודה למלחמה בסרטן

ולקבל עזרה, זה עוזר מאוד למי שזקוק לתמיכה. יש שם פעילות, זה בחינם 

שווה ליצור קשר עם העמותה ולהגיע למפגשים. יש לא מעט פעילות.  כמובן.

מהמפגשים שאני ערכתי איתם זה עוזר מאוד, זה תומך וחבר'ה שהחלימו 

 באים לשם ומתנדבים ומעודדים את מי שחלה, חלילה, ושווה ליצור קשר. 

שני מגרשי מיני פיץ' שהושלמו גם בטרומפלדור וגם בשקד בעין שרה ויישר 

למשה שטרית על העבודה המאומצת בעניין הזה. גם שני גני משחקים, כוח 

גם זה משה שטרית אחראי, בטיילת ציונה סיימנו ובעין שרה הוותיקה 

 יושלם בשבוע הבא בע"ה.

אנחנו קיימנו את פברואר יוצא מן הכלל, זה לראשונה בנהריה, פעילות 

ר כוח גם מגוונת להעלאת המודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים. ייש

למתנ"ס בעניין הזה. באמת עבודה יפה ואנחנו בתוך תקופת הקורונה, אני 

מזכיר לכולם, משתדלים לעשות את הפעילות, כמובן עפ"י ההנחיות 

והתקנים ומה שאפשר ומצליחים לייצר פעילות. והפברואר יוצא מן הכלל 

  הצלחה, אנחנו כמובן נאמץ את זה גם לשנים הבאות.

פיה הגיעו לעיר, הצטרפו למרכז הקליטה תפוז. יישר כוח עולים מאתיו 84

לדימה, למחלקת הקליטה, לאנה, לקליטה המסודרת שלהם. אנחנו נפגשנו 

איתם, הם בסך הכול בשלבים הראשונים, הם נקלטים, הם מרוצים. אני 
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בטוח שהעיר תדע ללוות אותם בכל התהליכים, גם ברשות וגם בכלל. צריך 

חיכו להגיע לכאן, הם כאן ונדאג שתאקלמו כמו לקבל אותם יפה, הם 

 שצריך.

קיימנו מפגשים עם בעלי העסקים בעיר. אנחנו משדרגים, כמו שאמרתי, את 

וכל מיני הנחיות של דודו, של מחלקת הפיקוח, גם על העסקים. והיה  הגעתון

אתמול  מפגש רחב מאוד בזום עם בעלי העסקים, סך הכול הם רתומים 

כוח. אני חושב שזה ברור לכולנו, המטרה היא שיצליחו למשימה. ויישר 

 ויתקדמו ויתפרנסו. זה גלגל התנופה שלנו. 

שנים להקמת נהריה. התקיים ערב נוסטלגי סיפורי נהריינים.  86ציינו 

חלקכם השתתפתם בו. בשבוע הבא נקיים את המירוץ לגעתון בהשתתפות 

 תלמידי בתי הספר. אז מזל טוב.

פי לשני בתי כנסת שייבנו גם באריאל שרון וגם ביצחק השלמנו תכנון סו

שמיר וגם זה אנחנו נניח אבן פינה בקרוב. והושלם היום, שר הדתות היה 

כאן, חנכנו מקווה טהרה מרכזי בשכונת עין שרה. מדהים אגב, אני הייתי שם 

היום, חצי ספא בוטיק, אני לא אומר את זה סתם, ובאמת אדריכלית 

יתה שם. עבודה נהדרת, מקווה מפואר מאוד לנשות העיר, מדהימה כנראה הי

 מוזמנות בעין שרה.

ומתחם חדש של נשק וסע שהכשרנו עבור תלמידי אולפנת הראל. היום בעצם 

 סיימו שם את העבודות, אנחנו נחנוך אותו בימים הקרובים. 

לגבי תשתיות תנועה, אז אישרנו תוכנית תנועה שמסדירה תחבורה ציבורית 

ויש את שבילי אופניים גם באריאל שרון וגם ביצחק שמיר. וברחוב  נוספת

 השקד אושרה תוכנית להוספת תחבורה ציבורית שם.

הונחה אבן פינה למפעל מיון אזורי בעברון, חלק מזה אנחנו שם מטמינים 

 את האשפה שלנו, ועכשיו מפעל מיון הוא יהיה אזורי.

סלפי, לא מעט ילדים השתמשו  בפורים קיימנו ברח' הגעתון ובטיילת מיצגי

 בזה. וזהו.

אנחנו נערכים לחגים, החגים בפתח. אנחנו עדיין בתקופה מורכבת, אני 

מזכיר אנחנו משתדלים לעשות הכי טוב שאפשר במגבלות ויש מגבלות, גם 

. אנחנו נחשוב ונסכם בשבוע הקרוב איך יום הזיכרון, גם יום העצמאות

נקיים את החגים האלו. נקוה שהקיץ יהיה כמו שצריך, עד אז אנחנו נוודא 
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שכמה שיותר אנשים מתחסנים ויוצאים מזה. יישר כוח לעובדי העירייה, 

לעובדי המתנ"ס, לכל מי שלוקח חלק בכל הפעילות. היה לנו חודש עמוס, 

 . בתקווה לחודש עמוס יותר. זהו

 

, התייעלות אנרגטית בטיילת הדרומית. משרד הפנים 63תב"ר מס'  . 1

 תקציב חדש. תאורת לד.  שקל.  400,000

 משרד הפנים שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות 46תב"ר מס'  .2

תיקון מפגעי בטיחות במגרשי הספורט ברחבי . תקציב חדש שקל. 500,000

 .העיר

 שקל. 400,000 משרד הפנים העירייהשיפוץ בנין  65תב"ר מס'  .3

שרותי העירייה לציבור במחלקות הרווחה, פיקוח וקידום  .תקציב חדש

 .הנגשת חדרי שירותים בבניין העירייה לנכים, עסקים וגבייה

תקציב שקל.  577,860  משרד הפנים שיקום מערכות תיעול 66תב"ר מס'  .4

  . חדש

 .געתון וברחוב הרצל-הרצל

. תקציב חדששקל.  100,000 משרד הפנים רכישת רכב מיול 67תב"ר מס'  .5

 .שרותי ניקיון חופים

שקל.  78,721 משרד הפנים שיפוץ מגדל המציל בחוף גלי גליל 68תב"ר מס'  .6

 .בטיחות למגדל המציל . תקציב חדש

 1,050,000 המועצה הדתית . תכנון והרחבת בית העלמין 56תב"ר מס'  .7

סה"כשקל.  0150,00 150,000  תכנון. ייםעדכון תקציב קשקל. 

 שקל.  1,200,000 

 השבחה-קרנות הרשות . כיתות גן באוסשקין 2בניית  883תב"ר מס'  .8

 שקל. 180,000

  שקל.  2,704,871 סה"כ. 2,524,871 משרד החינוך. עדכון תקציב קיים

-הרשותקרנות . תכנון ובניית גנ"י כפול בשכונת בוימל 958תב"ר מס'  .9

שקל.  2,468,442 משרד החינוך : עדכון תקציב קיים שקל. 330,000השבחה

 שקל. 2,798,442 סה"כ
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-קרנות הרשות . תכנון ובנית גנ"י כפול בנהריה הירוקה 959תב"ר מס'  .10

שקל.  2,418,442 משרד החינוך: עדכון תקציב קיים שקל. 400,000 השבחה

 שקל.  2,818,442 סה"כ

משרד . : מגרשי כדורגל 210-209עבודות עפר במגרשים  971תב"ר מס'  .11

 סה"כ. עדכון תקציב קייםשקל.  3,039,680 התרבות והספורט

26,666,556. 

 518,750 להגנת הסביבה משרד  .זפת בסערה –זיהום חופים  69תב"ר מס'  .12

 .תקציב חדש .כישת ציודשקל. ר

 בבקשה.נעבור לתב"רים ברשותכם. דודו  ע:”ר. מרלי, רה

התייעלות אנרגטית בטיילת  1ערב טוב לכולם. אני אתחיל עם תב"ר מס'  ד. אילוז:

 הדרומית. האם יש למישהו שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? 

, שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי ברשות. האם יש 2נעבור לתב"ר מס' 

 למישהו שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? תודה.

 שיפוץ בנין העירייה, האם יש שאלות? מי בעד?  3תב"ר מס'  

  מה השיפוץ? מה משפצים? א. שטרקמן:

 במחלקת הרווחה והגביה. :זנו .מר מ

 בסדר, מה משפצים במחלקת הרווחה והגביה? א. שטרקמן:

 הנגשת חדרי שירותים בבניין העירייה לנכים.  :ש. מולכו

 מנגישים שירותים זה,אז זה לא שיפוצים, אם  א. שטרקמן:

 זה גם וגם. ד. אילוז:

 זה גם וגם. :ש. מולכו

אוקי. אז זהו, זה פירוט, את ההמשך אני יודעת, אני שואלת מה משפצים  א. שטרקמן:

תפרט מיכה, תסביר מה במחלקת, חדרים, מה? כאילו, אף אחד לא רוצה, 

 אם אתה זה שעונה תשובות.

חדרים ברווחה, מדובר בתקציבי פיתוח של משרד הפנים שהוא  תאמתה מ. זנו:

ברווחה והנגשת שירותים. אם את רוצה יש מאשר להתאים את החדרים 

 אומדן רשמי, וזה למחלקות נותנות שירות לקהל. 

שיפוץ בנין העירייה. מי  3טוב, אז אני חוזר להצבעה בבקשה. תב"ר מס'  ד. אילוז:

 בעד? תודה.

 שיקום מערכות תיעול. האם יש שאלות? מי בעד?  4תב"ר מס'  
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רכישת רכב מיול שזה למעשה רכב טרקטורון. האם יש שאלות?  5תב"ר מס'  

הרכב הזה מיועד, זה טרקטורון המיועד לשירותי ניקיון לחופי הרחצה פה 

בעיר נהריה, ברצועת החוף. האם יש שאלות? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 

 אורנה?

 אני בעד.  . שטרקמן:א

שיפוץ מגדל המציל בחוף גלי גליל. מדובר על שיפור  6אוקי. תב"ר מס'  ד. אילוז:

 בטיחות למגדל המציל בחוף גלי גליל. האם יש שאלות? מי בעד? תודה.

תכנון והרחבת בית העלמין, זה עדכון תקציב קיים. האם יש  7תב"ר מס' 

 שאלות? 

ידור, דיברנו על זה. אנחנו נפגשים, יש לו חשב מלווה, מדובר גם על ג ע:”ר. מרלי, רה

אנחנו נסכם את הסיפור הזה ונטפל גם בנושא הזה של הגידור. אנחנו 

 מדברים גם על בית העלמין הישן, סידור שלו קצת. אז זה חלק מהעניין. 

 אוקי. נעבור להצבעה. מי בעד בבקשה? תודה. ד. אילוז:

 בניית כיתות גן באוסישקין, זה עדכון תקציב קיים. מי בעד?  8תב"ר מס'  

תכנון ובניית גני ילדים כפולים בשכונת בוימל, עדכון תקציב קיים.  9תב"ר 

 מי בעד? 

תכנון ובניית גני ילדים כפולים בנהריה הירוקה, עדכון תקציב  10תב"ר מס' 

 קיים. מי בעד? 

, מגרשי כדורגל. עדכון תקציב 210, 209רשים עבודות עפר במג 11תב"ר מס'  

 קיים. מי בעד? 

 זיהום חופים, זפת בסערה. זה טיפול באירוע זיהום החופים. 12תב"ר מס' 

אני רוצה להגיד משהו  רגע לפני ההצבעה בעניין הזה. זה תב"ר שהגיע  ע:”ר. מרלי, רה

יודעים  היום. גם מיכה וגם אורן, אורן, צירפתם להם מכתב, נכון? אתם

ימים לפני, זה תב"ר שהגיע היום ואנחנו  10שתב"רים אנחנו מעבירים 

חייבים את זה כדי לקבל את ההרשאה כדי שנוכל לפעול, אז לכן אנחנו 

 מצביעים על התב"ר הזה בהתראה קצרה.

 יש שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? תודה. רונן, לעבור לסעיף הבא?  ד. אילוז:

 בבקשה. כן, ע:”ר. מרלי, רה
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תב"רים משנים קודמות הסגירה בוצעה ע"י הגזבר  22אישור לסגירת  . 13

עקב סיום ₪,  143,469,805בהיקף פעילות כולל של :  2020בשנת הכספים 

 ביצוע הפעילות בהם. 

תב"רים משנים קודמות. הסגירה בוצעה ע"י  22אישור לסגירת  13סעיף  ד. אילוז:

שקלים  143,469,805ף פעילות כולל של בהיק 2020הגזבר בשנת הכספים 

 עקב סיום ביצוע הפעילות בהם.

 מיכה, אתה רוצה להסביר?  ע:”ר. מרלי, רה

מדובר בתב"רים ישנים שהסתיימו, או מבחינה תקציבית, זאת אומרת אם  מ. זנו:

התקציב היה בסכום מסוים אז ביצענו את התקציב או הביצוע הסתיים. 

ועפ"י ההנחיות של משרד הפנים אנחנו  2000-ישנים מאוד, חלקם משנות ה

נדרשים לסגור תב"רים ללא פעילות שנה או שהסתיימו וזאת רשימת 

 התב"רים. 

 כן דודו. תודה.  ע:”. מרלי, רהר

 נעבור להצבעה. מי בעד?  ד. אילוז:

 

( בניית גן 2020)פרויקט שהחל בשנת  084/19אישור להגדלת חוזה מס'  . 14

 מהחוזה המקורי  27%עד  ילדים כפול בשכונת נהריה הירוקה

בניית  2020פרויקט שהחל בשנת  084/19אישור להגדלת חוזה מס'  14סעיף  ד. אילוז:

 אחוז מהחוזה המקורי.  27גן ילדים כפול בשכונת נהריה הירוקה, עד 

 פארס תסביר. ע:”ר. מרלי, רה

כן, ערב טוב. הפרויקט הזה יצא לביצוע באומדן והרשאה של משרד החינוך.  פ. דאהר:

, אחרי הביצוע, סליחה, אחרי צו תחילת עבודה תוך כדי התכנון עלינו על כמה

היו כמה דברים שהיינו צריכים להוסיף בהתאם ליועץ הביסוס וגם היו 

התאמות של הג"א, לאישור הג"א היה למשל מערכת מסוימת, החליפו 

 אותה, היו הפרשים בכספים. 

מערכת הניקוז הייתה מערכת ניקוז שלא עבדה בשטח, שינינו אותה למערכת 

וז תת קרקעית שייקרה את הפרויקט כמובן. יש עוד גם, החשבון הסופי ניק

אלף  200, זה קרוב לאיזה AS MADE-אנחנו ערכנו חשבון סופי בהתאם ל

שקל תוספת בהתאם לכמויות, ככה שבסך הכול אנחנו עמדנו בתקציב די 

בסדר, למעט סעיפים תקציביים שלא היו מופיעים בחוזה ובגלל זה אנחנו 
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את זה לאישור המועצה. אבל הכול במסגרת פרויקט שמתוקצב ע"י מביאים 

 משרד החינוך. 

 טוב, נעבור להצבעה. מי בעד? תודה רבה. ד. אילוז:

, כל התנועה באזור אכזיב. אני אתן כמה 4עופר ביקש להתייחס לכביש  ע:”ר. מרלי, רה

ארוכה . באופן כללי לפני שנסיים, במקרה הייתה לי שיחה 4מילים על כביש 

עובר שדרוג משמעותי,  4עם ניסים פרץ, מנכ"ל נתיבי ישראל, שלשום. כביש 

הצומת של רמי לוי אני מניח שאתם רואים את זה, בעבודה מתקדמת, בסך 

 הכול הביצוע יסתיים בקרוב.

אותו דבר לגבי הצומת של שכונת אכזיב עצמה, בעבודה מתקדמת, יסתיים 

קיימנו שני דיונים, בשבוע הבא נסכם בקרוב. בתוך שכונת אכזיב, השבוע 

באופן סופי כולל סיור שעשינו בשכונה. יש בתוך שכונת אכזיב כביש 

שמתחבר ממש לחניה של חוף בננה ביץ'. אנחנו נכשיר את זה כדי שיהיה מצב 

שהתנועה שם תהיה יותר קלה, בעיקר בחודשי הקיץ, התנועה שם רבה 

 שכונה.מאוד, מורכבת, כדי לסייע גם לתושבי ה

החדש, הצומת הזאת העבודה עליה יש קבלן  89עם כביש   4הצומת של כביש  

זוכה כבר, העבודה תתחיל בקרוב. לחצנו. יש עומס כמו שאתם רואים, 

החדש  89העומס נובע מסיבה אחת מרכזית שמי שמתחיל לנסוע בכביש 

 באזור צומת כברי ובעצם רוצה את דרום העיר, הוא לא פונה שמאלה איפה

זה הכביש  8. כביש 8שצריך לפנות שמאלה או לכיוון בית החולים או לכביש 

 עם האזור של הישיבה של הרב.  89החדש שמחבר את כביש 

זאת אומרת הכביש הזה הוא גם כביש חדש, אנשים עדיין לא מכירים אותו, 

אין רמזור אז צריך לנסוע לכיכר  4. וכרגע בכביש 4אז הם מגיעים עד כביש 

 ומפלדור וזה מייצר עומס.של טר

ו אאז שוב אני אומר מי שרוצה את מרכז העיר ודרומה, צריך לפנות שמאלה 

לכיוון בית החולים או צומת אחת אחרי לתוך שכונת אריאל שרון, אבל 

, שמה אין עומס בכלל היום. אז הישן בעצם 89-והוא נכנס ל 8בעצם כביש 

 צריך לנצל את זה. 

עד עכו התחילו כבר לעבוד  4וב. ההרחבה של כביש יחסית בקר 489אז צומת 

החדש בין שבי ציון, באזור של שבי ציון מזרחה הוא  859על הכביש. כביש 

, פה אני אומר לכם בשורה, אני לא רוצה 21אמור להסתיים עד סוף 
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. להערכתי כמה חודשים קודם הכביש 21להתחייב, ההתחייבות היא עד סוף 

 הישג אדיר. הזה יסתיים וייחנך שזה 

יורחב גם  4בביצוע. עוד בשורה מהשבוע כביש  4גם ההרחבה של כביש כבר 

שכונת טרומפלדור, יורחב לעוד  89בחלק שלנו מהגעתון וצפונה לכיוון כביש  

נתיב בכל צד. המכרז יוצא בקרוב, זאת אומרת זה עוד איזשהו הישג, 

ל על התנועה ואני באופן כללי, אז אני מקווה שזה יק 4משדרגים את כביש 

 89-מודע ללחץ באזור שני הכיכרות בין אזור רגום לטרומפלדור, תשתמשו ב

הישן למי שצריך דרומה, ושאר הצמתים בחצי שנה הקרובה אני מניח שנגזור 

 סרטים על כולם. זהו, שיהיה לנו שבוע טוב. תודה.

 סוף הישיבה


