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חברים, אנחנו רוצים להתחיל. ערב טוב. קדימה, דודו תתחיל בבקשה.  ר. מרלי, רה"ע:

קודם כל ערב טוב. רגע, לפני זה אני אתחיל בעדכונים. אני רוצה להתחיל 

לצערי בבשורה, אבא של ענת, מנהלת מחלקת הגנים נפטר לפני כמה 

ת את הישיבה שעות, ההלוויה עוד חצי שעה בכברי. אנחנו נשתדל לעשו

עניינית ומי שרוצה להגיע ללוויה מוזמן ולהשתתף בצערה וכמובן נלך 

 לבקר גם. 

כמה עדכונים בקצרה. היה לנו ביקור חשוב מאוד של מנהל מחוז חיפה 

במשרד הבינוי והשיכון, שלמה פייבלוביץ, יחד עם בכירי המשרד שלו, 

גם בפיתוח קיימו סיור נרחב מאוד, גם בפיתוח השכונות הותיקות, 

השכונות החדשות, גם נושא תשתיות תחבורה בעיר. ביקור מוצלח ואני 

 מקוה שאת הפירות נקצור בקרוב.

הסקייט פארק שאנחנו בונים נמצא בשלבי סיום. אני מקוה מאוד שתוך 

חודש, חודש וחצי נוכל לחנוך אותו בצורה מסודרת. הסקייט פארק יהיה 

יה שם ציוד להשכרה, ציוד בטיחות, חינם לתושבי העיר. אנחנו נדאג שיה

מגינים, קסדות, כל מה שצריך כדי שילדי העיר יוכלו להשתמש בו. נייצר 

שם ממש פארק מסודר עם מקומות ישיבה, מדשאות. צריך לומר מילה 

 טובה לאור כהן שמוביל את התהליך הזה. 

השקנו אתר חדש לעיריית נהריה. סך הכל הוא עובד, עובד בסדר גמור, 

א מונגש עם כלל השירותים לתושב. אני מקוה שהתושבים ישתמשו בו הו

כמה שיותר. זה גם יקל על התושב וגם יהיה את עבודת הרשות, אפשר 

 יהיה לתקשר איתנו דרך האתר לכל דבר וענין. 



 

 

, אני מניח שאתם 4חברת נתיבי ישראל נמצאת בתהליך הרחבת כביש 

בעבודה  859יאה לעיר, כביש רואים את זה. גם הוספת נתיבי כניסה ויצ

מתקדמת, עתיד להסתיים ממש בחודשים, בחודש, חודשיים הקרובים. 

הזמן נסיעה בכניסה וביציאה מהעיר בחלק הדרומי יתקצר בצורה 

 אחוז מהזמן.  35, 30משמעותית, לפחות 

. 89עם  4בחלק של אזור כיכר טרומפלדור מפגש  4יש לנו בעיה בכביש 

י הסיור סוכם שתוקם צומת מסודרת במפגש של אני מקוה מאוד שאחר

החדש יוכל לפנות שמאלה גם למרכז העיר. זה  89-שמי שמגיע מ 89עם  4

עם  89, גם 859יפתור את העומס שם. אבל בסך הכל עבודות התשתית גם 

מתבצעות בקצב מהיר וטוב וזה מקל על העומסים.  4, גם הרחבת כביש 4

 יכף אני אגע בהם גם. גם בתוך העיר עשינו שינויים, ת

חנכנו את מרכז הטניס. מרכז הטניס הישראלי לקח אחריות על חוגי 

הטניס בעיר, כוכבי עבר שמובילים את המרכז הזה עשו עבודה נהדרת, 

קלטו כבר לא מעט ילדים. אני מזמין את כולם להצטרף לחוגים, חוגים 

מרכז טובים של אנשי מקצוע טובים. בכל מקום שמכבד את עצמו יש 

 טניס טוב ואני מקוה שכך יהיה גם אצלנו. 

קיימנו סבב כדורעף חופים ברמה ארצית אצלנו בחוף סוקולוב. יש לנו 

לא מעט הישגים של ספורטאים, יואב כפיר שזכה במדליית ארד 

באליפות אירופה, בקרואטיה אלמוג בריקס זכה מקום ראשון באליפות 

 פתוחה בג'יאוג'יצו בארה"ב. 

מתגייסים. שיהיה  672ס מתגייסים בהיכל התרבות, יש לנו קיימנו כנ

בהצלחה בע"ה, שתלכו בשלום ותחזרו בשלום. היה ערב מרגש, הרוב 

המכריע מתגייס לשירות משמעותי וחלק לשירות לאומי ולשנת שירות 

 ונאחל להם בהצלחה. 



 

 

קיימנו ערבי סיור בבתי הספר, גם יסודיים, גם חטיבות ביניים ותיכון. 

ול היה ערב סיור למנהלי בתי ספר בעיר, נפרדנו גם מאלזה שגב אתמ

שוהם שהיא מפקחת של משרד החינוך שליוותה את תחום החינוך 

 המיוחד בעיר. 

אירחנו משלחת מיוחדת של קהילת צפון ניו ג'רסי, באה לבקר אותנו, 

באה לבקר בכלל ובאה לעיר נהריה. יש קשר חם בין הקהילה לעיר, הם 

סייעים רבות בקידום מיזמים בתחומי חינוך, רווחה, מוכנות תורמים ומ

לחירום ואנחנו נגיע גם אליהם לביקור גומלין. הם היו פה כבר כמה 

 פעמים. 

קיימנו טקס מרגש לזכר משפחת זרנקין בטיילת עם השקת אנדרטה 

קטנה שמספרת את סיפור הקרב שמה ואני מניח שכולכם מכירים. גם 

נו אנדרטה לזכר המשפחה, שני פיגועים קשים משפחת ארד אתמול חנכ

מאוד היו, גם בני המשפחה, גם לוחמי סיירת גולני אגב שהשתתפו 

באירועים האלו, חברים רבים, שכנים. ממליץ לכולם לבקר בנקודות, זה 

חלק מההיסטוריה של העיר, של המדינה בכלל ושל העיר נהריה. שווה 

 ת הילדים. לבקר ולראות את הנקודות האלה וללמד א

סיימנו את הקמת הכיכר בהרצל, בצומת סולד רמז. אנחנו ממשיכים 

במקביל לסלול כבישים ולשדרג אותם ברחבי העיר, יש תוכנית עבודה 

מסודרת. סיימנו בויצמן, עוברים לסלול עכשיו את הכביש שנכנס לקרית 

החינוך, הכביש של ז'בוטינסקי שגם הוא מחייב שיפור גם כן בתהליך 

 ון של מכרז. אני מקוה מאוד שגם אותו נסלול במהרה. אחר

עכשיו, ממש עכשיו ברגעים אלו יש גמר אליפות ישראל בנערים כדורסל, 

קבוצה שלנו, של עירוני נהריה משחקת נגד מכבי תל אביב. כולנו נאחל 

להם בהצלחה, נחזיק להם אצבעות. אני מקוה שנתבשר בשורות טובות. 



 

 

ר מדהים, סיימו את הליגה בצורה מרשימה, כל בכל מקרה הם עשו טורני

משחקי הפלייאוף שלהם ניצחו אותם והגיעו לגמר נגד מכבי תל אביב 

 שזה לכשעצמו כבוד גדול ואני מקוה שנצליח. 

פתחנו את אירועי הקיץ. אני מזמין את כולם להשתתף. היו מספר 

גם מרגי שהופיע השבוע, היום יש ערב  'מרקט  night' מופעים. גם אתמול

בטיילת המזח, ג'ז אם אני לא טועה. יש לנו שני פסטיבלים שאנחנו 

מארחים, קולינריה, אוכל ובירה. וגם לקראת סוף יולי וגם אוגוסט לא 

מעט מופעים, אני מציע להתעדכן באירועי הקיץ, יש את זה באתר 

 העיריה, בפייסבוק העירוני, חוברות שחילקנו.

הם נחשבים לטובים  ועדן מאירילי ה מחר בערב יש מופע לנוער אל

לילדים, לנוער. יש גם אמפיטף באמפיתיאטרון בגעתון. המופע של הנוער 

 מולי וצומי יתקיים באמפי דרום. גם המופע של אמפיטף מופע טוב של

אז אם בא לילדים, למשפחות תגיעו בשמחה. בשישי כרגיל געתון מרקט. 

וע דרום באמפי דרום גם שם נקרין מדי פעם סרטים. סך הכל פתחנו קולנ

 חוויה ושווה לבקר בנהריה בקיץ. 

מהם אנשים שחזרו מחו"ל,  7מאומתים בשלב זה.  8לגבי קורונה, יש לנו 

אני מאוד מקוה שהעסק לא יתפשט. קיימנו ביום שני האחרון כאן 

חות אחרי . מה שקורה המשפ12-16בהיכל הספורט מתחם חיסונים לבני 

כל הבדיקות וחוות הדעת של המומחים וההמלצות של משרד הבריאות 

ומעלה ואנחנו נעשה  12ושל כולם, מומלץ לחסן את הילדים מגילאי 

מבצעים לחיסון. בכל מקרה כל קופות החולים מחסנות באופן תדיר 

ומומלץ לדאוג לחיסון הילדים. אנחנו נעשה מבצעים מרוכזים כמו 

ני האחרון, אז אנחנו מבקשים מי שלא התחסן עדיין שקיימנו ביום ש

 שיבוא להתחסן. 



 

 

קייטנות קיץ, האמת שפה שרית נכנסה, צריך להגיד מילה טובה גם 

למחלקת כוח אדם ברשות, לתמי, מירי, רלי, כל מי שעוסק בזה יחד עם 

יעקב, עשו עבודה מדהימה ביחד עם המתנ"ס, עם שרית, עם ליאור, עם 

דה מדהימה. אנחנו לא הימרנו שיהיו כל כך הרבה מירב, באמת עבו

ילדים, צריך לומר את האמת, התקופה והקורונה ואפשר לשייך את זה 

לכל מיני היבטים למה יש כל כך הרבה ילדים שהגיעו. אנחנו לא ציפינו 

ילדים בקייטנות שזה מספר  4,800למספר כל כך גדול. אנחנו בסביבות 

ילד, שתבינו. אז  2,750העיר נהריה יש מטורף. רק בגני הילדים בכל 

ילד כולל כיתות א', ב', ג' ויש קייטנות מגוונות כולל  4,800נרשמו מעל 

ספורט, כולל טורנירים, כולל קייטנות פעם ראשונה בעיר נהריה גם 

לגנים ההתפתחותיים יש בחודש יולי קייטנה עד שעה ארבע. אנחנו 

ת שהיום פורסם קיץ מיוחד, אז עושים לילדי חינוך מיוחד קייטנה נוספ

אני מציע להצטרף ולהיכנס לפרסומים ולראות. יש המון פעילות 

 בקייטנות בבתי הספר. 

ולפני שאני אעבור לישיבת מועצה אני כבר אומר החודשיים האלה 

חודשיים עמוסים ברשות, חלק מהתושבים בחופש, חלקם עובדים. 

יקר בדרכים, בחופי הים, הילדים בקייטנות, אז א' שמרו על עצמכם בע

בבריכות. העיר נהריה עמוסה במבקרים, חדרי המלון תפוסים, יש המון 

פעילות בחופים, המון פעילות בבריכות, המון פעילות באירועי הקיץ, 

מגיעים אנשים, צריך להכין את הכבישים לתחילת השנה, צריך להכין גני 

חנו צריכים לעבוד גני ילדים חדשים ואנ 6ילדים, אנחנו פותחים עוד 

עליהם, לשפץ אותם. אנחנו מרחיבים את בית ספר רונה רמון ומשפצים 

אותו. כל זה קורה ממש בחודש וחצי הקרובים, כשכל זה קורה כשאני 

מזכיר שכמעט כל המוסדות תפוסים בפעילות כזאת או אחרת של 



 

 

קייטנות וחוגים, אז שווה להתעדכן בכל פעילות. תעקבו אחרינו באתר, 

 רשתות ואני אשמח שתצטרפו. זהו. ב

אני עובר לישיבת מועצה לא לפני שנברך את יצחק בוז'י הרצוג, הנשיא 

החדש של מדינת ישראל הושבע בשעה האחרונה. שיהיה בהצלחה. אגב 

יש לו קשר לעיר נהריה, סיפר לי כשפגשנו אותו לפני שבועיים נפגשנו יחד 

ר. הבטיח לבוא לבקר אז באירוע, בחתונה, מאוד מאוד אוהב את העי

אנחנו מזמינים אותו פה גם באופן רשמי וכמובן נשלח מכתב ונאחל לו 

 בהצלחה. זהו. תודה. אני עובר לישיבה מן המנין. בבקשה דודו.

 הכנת מוסדות חינוך וטיפול בליקויים 1. תב"ר מס' 1

הכנת מוסדות חינוך וטיפול בליקויים, זה עדכון  1ערב טוב. תב"ר מס'  ד. אילוז:

 .מי בעד? פה אחדתקציב קיים. יש שאלות? נעבור להצבעה. 

 210, 209עבודות עפר וקירות במגרשים  2. תב"ר מס' 2

. עבודות וקירות 210, 209עבודות עפר וקירות במגרשים  2תב"ר מס'  ד. אילוז:

 במגרשים. עדכון תקציב קיים. יש שאלות? 

 מה זה המגרשים האלה?  :י. פרץ

 אנחנו לא מכירים מספרים. מה השם של המגרש הזה? מ. אפריאט:

ממשרד זה המגרשי כדורגל, קיבלנו הגדלה הרשאה תקציבית  מ. זינו, גזבר העירייה:

 ₪.מיליון  13,4השיכון 

 לא הבנתי רק מה זה אומר הגדלה? כאילו היה תקציב ויש חריגות, א. שטרקמן:

לא, לא, לא. בדרך כלל בפרויקטים שמשמעותיים מבחינה כספית,  מ. זינו, גזבר העירייה:

בניית בית ספר, בניית איצטדיון מגייסים את התקציבים במקביל. משרד 



 

 

והפרויקט הוא בשלבי ביצוע, ₪ מיליון  13ה של השיכון העביר הרשא

עדיין לא ביצענו את מה שמתוקצב. מה שיבוצע בעתיד לסיום הבניה זה 

 יהיה כיסוי שלו. 

 הבנתי. א. שטרקמן:

 .מי בעד? פה אחדנעבור להצבעה.  ד. אילוז:

 כיתות בשכונת אריק שרון.  24בניית בית ספר יסודי  3. תב"ר מס' 3

כיתות בשכונת אריק שרון. תקציב  24בניית בית ספר יסודי  3תב"ר מס'  ד. אילוז:

מי בעד? פה ממשרד החינוך. זה תוספות הנדסיות מאושרות. יש שאלות? 

  אחד.

 פיתוח סביבתי ועבודות בטיחות 4. תב"ר מס' 4

פיתוח סביבתי ועבודות בטיחות, זה עדכון תקציב קיים. יש  4תב"ר מס'  ד. אילוז:

 . מי בעד? פה אחדשאלות? 

 שיפוץ ושדרוג מוסדות ציבור 5. תב"ר מס' 5

 שיפוץ ושדרוג מוסדות ציבור, תקציב חדש. יש שאלות?  5תב"ר מס'  ד. אילוז:

 כן, איזה מוסדות? א. שטרקמן:

בגלל שאין תקציב  3כעיקרון יש נקודה מאוד חשובה, בתב"ר מס'  מ. זינו, גזבר העירייה:

מדינה משרד החינוך מעדכן את התקציבים במהלך הפרויקט. קורים 

הרבה מקרים שאנחנו צריכים לבצע עבודה ולהתחייב תקציבית כלפי 

הקבלן וצריך כיסוי. אז חלק מהמקרים זה מימון ביניים לממן 

ונה רומן ושיפוצים אחרים שצריך פרויקטים ואחרים זה בבתי ספר ר



 

 

 בבתי ספר. 

כדי שניתן מענה למבני ציבור בהקמה בגלל שיש עיכובים ממשרדים 

 ממשלתיים אז אנחנו מעדכנים את התב"רים.

 ? רשום מוסדות ציבור.-כן. אבל איזה מבנים? רונה רמון ו א. שטרקמן:

מיליון שקלים. רונה  440ה מיליון שקלים. גן תאנ 483גן חנה סנש עולה  ר. מרלי, רה"ע:

מיליון שקלים. אנחנו מעבירים פה תקציב כי אנחנו לא מוכנים  1,1רמון 

לשלם את כל הכסף, אבל אנחנו משפצים עשרות מוסדות חינוך להכנה 

בספטמבר. לצערנו כפי שמיכה אמר עדיין נתקלים במצב של אין  1-ל

רך לפתוח בשנת תקציב למשרד החינוך כולל בית ספר תיכון ואנחנו נצט

 לימודים אז העבודות,

רשום מוסדות  5-מוסדות חינוך. ב 1לא, אבל סליחה, אבל זה סעיף  א. שטרקמן:

 ציבור.

אז אני אומר יש כמה עבודות בתוך מוסדות חינוך. למשל עבודות  ר. מרלי, רה"ע:

 נגישות. 

 בסדר, חשבתי זה מוסדות ציבור. בחינוך לא שאלתי. א. שטרקמן:

כן, זה תב"רים שאנחנו כל פעם נגדיל אותם, כל פעם שצריך לשפץ. רונה  , רה"ע:ר. מרלי

רמון למשל התחלנו מחצי בית ספר, אנחנו משלימים את החצי השני 

שלו. מי שאמור לשלם את כל הכסף זה משרד החינוך, הוא כרגע לא כל 

כך יכול בגלל בעיית התקציב אז אנחנו מגדילים את התב"ר. אנחנו נדאג 

הכסף יגיע כמובן ממשרד החינוך, אנחנו לא מתכוונים לשלם במקומו. ש

אבל יש הרבה עבודות, גם בטיחות, גם נגישות, גם שיפוץ. אנחנו פותחים 

גנים חדשים, יש שני גנים חדשים שפותחים שהם גנים שהם ישנים ולא 



 

 

מתאימים לגן ילדים, בעין שרה למשל שני גנים, אז עושים את זה. גם 

ש מכשירים אתו. בקיצור זה המון עבודות ואמרתי קודם כל בחנה סנ

ימים אז עשרות, לא עשרות, עשרים מכרזים  10העבודות האלה בערך יש 

 בערך שרצים במקביל. 

 מי בעד? פה אחד.נעבור להצבעה.  ד. אילוז:

 עבודות איטום מבנה העיריה 6. תב"ר מס' 6

עבודות איטום מבנה העיריה. תקציב חדש. יש שאלות?  6תב"ר מס'  ד. אילוז:

 . מי בעד? פה אחדנעבור להצבעה. 

 2021-. הצעת חקיקת חוק העזר לנהריה שטחים ציבוריים פתוחים תשפ"א7

הצעת חקיקת חוק העזר לנהריה שטחים ציבוריים פתוחים  7סעיף  ד. אילוז:

נדון בישיבה הקודמת  . יש שאלות? אני מזכיר לכם זה2021-תשפ"א

 ונדחה לישיבה הזאת.

 מישהו אמור להציג את זה?  :י. פרץ

כן. נמצא פה רו"ח מוטי חן שעשה את התחשיב, הוא השתתף גם בישיבה  ד. אילוז:

 הקודמת וגם למיכה יש דברי הסבר.

 מיכה, זה לא מחלקת התכנון? :י. פרץ

לא, לא. חוק העזר הוא כמעט קיים בכל הרשויות הסמוכות.  מ. זינו, גזבר העירייה:

אנחנו בין הרשויות היחידות שאין לנו את חוק העזר. הוא נועד לממן 

עבור עבודות הקמת שטחים ציבוריים שכונתיים ורובעיים. החוק יוטל 

על בניה, מי שבונה בניה חדשה כדי לממן את העלויות של השצ"פים כי 

מן את זה מכספי ארנונה ולפגוע בשירותים אחרת אנחנו נצטרך למ



 

 

 השוטפים. 

גם זה חלק מאבני הדרך, משרד הפנים גם היה פה בסיפור, הוא הכניס 

את זה לאבני הדרך של תוכנית ההבראה. מוטי הסביר את החוק. אני גם 

אישית דיברתי עם זכריה ונתתי לו הסברים. ואם יש עוד שאלות אז אני 

 אשמח.

של החוק הזה קבלן יכול להגיד מה פתאום אתם מחייבים הקבילות  י. פרץ:

 אותי לפתח שצ"פים?

 איציק, אתה כמעט העיר היחידה בישראל שאין לה את החוק עזר הזה. ר. מרלי, רה"ע:

 כן. מ. זינו, גזבר העירייה:

 אני עוד לא יודע על מה אתם מדברים אז,  י. פרץ:

ידה, זאת אומרת היזמים עד היום מה אני אומר אתה כמעט העיר היח ר. מרלי, רה"ע:

שהיו עושים היו אומרים להם תקשיב, ניתן לך ככה וככה, תעשה לי 

 שצ"פ, היה אומר לא חייב לעשות לך. עכשיו הוא חייב.

כן, אבל זה לא חוק שמתייחס רק לקבלנים. זה לכולם. בניה. משפצים,  א. שטרקמן:

מוסיפים קומה, כל דבר. כל דבר שמקבל היתר. לא רק בניה חדשה, גם 

 היתר. נכון? לתוספות, קומה נוספת בבית אתה משלם. 

 נעבור לסעיף הבא. מי בעד? מי נגד?נעבור להצבעה.  ד. אילוז:

תת   381חלקה  18209זכות חכירה ורישום בטאבו לגוש . הסדרת נכסי העיריה, אישור 8

 , מתחם מסחרי נוה אלון40חלקה 

 18209הסדרת נכסי העיריה, אישור זכות חכירה ורישום בטאבו לגוש  ד. אילוז:

 , מתחם מסחרי בנוה אלון. יש שאלות?40תת חלקה  381חלקה 



 

 

 אפשר הסבר בבקשה? א. שטרקמן:

 30.6.21ראשית אני מפנה אתכם לדברי ההסבר שנוגעים לתאריך  :, יועמ"שארבלא. עו"ד 

מ"ר  140-ששלחתי לכם שמסביר, מדובר פה בתת חלקה שזה שטח של כ

שנה לפחות  30-בתוך נוה אלון, המרכז המסחרי נוה אלון שבמשך כ

היתה לנו מחלוקת מול המינהל למי שייך השטח הזה. נעשה חיפוש מאוד 

של העיריה, גם בארכיונים של מינהל מקרקעי מאוד מקיף גם בארכיונים 

ישראל ולבסוף המינהל השתכנע שהחלקה הזאת זכויות החכירה בה 

 שייכות לעיריה. 

ולכן לצורך הסדרת הזכויות של העיריה שלמעשה המינהל הכיר בהם 

 אנחנו מבקשים את האישור שלכם להסכם החכירה.

אחר כך להשכיר אותו,  עכשיו זה שטח של העיריה שהיא יכולה א. שטרקמן:

 להשתמש בו,

 נכון, אחרי שאנחנו נסדיר את הזכויות. ארבל:א. עו"ד 

 ומה יש בו היום בשטח הזה? א. שטרקמן:

היום נמצא שם מבנה של קופת חולים ששכרה את השטח באופן שלא  ארבל:א. עו"ד 

 תואם את זכויות החכירה מחברת העובדים. 

 ממישהו אחר כאילו.  א. שטרקמן:

 מההסתדרות. מ. אפריאט:

 באופן שגוי. נכון. באופן שגוי.  ארבל: א. עו"ד

 אפשר לבקש את הכסף חזרה? לדרוש את הכסף רטרו? י. פרץ:



 

 

 אנחנו בוחנים גם את הנושא הזה. ארבל:א. עו"ד 

 יישר הכוח על מציאת הנכס. זה הנכס השלישי כבר. אנחנו מחפשים עוד.  ר. מרלי, רה"ע:

 מי בעד? פה אחד.ר להצבעה. נעבו ד. אילוז:

 לשם הסדרת הרישום במקרקעין 7.9.2020. אשרור החלטת מועצת העיר בישיבתה מיום 9

לשם  7.9.2020סעיף הבא. בהמשך להחלטת מועצת העיר בישיבתה מיום  ד. אילוז:

הסדרת הרישום במקרקעין מתבקשת מועצת העיר לאשרר את החלטתה 

בהן יבוטלו זכויות החכירה. היינו הנ"ל תוך ציון הגושים והחלקות 

ובגוש  511-513. 123, 103חלוקת ישנות  18209ביטול זכויות חכירה בגוש 

לצורך בינוי אצטדיון  40, 36, 34, 33, 32, 25, 17, 16, 15חלקות  21209

 הכדורגל הישן. שאלות?

 , נכון? 8לא מבטל את  9 י. פרץ:

 . 2020אין לי מושג מה היה בספטמבר  א. שטרקמן:

מיליון  17רגע, אני אסביר. בהמשך להסכם שאישרנו במועצה לקבלת  ד. אילוז:

שקל מרמ"י עבור פינוי האצטדיון, אנחנו נדרשים לבטל את זכויות 

החכירה כדי שזכויות הקנין יעברו למינהל. זה חלק בלתי נפרד מההסכם 

 הקודם, זו השלמת פעולה פרוצדורלית על משהו שכבר כביכול אושר. 

רק אסביר עוד במילה אחת. הדרישה באה מלשכת רישום  מ. זינו, גזבר העירייה:

המקרקעין שהגשנו להם את כל המסמכים. ביקשו החלטה מפורטת עם 

כל המספרים המדויקים האלה, לכן אתם מתבקשים לאשרר את אותה 

 החלטה של ההסכם עם המספרים של החלקות.

 מיליון, משהו כזה? 17זה שקיבלנו את ה שטרקמן: א.



 

 

 נכון מ. זינו, גזבר העירייה:

 לא נמצאת בתוכה, נכון? 381חלקה  י. פרץ:

 כן. אתה רואה? אני זוכרת. א. שטרקמן:

 היא הסעיף הקודם. 381לא, לפי המספרים. חלקה  ר. מרלי, רה"ע:

 אני יודע, זה שאלתי אם זה לא מבטל את הסעיף הקודם. י. פרץ:

 לא. כתוב.ממש  ר. מרלי, רה"ע:

 נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד?  ד. אילוז:

 אני לא נגד, אבל אני נמנעת.  א. שטרקמן:

 נמנעת. נעבור לסעיף הבא.  ד. אילוז:

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

31.7.2021 

אישור הארכת שירות בחודש למר דוד פרץ כאחראי צוות כבישים וצבע  ד. אילוז:

 .פה אחד  מי בעד?. 31.7.021עד לתאריך 

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

 למשפחה

של חברות המועצה שרית נס פררו ואורנה  לשאילתהמענה  11סעיף  ד. אילוז:

שטרקמן בנושא מרכז משלים למשפחה. אורנה בבקשה, תקריאי את 

 .השאילתה

נפתח באופן חגיגי ורשמי המרכז המשלים  2020אוקי. בספטמבר  א. שטרקמן:



 

 

למשפחה שתפקידו להיות בית חם לרווחת משפחות עם ילדים בעלי 

ונן מרלי "חיכינו ליום שנוכל צרכים מיוחדים. ציטוט ראש העיריה ר

להגיד שיש לנו מרכז משלים למשפחות ואני בטוח שבכל יום המרכז רק 

יתעצם ויתמלא בתוכן ונוכל לתת מענה למשפחות וכמובן לילדים 

המדהימים האלה. אני רוצה לומר משהו על העיר נהריה ולכל מה 

ם של שקשור לחינוך המשלים, אנחנו עושים רבות בכדי לשפר את החיי

הילדים המקסימים האלה ואין ספק שזו רק ההתחלה. אנחנו נמשיך 

 לפעול למענכם ולרווחתכם". 

נכון להיום העובדת הסוציאלית אשר מונתה לנהל את המרכז עזבה את 

ליוני ונאמר להורים  29-תפקידה והמרכז נותר ללא ניהול. זה נשלח ב

א'  36עיריות סעיף שבחופשת הקיץ לא יתקיימו פעילויות. עפ"י פקודת ה

 נבקש תשובות לשאלות הבאות: 

מדוע פעילות השוטפת במרכז מושהית ומצומצמת בשל עזיבת המנהלת? 

האם ניתן לדאוג למחליף זמני ממחלקת הרווחה אשר ידאג לפעילות 

השוטפת עד אשר יימצא מחליף קבוע, מחליפה קבועה? האם ההכשרה 

הכרחי ותורם לתפקיד כזה בתחום עבודה סוציאלית אינה מהווה גורם 

ומדוע אינה מופיעה בדרישות התפקיד, בדרישות של המכרז? האם קיים 

מועד צפוי לחזרה לפעילות ואף להרחבה והעצמה של המרכז כפי 

 שהשתקף ביעדיו ומטרותיו עם הקמתו. 

התשובה נמסרה לכולכם ואני אקרא אותה בשם ראש העיריה. אחד,  ארבל:א. עו"ד 

ומאז מנוהל המרכז ע"י  2020בספטמבר  1-נפתח בהמרכז המשלים 

המחלקה לשירותים חברתיים ומפוקח ע"י משרד הרווחה. הפעילויות 

ממשיכות להתקיים כסדרן בימים א' עד ה' בבוקר בנוכחות עו"ס חינוך 



 

 

מיוחד וצוות של המחלקה לשירותים חברתיים ובשעות אחה"צ בהתאם 

כסדרה ועפ"י התוכנית שנבנתה לאופי הפעילות. לפיכך הפעילות נמשכת 

 ללא כל שינוי, למרות חילופי מנהלות המרכז.

 24.6.2021. מנהלת המרכז המשלים נבחרה במכרז שהתקיים בתאריך 2

בהשתתפות מפקחת מחוזית בתחום מינהל מוגבלויות ממשרד הרווחה 

וכבר נכנסה לפעילות במסגרתה תקיים מפגש היכרות עם אימהות 

קדם היכרות עם באי המרכז תנכח מנהלת המרכז מובילות. על מנת ל

 1-החדשה פעמיים בשבוע אחה"צ עד כניסתה לעבודה במשרה מלאה ב

 . 21באוגוסט 

. משרד הרווחה אישר טרם פרסום המכרז כי מועמדים שאינם עובדים 3

סוציאליים רשאים לגשת אליו ובלבד שעומדים בדרישות התפקיד 

ד הרווחה נכחה במכרז ואישרה הנוספות. המפקחת המחוזית של משר

את המועמדת שהומלצה בועדה ולפיכך בחירת העובדת נעשתה בהתאם 

 לכל הנדרש. 

. הפעילות במרכז לא הופסקה ומבחינת צפי להרחבת פעילות, 4

הפעילויות הנוספות ייבחרו בשיתוף המנהלת ונציגות ההורים בהלימה 

 למטרות המרכז וייעודו.

ה' בבוקר בנוכחות -ד באופן רגיל עפ"י הפעילויות הקיימות א'המרכז עוב אירית בוסידן:

רוז מצוות הפעילויות שלנו של מחלקת הרווחה. אחה"צ מתקיימות 

שלוש פעמים בשבוע פעילויות בפגישה עם המנהלת החדשה וצוות מוביל. 

היום מתקיימת פעילות שיא לפתיחת הקיץ ומתוכננות פעילויות גם 

 לחודש אוגוסט. 

אוקי. אז ככה, יש לי כמה שאלות. קודם כל למה, אם היה לפני זה  שטרקמן:א. 



 

 

עובדת סוציאלית שהיא מנהלת של המקום למה צריך לרדת ברמה 

 ולהביא מישהי שאין לה כישורים של עובדת סוציאלית בתחום הזה? 

המרכז אינו מרכז טיפולי שנדרשים כישורים של עובד סוציאלי. וכפי  אירית בוסידן:

כתבתי במכתב התשובה דרישות התפקיד הן מגוונות והעובדת ש

 שנבחרה נבחרה במכרז תקין ועונה על כל דרישות המכרז. 

ברור שהיא נבחרה במכרז תקין כי הורדתם את הדרישות. זה לא קשור.  א. שטרקמן:

 השאלה למה אם אתם, 

 באישור של משרד הרווחה. אירית בוסידן:

א משנה. למה היה צריך לבקש אישור? כנראה שמשהו ברור, אבל זה ל א. שטרקמן:

 לא בסדר. למה צריך לבקש אישור, 

 יש מרכז והמנהלת שם איננה עובדת סוציאלית והמרכז פועל נפלא. אירית בוסידן:

משום מה יש פה כל פעם בתחום של ילדים על הספקטרום תמיד יש פה  א. שטרקמן:

קשור אליך כרגע, אירית, אם קשיים, ראש העיר, ואני לא מבינה, זה לא 

זה בהסעות ואם זה בתחומים אחרים, זה נראה כאילו חוסר התייחסות 

משווע, כאילו יש איזה בעיה עם זה. ובקשר למרכז זה לא נכון, הם באו 

כמה פעמים אחה"צ ההורים, היתה איזה אמא שקיבלה מפתח כדי 

ני לא חושבת לפתוח ולא היה לה נוח אז ההורים לא קיבלו מענה נכון. א

שההורים משקרים. יש איזה, היתה בעיה בהתנהלות ואפשר להגיד 

היתה בעיה, טעינו, אנחנו מנסים לתקן ולא להציג את זה כאילו הכל 

 נורא יפה. זה אחד.

אני אענה לך. לצערי את חיה מסיפורים ושמועות. קיבלת פה תשובה  ר. מרלי, רה"ע:



 

 

 מנומקת, מסודרת. 

 ר שהתושבים משקרים. סבבה. בסדר.אתה אומ א. שטרקמן:

לא, שניה. היתה תשובה מנומקת ומסודרת. היתה מנהלת, המנהלת  ר. מרלי, רה"ע:

 עזבה, מונתה מנהלת במקומה. 

 זה בסדר שהיא עזבה, א. שטרקמן:

 רגע, אני עונה לך, נו. אנחנו צריכים ללכת להלוויה. היתה מנהלת שעזבה, ר. מרלי, רה"ע:

 פחות חשוב. עושה את זהזה לא  א. שטרקמן:

אחרי שהמנהלת עזבה, יצאנו למכרז. שתדעי, בחוק אסור להחמיר  ר. מרלי, רה"ע:

 במכרז. 

 באותה רמה. ירדת ברמה.  א. שטרקמן:

 אסור להחמיר, אני אומר מה החוק. את רוצה להאמין,  ר. מרלי, רה"ע:

עובדת סוציאלית אז לא להחמיר, למה לא אותו דבר? אם בחרו קודם  א. שטרקמן:

 למה עכשיו,

אסור להחמיר בתנאי מכרז. אסור. אסור בחוק. אני לא יכול לכתוב  ר. מרלי, רה"ע:

 במכרז,

 אני לא מבינה, א. שטרקמן:

אז תני לי לענות לך, זה קצת חוצפה. אני עונה לך. אסור להחמיר בתנאי  ר. מרלי, רה"ע:

ק, יושב פה היועץ מכרז, גם כשאת רוצה כי שמעת שמועה אסור בחו

המשפטי יגיד לך אסור לאף אחד להחמיר בתנאי משרה כשהם תנאים 

 שמוכתבים ע"י משרד,



 

 

 אבל למה לא אותם תנאים? למה להוריד את התנאים? א. שטרקמן:

 רגע, אני עונה לך.  ר. מרלי, רה"ע:

 מי ביקש שתחמיר? ביקשנו שיהיו אותם תנאים. א. שטרקמן:

 נתנו אפשרות למגוון מאוד רחב לגשת למכרז הזה,  אירית בוסידן:

 אני לא באה מתחום, א. שטרקמן:

אורנה, ככל שעונים על דרישות התפקיד אנחנו מקבלים ומקבלים  אירית בוסידן:

 בזרועות פתוחות מנהל שיוכל לעשות הפעלות ויוכל, 

חסר תקדים אוקי. אורנה, תני לי לענות לך. לא תצליחו לקחת הישג  ר. מרלי, רה"ע:

שנה שלא היה כזה דבר, יש מעט מאוד ערים  40בעיר נהריה אחרי 

 במדינת ישראל, 

 )מדברים ביחד(

 אורנה, קצת חוצפה איך שאת מתנהגת.  ר. מרלי, רה"ע:

 זה ממש לא חוצפה. א. שטרקמן:

 אני עונה לך. ר. מרלי, רה"ע:

 כי אתה מטעה את האנשים. א. שטרקמן:

 אומר את לא תצליחי, אז אני ר. מרלי, רה"ע:

 לפתוח את זה ולעשות מזה הילולה אבל בעצם לא לתת את מה, א. שטרקמן:

 נכון, ואני גאה במרכז הזה ואני באה באירית ובאנשיה, ר. מרלי, רה"ע:

 זה לא קשור. מה קשור לאנשים ולאירית,  א. שטרקמן:



 

 

 ואני גאה בפעילות, ר. מרלי, רה"ע:

 שהדברים מתנהלים.זה קשור לאיך  א. שטרקמן:

 ואנחנו נמשיך להשקיע בילדים ובמשפחות שלהם, ר. מרלי, רה"ע:

 זה לא נראה ככה. א. שטרקמן:

 כולל בקייטנות, כולל בפעילות המיוחדת שהיום התפרסמה, ר. מרלי, רה"ע:

 אתה קצת מנותק מהציבור,  א. שטרקמן:

 קיץ לילדים המיוחדים, ר. מרלי, רה"ע:

 יצה לך לרדת לעם ולשמוע,אני ממל א. שטרקמן:

ונמשיך להשקיע. אני הייתי שם לא פעם ולא פעמיים. אז אירית, יישר  ר. מרלי, רה"ע:

 כוח על העשיה, תמשיכו בעשיה. 

 תודה רבה. אירית בוסידן:

 הישיבה נעולה. ר. מרלי, רה"ע:

 ברשותך אני מבקשת להזמין את כל מי שנמצא ורוצה לבוא ולראות את אירית בוסידן:

 הפעילויות, אורנה, את מוזמנת,

 ראיתי וגם שמעתי. א. שטרקמן:

 וכרגע מתקיימת פעילות בנוכחות, אירית בוסידן:

ואני חושבת שההורים מתמודדים עם כל כך הרבה קשיים שלא צריכה  א. שטרקמן:

 לתת להם עוד קשיים. 

 סוף הישיבה


