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 נוכחים :

 ראש העירייה –מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר –מר דימה אפשטיין 

 חבר מועצה –מר אייל וייזר 

 חברת מועצה –ורנץ גב' ענת ל

 חברת המועצה –עו"ד לילך חיים אידלברג 

 חבר מועצה –מר חיים רואש 

 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 

 חבר מועצה –מר זכריה חי 

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 

 נעדרים :

 חבר מועצה –ר אור כהן מ

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 

 חברת מועצה  –גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

 מבקרת העירייה –גב' קרן דרכמן אבירם 



 

 

 

 

 משתתפים :

 מנכ"ל העיריה –עו"ד דודו אלחיאני 

 יועץ משפטי    –עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה –זנו מר מיכה 

 מרכז ישיבות המועצה –מר דוד אילוז 

 

 

יאללה, חברים, שלום לכולם, ערב טוב, אני יכול להתחיל נכון? טוב, אז  רונן מרלי, ראש העיר:

ברוכים הבאים וערב טוב למי שצופה בנו בבית, כמה מילים לעדכונים, קודם 

תחו את השנה ילדים, ילדות, פ 12,498כל פתחנו את שנת הלימודים, 

 975בתי ספר,  27גני ילדים,  100במערכת החינוך בעיר, השנה יש לנו מעל 

שנים פתחנו  25ילדים התחילו ללמוד בכיתה א' נאחל להם בהצלחה, ואחרי 

שנה, אני מזכיר  25בית ספר חדש, אריאל שרון, האחרון שנבנה היה לפני 

ו, השנה רשת אורט לכם שפתחנו את רונה רמון אבל זה לא בית ספר שפתחנ

החלה לנהל את מערך החינוך העל יסודי, גם שחקים, אמנויות, פינת הראל, 

צריך להגיד ברכות למנהלות החדשות שהצטרפו למערכת החינוך שלנו, מירי 

שחקים, טל באריאל שרון, שמחה, ומרים. השעה גם הושקעו  םבחטיבת ביניי

. מערך הצהרונים ךינובמערכת הח₪ מיליון  8.5ביחד עם רשת אורט מעל 

שלנו התחיל את הגנים, וגם השנה אני מזכיר להורים, ישנם החזרים של 

ס להסדיר "ת, הורים שמעוניינים יכולים לחזור למשרדי המתנ"משרד התמ

את הרישום, שווה מקבלים הרבה כסף חזרה. אני רוצה לומר תודה לכל רשת 

נעשתה פה עבודה כל  החינוך בעיר, גם מערך בתי הספר, גם גני הילדים,

בתי ספר, זה  27גנים, זה  100הקיץ, לסדר את כל המערך הזה, שוב זה מעל 

ילדים, זה לא מעט, שתהיה בהצלחה לצוותי החינוך למנהלה לכולם.  12,500



 

 

מילה, אנחנו חזרנו היום בבוקר ממשלחת איציק פרץ  –משלחת לגרמניה 

נו במשלחת מדהימה בברלין, חבר המועצה יחד עם ענת לורנץ, יחד איתי, היי

יש לנו עיר תאומה, אירחו אותנו בכבוד רב, מאוד מאוד אוהבים אותנו, היינו 

ברחוב שנקרא נהריה, בבית ספר נהריה, במתנס על שם נהריה, כיכר 

העירונית דגלי ישראל, היה לנו ביתן שם שהצגנו את הדברים שלנו, אפילו 

, הצלחנו לרגש הודייםבן באתרים ידיברנו במהלך התערוכה הזו, ביקרנו כמו

את ענת שהגיעה לבית של אימא שלה, לבית הספר שבו אימא שלה למדה, 

ברייכסטאג בנאום של הנשיא שלנו הרצוג,  'קינחנו'לכל הרובע היהודי שם, 

מרגש לראות את  בפני בכירי האומה הגרמנית, מרגש לראות אותו, םנא

ר, גם את ההערכה כלפי וכלפי גם לשמוע את מה שהוא אומ קבלת הפנים, 

והוא לא חסך מהם בנאום הזה, הוא אמר להם מה בכלל מדינת ישראל 

לא שהיה הנשיא הראשון שנאם ברייכסטאג הגרמני, להם,  אמרלו ששאבא 

באנו רק לזכור אנחנו באתי עם סליחה ולא עם מחילה ובטח לא עם שכחה, 

רשים בכל קנה מידה, ולא לשכוח, היה מעמד מרגש בטירוף, האירוח שם מ

לביקור אצלנו, בסוכות אנחנו נארח פה את ראש העירייה  כמובן  הם יגיעו

רקדנים, להקות שיגיעו  150מעל עם משלחת גדולה מבידפלד עם , דפלדבי

בפסטיבל בסוכות, אני אומר לכם שהיה מרשים, אם תרצו לשאול גם איציק 

פרטיבי, פגשנו את ואוגם ענת יוכלו להרחיב, יש שם ראש עיר מאוד קו

הפרלמנט, האהבה לנהריה בגשנו את השגריר פגשנו את יושבת ראש הנשיא, 

ומדינת ישראל היא גדולה, הם עושים את הזה עם חיבור גדול וחום, הייתה 

, הם לא היו איתנו באותו לו"ז, אבל הם 12איתנו משלחת של רקדניות שלנו, 

 בעניין ת ספר תיכון שם וגםפעמים גם בבית ספר נהריה גם בבי  3הופיעו 

ישבנו זאת היתה הופע במהלך הטקס, בעירייה, בטקס יקיר העיר בברלין, 

יקירי עיר קיבלו שם, והלהקה שלנו  8שם טקס מרשים מאוד, שעתיים וחצי, 

 נתנו הופעה טובה.גם הופיעה שם במספר ריקודים, 

רות אלפי חודשיים עמוסים בפעילויות לכל המשפחה, עש-קית של העולמות 



 

 

, זמרים טובים, הרכבים מובילים, 'נהריה וייבס'שביקרו במופעים, פסטיבל 

, אמפיטף לגיל  הרך, יחידת הנוער שעשתה פעילות  night marketי אירוע

רבה, עשו לא מעט, כמה מילים על פרויקטים, פרויקט נחל גולה, סער, רחוב 

לחודש לפתוח  25בההגנה, מתקדם בקצב מהיר, בעזרת השם אנחנו מכוונים 

, הם כבר יצקו את כל בקצב את כביש ההגנה, שמהר מאוד הם עובדים שם

התייבשות זמן עניין הנדסי,  רק המובל עצמו תחת רחוב ההגנה, עכשיו זה

ייפתח, אם לא יהיו  בע"ה הבטון, לאחר מכן סידור של הכביש, ורח' ההגנה

מהירות שיא בצים זה עיכובים או בעיות, בערב ראש השנה אנחנו עדיין לוח

תשתיות תת קרקעיות  השלמנו עבודות להחלפתואנחנו מקווים שנצליח. 

 בימים הקרובים יחלו עבוד במספר מוקדים נוספים  ר מוקדים בעיר,פבמס

העיר ממש הולכים אתם תראו , זגם תשתיות מים, גם ביוב, גם ניקוזה 

גם גם חניתה, , ץ, גם קפלןנמגם רח' שטיי בחודשים הקרובים לחפור אותה

ויצמן, זה משמעותי, אז כל מי שייתקע טיפה בעניין הזה, קצת סבלנות, 

אנחנו עושים פה תשתית לשנים רבות. קיימנו פגישה עם הנהלת חוצה 

, 6יש בשורה ענקית בתכנון כביש  נכ"ל חוצה ישראל היה אצלנו, מ ישראל,

הרבה יותר  6 יסיימו את כביש הם יוצאים לדרך,עובדים על הכל, הם הם 

, עובדים שם בקצב מאוד 859-מהר ממה שתוכנן, עד הקטע של החיבור שלו ל

מהיר, החיבור עד ראש הנקרה, זה השלב הבא, וזו בשורה ענקית, והם 

בהמשך, כל מה שקשור לשבילי עליו ם איתנו על פרויקט שנרחיב בדיעו

, עובדים עכולכיוון טרומפלדור עד צומת מ 4בעיר. הרחבת כביש  יםאופני

כבר הוסב לשלשה  נהריה כמעט עד עכומבקצב מהיר, כל הכביש מהיציאה 

משפר את התנועה בכביש  , נשאר קטע אחד שעובדים עליו עכשיו, זהנתיבים 

בעבודה מהחדש הסמוך לכיכר טרומפלדור  89עם  4הצומת של כביש , 4

גע זה כראנחנו נקדים את זה, ', 23מאומצת, זה היה אמור להסתיים בסוף 

. הם עובדים שלושה -םחודשיישזה יוקדם בעוד גבוה מאד ויש סיכוי  23מרץ 

זה יסתיים הרבה לפני התכנון. הושלם שלב נוסף שם באמת בקצב מהיר 



 

 

אריאל שרון, שכונת ניסה נוספת לכבהרחבת הכביש, זה אמרתי, ומוסדרת 

 תראו את זה בקרוב, גם בעניין של הכבישים יש בשורות.

עמידר, הצלחנו להחיות הרשאה  אלון פינה למקווה חדש בנווה הנחנו אבן

שהייתה לנו, ובעזרת השם המקווה הזה יבנה בקרוב, פארס מהנדס העיר 

לתכנן את הפרוייקט הזה נמצא פה, זה פרויקט אישי שלו עם מהירות 

שאה ההראחרת  22ייבים לעשות את זה עד היינו חכי להוציא את זה לפועל, 

ברוך השם הצלחנו ואני ,  2011ההרשאה קיימת מ איתנו, הייתה נלקחת מ

ונצליח לחנוך עוד מקווה בעיר. פארק  תקרה מהר תתקדםמקווה שהבנייה 

בצפון  ,דונם 61, טרומפלדור בצפון העירלשכונת  סמוךהפנאי והספורט ש

פנאי של  בילוי דונם של 61מתקדם בקצב מהיר, ביוב, ניקוז, זה  העיר

, 1ישתלו שם מאות עצים גם, ועבודות בכיכר הרצל ספורט, של טבע, י

, גם את הכיכר הזו נסיים במהרה. החלו עבודות בקצב מהיר מתקדמות

שכונת מי שמכיר את שביל הפרות שמחבר בין לשדרוג של שביל הפרות, 

עמידר לשכונת רסקו, שביל מיתולוגי ישן, שנים היו הולכים בו אנשים 

מעבר  נסדר אותו עםמתקנים אותו עכשיו בחושך, זה שביל רעוע, אנחנו 

תאורה מסודרת, וזו בשורה לתושבי רסקו עמידר  להולכי רגל רוכבי אופניים

 אנשים. לא מעט, והולכים עליו כל מי שהולך עליו בשביל הזהלו

בהקמה גם  נוספות 3נפתחו באוסישקין וכצנלסון,  2גינות כושר חדשות,  5

שפרינצק, יש בשורה על פארק לילדים עם וגם בבטרומפלדור, נהריה הירוקה 

צרכים מיוחדים, זכינו בקול קורא של משרד הנגב והגליל, צריך להגיד מילה 

רק ₪, פורר שבאופן אישי התערב ועזר, בהשקעה של מיליון  עודד טובה לשר

נצטרך לשדרג אותו, יוקם פארק לאנשים עם ההשקעה של המשרד, אנחנו 

לאנשים עם מוגבלויות, לילדים עם צרכים מתקנים , כל המוגבלויות, כל כולו 

שעד סוף החודש נציב  מאד מיוחדים, הפארק הזה יוקם בקרוב, אני מקווה

שעד סוף החודש נעשה הנחת אבן פינה מהלשכה שלי שם אבן פינה, ביקשתי 

כדי שניכנס לתהליך מואץ, ונקים את הפארק הזה, זו בשורה ענקית 



 

 

ות. זהו. לפני שנפרסם את אירועי החגים, יש למשפחות לאנשים עם מוגבלוי

שמחת תורה, נעשה את זה יש ראש השנה, יש פה פסטיבל גדול בסוכות, 

לפני שנעשה את ההרמת כוסית את ההזדמנות,  נצלמסודרת, אני מ תוכניתב

אנחנו נפרדנו באופן רשמי מהחשב המלווה שלנו, עשינו כמובן לפני החג, 

אח לזה תקדים, אין חודשים, אין  23רעש, אחרי יותר מדי פרידה צנועה בלי 

חודשים  23לחשב מלווה שהגיע לרשות וסיים אחרי במדינת ישראל ורע 

חיים  אין לזה תקדים,אני אומר לכם שלהמראה, מהבראה  והרשות יוצאת

צריך להגיד תודה לשר אריה דרעי שעזר לנו בעניין הזה, והמליץ לנו  מחייך, 

 עבודה קשה שלהרבה זה, והיה צריך הרבה אומץ ולהיכנס לחריש העמוק ה

 115-ירדנו מ .ביחד, כדי להבריא את המצב הכלכלי של העיר נהריהכולנו 

מתחת אפילו ירדנו מיליון שקלים  58היעד היה  ביעד עמדנוגירעון, ₪ מיליון 

מיליון שקלים  50נגיע ללזה, אנחנו נגמור לקבל את המענקים שהובטחו לנו, 

 23זה  -הזמן שהוא היה כאן הוא חסר תקדיםישג חסר תקדים, זה הבערך ש

חודשים, רשות לא מצליחה לעשות את זה, מגיעה מילה טובה למיכה ולצוות 

העיר צריך להבין על הידוק החגורה,  שלו, ולכולכם, ולכל המנהלים ברשות

בשלבים שהוא כבר נהריה גדלה בקצב מהיר, ועד שלא יוקם אזור התעסוקה 

להשקיע בדברים  שקללאנחנו נצטרך לחשב שקל עד אז , מתקדמים

זו בשורה ענקית, אנחנו נמשיך להתנהל בצורה החשובים ואני אומר לכם 

ציבור, אבל המעבר להמראה הוא  כספיכל מה שקשור לבמסודרת אחראית 

, אנחנו צריכים בצורה מסודרת הישג, אנחנו נתכנן את תכנית ההמראה שלנו

יש ואיך אנחנו מכאן ממשיכים קדימה,  על ית לרשויותתכנתוך חודש להגיש 

שנים  3-פה הישגים מדהימים, שילמנו חובות ענק, כל מה שאני מתאר לכם ב

שיש לנו עוד אחת  תביעותשקלים חובות ת שילמנו עשרות מיליוני ונוהאחר

, אני מדבר על תביעות של שנים רבות, ניקינו שתיים שלוש לדעתי שנשארו

את השולחן, בהיבט של מי שהיינו חייבים לו, שילמנו לו, מי שהיינו צריכים 

וממש להסדרים, לבית משפט והגענו להגיע איתו לבית משפט הגענו איתו 



 

 

מעבר להורדה בגירעון, מעבר למצב ניקינו שולחן עם עשרות מליוני שקלים, 

מצבנו בסדר, ברוך השם , במאות אחוזים יה שהשתפרהכלכלי של העירי

הוצאות וזה תמיד אל מול אנחנו צריכים לנהל תקציב שוטף מול הכנסות 

ההכנסות קטנות, כי ככל שהעיר גדלה ההוצאות שלה גדלות יישאר מורכב, 

במאמצים אנחנו נמשיך לעשות  זה שתדעו. אבל המשק בית הפסדי ברשות,

' 2023שנישאר עם תקציב הגיוני שבטח בשנת עבודה מסודרת כדי רבים 

נמשיך לשמור על הקווים המנחים של חינוך ושירות לתושב וכל מה ו, דליג

לאוקטובר, מירוץ לילה נהריה, כל מי שלא  20לא מעט בשורות, זהו,  .שצריך

 נרשם מוזמן להירשם, ויהיה שמח פה בחגים, אז עד כאן, תודה.

, 2022, נגישות אקוסטית במוסדות חינוך לשנת ןאשור תב"רערב טוב,   דודו אילוז:

 אריאל שרוןלבתי ספר שחקים , ₪, אלף  210תקציב של משרד החינוך, 

יש שאלות? מי ישיבת אביר יעקב וגן לילך. , וייצמן, כצנלסוןרמב"ם, , החדש

 , תודה. פה אחדבעד? עבר 

₪ אלף  300בסך קרנות הרשות, מפיתוח פרויקטים תיירותיים רחבי העיר, 

. הצטיידות פה אחדמי בעד? ביזנטי, והאתר התקציב חדש עבור מקדש כנעני 

 .פה אחדמי בעד? ₪, לבתי הספר, תקציב של מפעל הפיס בסך מיליון 

פה מי בעד? הצטיידות לגני הילדים, תקציב של מפעל הפיס בסך מיליון ש"ח, 

מיליון  2בסך . התחדשות פני העיר, שדרוג ובטיחות מרחבים ציבוריים, אחד

. ברוכים הבאים, סיוע בקליטת עלייה, תקציב קרנות פה אחדמי בעד? ₪, 

 .פה אחדמי בעד? ₪,  600,000הרשות בסך 

אני רוצה להגיד מילה בעניין הזה, כשהתחילה המלחמה בין רוסיה  רונן מרלי, ראש העיר:

נו לאוקראינה, פנינו למשרד הקליטה, להגיד שכל יהודי שנמצא במצוקה אנח

 200, כמובן שהסכמנו, והגיעו 200מוכנים לעזור, ביקשו מאיתנו לקלוט 

שבועות כל פעם בסבב אחר משפחות  3-ולאחר מכן הגיעו לעיר נהרייה ל

ואחרי שלושה שבועות בחרו בעיר , התפנות למקומות אחריםשהיו אמורות ל

ם, ילדי 500, מתוכם 1,500ולא הסכימו לעזוב את העיר וקלטנו מעל נהריה 



 

 

משפחות מצרפת, אני אומר את זה כי  60-ילדים, ו 500הרוב זה נשים וזה 

משימה של ציונות, ואני חושב שכל מי שיושב בשולחן הזה, ובטח רבים  אתז

ואני מחבר את זה שמסתכלים על המשפחות שלהם, בבית  שומעים אותנוש

שנה  10-15לכאן ובעוד איכשהו לביקור בגרמניה, בסופו של דבר כולנו עלינו 

ילדים, זה משפחות  500נו מהלך מדהים בקליטת העולים, זה ייגידו שעש

רוסיה, וכמה משפחות מדרום אמריקה, ואנחנו גאים מאוקראינה, ממצרפת, 

וזה עולה לרשות אבל כיתות אולפן,  20יד שלנו, ויש פקבזה, זה חלק מהת

לנו ארץ אין  משימה לאומית וצריך להמשיך ולזכור שאין לנו ברירהזאת 

וגם של העיר  , של עם ישראל זה חלק מהמשימה של מדינת ישראלאחרת ו

נהריה, זה חשוב כי אני שומע כל מיני קולות על העניין הזה, אז אני אומר פה 

משימה לאומית  את, זשלא יהיה צל של ספק לאף אחד  בצורה חדה וברורה

בטח  ,ה עוליםשאנחנו גאים להיות עיר במדינת ישראל שקולטת את הכי הרב

או יהודים בכלל  במצוקה, יהודים שנמצאיםבצפון, אנחנו נמשיך לעזור ל

המשפחות שמגיעות צריכות סיוע וצריך לעזור להם להיקלט  שרוצים לבוא.

צריך במדינת ישראל, ויש מחלקת קליטה שעושה עבודה נהדרת, וגם פה 

 .להגיד מילה טובה

ם עידוד שימוש בכלים רב פעמיים ורכישת תמיכה בגני ילדיתב"ר הבא   דודו אילוז:

נעבור ₪,  219,747מדיחי כלים, תקציב המשרד להגנת הסביבה בסך 

. ייעוץ וליווי תכנית המראה, תקציב של משרד פה אחדלהצבעה. מי בעד? 

 מיכה יסביר. ₪. 250,000הפנים בסך 

₪  0,00025מדובר בשלב הראשון של תכנית ההמראה, משרד הפנים נותן   מיכה זנו:

 ליבה, יאשרו לנווהשלמת נושאי בתחום הפיתוח הארגוני, ליועצים כלכליים 

, לנושאי ליבה 2.5לפיתוח ארגוני  ₪2.5 מיליון  5 תקציב בשלב הבא של 

פרויקטים  הנוסף זהלאחר שנאשר את התברים של היועצים, השלב 

נעשה ₪,  מיליון 12עד  מיליון לכל רשות  83הרשויות כל לבתחרות, מעניק לכ



 

 

כניות הטובות, כדי וועדת ואת הת הגישתכנית עבודה עם היועצים כדי ל

 .פה אחדמי בעד? ת. וכניותאשר את התבמשרד הפנים ההיגוי 

₪  250,000תקציב של משרד הפנים בסך קידום נושאי ליבה תכנית המראה,  דודו אילוז:

יב של מפעל . חידוש מגרשי ספורט בבית ספר כצלנסון, תקצפה אחדמי בעד? 

. חידוש פארקים ומגרשי ספורט  פה אחדמי בעד? ₪,  250,000הפיס בסך 

מי בעד?  1,690,000ציבוריים ברחבי העיר, תקציב של מפעל הפיס בסך של 

. רכישת מחשבים לתלמידים ומורים תקציב של מפעל הפיס בסך פה אחד

וע לכבישים . תכנון ניהול וביצפה אחדמי בעד? עדכון תקציב קיים,  69,626

עדכון ₪  1,266,620קק"ל ויצחק שדה, תקציב המשרד להגנת הסביבה, 

. תכנון והקמת מבנים פה אחד, מי בעד? האזבסטפינוי תקציב קיים מיועד ל

מי בעד? ₪,  400,000עדכון תקציב קיים בסך קרנות הרשות תקציב יבילים, 

 ?פה אחד

 אחד לבית המלון.  דוד אלחיאני:

קיבלנו תוצאות מכרז, מבנים יבילים,  14כמעט נפתח על ר הקיים התב"  מיכה זנו:

העלויות התייקרו יש עלויות פיתוח למבנה, ₪ אלף  70משרד החינוך נותן 

 .המחירים עלו. אז אנחנו מעדכנים את ההשתתפות של הרשות

הקמת מקווה נווה אלון, תקציב של המועצה הדתית בסך סעיף הבא,   דודו אילוז:

אישור עדכון  16סעיף  .פה אחדמי בעד? עדכון תקציב קיים.  ₪, 750,000

עבודות פיתוח בכיכר יד לבנים ובכיכר -שהסתיים  2015וסגירת תב"ר משנת 

מיכה מבקש ₪,  383,690 בסך קרנות הרשותעדכון תקציב קיים מהעירייה, 

 להסביר.

, ממשרד הפניםהצלחנו לקבל ₪, של מיליון זמני ר הזה היה בגירעון "התב  מיכה זנו:

בהוצאות היה גבוה , הביצוע הביצוע ₪,  600,000 לאחר מאמצים רבים, 

זה גם ואנחנו נאלצים לסגור את הגירעון,  בתחילת השנה ,2018-הסתיים ב

 במערכת זמניים שהיו ים ילסגור תברים גירעונחלק מתוכנית ההבראה 



 

 

העיר  ירשות לבחירת יקיר שינוי הרכב וועדת, 17סעיף  .פה אחדמי בעד?   דודו אילוז:

חברת מועצה יו"ר  -ענת לורנץ לשנת תשפ"ג שחבריה כדלקמן: נהריה

חברת -חיים אידלברג לילךעו"ד , חבר המועצה  -אורן סודאיעו"ד, הוועדה

 אסתיהגב' , חברת המועצה -נס פררו , שריתחבר המועצה -, אור כהןהמועצה

נציג  –מר דב פליישמן , יבורנציגת צ-הגב' נעמי אסולין , נציגת ציבור-בלס

, 18. סעיף פה אחדמי בעד? , נעבור להצבעה, נציג ציבור -מר רוני פלד, ציבור

ת ועדת התמיכות, ואישור המלצתה ע"י לצאישור עקרוני בכפוף להמ

בתוספת שווי  ₪מיליון  3המועצה לאחר מכן, להעברת תמיכה בסך של 

 המהווה תמיכה עקיפה ₪  263,000השימוש במתקני העירייה שהוא כ 

, עירוני נהריההכדורסל , עבור קבוצת לעמותה לספורט הישגי בנהריה 

תקציבית של הליגה הלאומית בהתאם , ומתן בטוחה לבקרת 2023מתקציב 

של הקבוצה גישור  הלוואתבמסגרת זו מאושר מתן ערבות בנקאית ללכך. 

 22-23לעונת  החלטה זו נועדה לאפשר לקבוצה את רישומה₪,  700,000בסך 

 .פה אחדמי בעד? במנהלת הליגה. 

. יש שאלות? 2023אישור התבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  – 19סעיף 

 שלחנו לפני חודשיים לכל חברי המועצה.

שנים  3-בגדול אין שינויים, יש מגוון רחב מאוד. אין שינויים בתבחינים ב רונן מרלי, ראש העיר:

כל מי שרוצה לגשת בגדול ד רחב מאוד, האחרונות, הוספנו קצת, יש מנע

רשאי לגשת, זה רק התבחינים, ברגע שיהיה תקציב עירייה מאושר נוכל 

יו"ר  אורןאני חושב שלדעת כמה תמיכות יהיו, וזו וועדה אחרת שתחליט, 

, אחד מכם. אנחנו היום מצביעים רק על התבחינים המנכ"ל או מיכה הוועדה

 ק מחייב.שנשלחו לפני חודשיים כפי שהחו

 כל קבוצה.  :פרץ יצחק

מי  בקיצור ,או משהו כזה ספורט באופן מלא, אם יש עמותות של חינוך דת רונן מרלי, ראש העיר:

שרוצה ומשקיע בילדים בעיקר, יכול לגשת בצורה מסודרת, כפי שהחוק 

 מחייב, יש מסודר.



 

 

סיעת ראש העירייה סעיף אחרון, אישור נ .פה אחדמי בעד? נעבור להצבעה?   דודו אילוז:

למטרת לספטמבר  23עד  15ארה"ב בתאריכם לניו ג'רזי רונן מרלי לחו"ל 

 , חיזוק הקשרשל צפון ניו ג'רזי השתתפות בכנס השנתי של הקהילה היהודית

, וסיורים במוסדות עם הקהילה היהודית התורמת מדי שנה לעיר נהריה 

 .פה אחדמי בעד? הקהילה, 

היה כאן אאנחנו כמו שהבנתם, אני לפחות לא חברים  .הו דודו? מעולהז רונן מרלי, ראש העיר:

בשבוע אחד בכל ההרמות כוסית לראש השנה, ויהיו בטח בכל מוסדות העיר 

, אנחנו רוצים לברך ןהדת, בעמותות למיניהבמוסדות החינוך גם במוסדות 

את הציבור ואתכם בשנה טובה, אנחנו בחודש אלול, חודש הרחמים 

איציק. חיים, , אז מי שהולך להגיד סליחות בלילה, אשרייך אורן, והסליחות

אז לא יזיק לנו קצת סבלנות וסובלנות, ולזכור שכולם פה ביחד בסוף, ואני 

אומר לכם שוב, הרשמים מהסיור בברלין הותירו בנו עניינים עמוקים של 

 שאין לנו ברירה אין לנו ארץ אחרת, וצריך לשמור עלהמוחלטת הזו הבנה 

ועל הילדים שלנו,  ועל העוצמה שלנו ועל האנשים שלנו האמונה שלנו,

והמדינה הזו היא המדינה שלנו, ואנחנו נצטרך לשמור עליה בכל דרך, 

חשבון נפש עם עצמו, אני אומר  בסוף והחודש הזה זה חודש שכל אחד עושה

לכבד אחד את  .לכם שבאופן כללי צריך הרבה סבלנות ודרך ארץ וכבוד הדדי

אני רואה את זה אתם רואים את זה כמוני. אני רואה את זה ביום יום,  .השני

ברשתות החברתיות, שם בגדול אין הרבה סבלנות וסובלנות וכבוד ואהבת 

וגם לזכור  .חשוב שנשמור על דרך ארץ וגם על כבוד הדדי .אחר וזה חבלה

 שאנשים שונים לכל אחד דעות ותפיסה וערכים משלו, אבל על הערכים

זו  .לעם ישראל כדאי שנשמור ים למדינת ישראלשובשח יםהאוניברסלי

 המועצה לאורחים לחבריגם לציבור בבית גם נות להגיד שנה טובה מדהז

 העירשנקדם את טובה שנה מוצלחת שנה איכותית שנה שנמצאים כאן, שנה 

הרבה  האתגרים מרובים ויש עוד הרבה .ונמשיך לצעוד קדימהבע"ה נהריה 

לתקן שאפשר שייה לפנינו, לא הכל מושלם, נצטרך לתקן את מה ע הרבה



 

 

יש פה אפילו עוגת הבית, לחיים, שתהיה שנה טובה  ולהמשיך קדימה, לחיים,

 שנה טובה. 

 לחיים, שנה טובה. חברי המועצה והנוכחים:

 ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן רונן מרלי, ראש העיר:

 אמן ים:חברי המועצה והנוכח


