
 

 

 
 1 ,2/1/19', דשל מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה מן המניין  מועצת עיריית נהריה

 2 18:00בשעה 

 3 בבית ספר יוניברסיטי בשכונת טרומפלדור בנהריה

 4 משתתפים

 5 מר רונן מרלי, ראש העיר

 6  ומ"מ ראש העירמר דימה אפשטיין, סגן 

 7 גב' שרית מולכו, סגנית ראש העיר

 8 מר אייל וייזר, סגן ראש העיר

 9 מר מקס אפריאט, חבר מועצה

 10 עו"ד קלאודיה מרקוב, חברת מועצה

 11 מר בוריס שטארקר, חבר מועצה

 12 מר עופר אלקיים, חבר מועצה

 13 גב' אורנה שטרקמן, חברת מועצה

 14 גב' שרית נס פררו, חברת מועצה

 15 , חברת מועצהעו"ד לירז איתמר

 16 מר חיים רואש, חבר מועצה

 17 עו"ד דוד בינשוילי, חבר מועצה

 18 מר אילן הרוש, חבר מועצה

 19 

 20 נעדרו: 

 21 מר אור כהן, חבר מועצה

 22 עו"ד אורן סודאי, חבר מועצה

 23 

 24 מוזמנים:  

 25 עו"ד אורן ארבל, היועץ המשפטי

 26 מר דני חמיאס, מנכ"ל העירייה

 27 מר חגי שוורץ, גזבר העירייה

 28 טירן, מנהלת מרכז מצוינות אופקגב' אורית 
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 1 גב' יהודית אילוז, מנהלת לשכת ראש העיר, רשמת הפרוטוקול

 2 

 3 על סדר היום: 

 4 . אישור למינוי נציגי ציבור בוועדות שרות: 1

 5 א. שלומי כהן.

 6 ב. הרב פייגלין.

 7 ג. רחל בן הרוש.

 8 ד. לאה גורלי.

 9 ה. ויורה בן אפרים.

 10 . תב"רים.2

 11 למעמד האישה. . הודעה על מינוי יועצת 3

 12 . הסכם קואליציוני:4

 13 א. אור התורה )אלקיים עופר( )לידיעה בלבד(. 

 14 ב. ש"ס )חיים רואש( )לידיעה בלבד(. 

 15 פ ר ו ט ו ק ו ל

 16 )מחיאות כפיים( 

 17חבר'ה, כנסו שנוכל להתחיל. ערב טוב, אנחנו ביקשנו מאורית להציג  מר ר. מרלי, רה"ע:

 18כמה דברים, האמת היא שאנחנו פשוט מנצלים את ההזדמנות להיות 

 19בשכונת טרומפלדור, עשיתי סיור בבית הספר קודם, בית ספר מדהים 

 20דרך אגב למי שלא ראה אותו לפני כן, בכלל השכונה הזאת שכונה 

 21ושבים להגיע כדי שיוכלו לראות את ישיבת מדהימה ונתנו אפשרות לת

 22המועצה, בגלל שאנחנו כאן אז יש הזדמנות מדהימה לפגוש את אורית, 

 23היא תכף תציג את עצמה ואת הפרויקט שהיא עושה כאן, זה הרעיון 

 24ואני מקווה שכך גם נוכל לבקר בשכונות, גם ללמוד על פרויקטים, אז 

 25ותנו משהו מקסים על זה יקח חמש דקות אבל חמש דקות שילמדו א

 26 הפעילות של אורית ואנשיה ועל השכונה, תודה. )מחיאות כפיים(

 27ערב טוב, אני אורית טירן ואני מנהלת את מרכז מצוינות אופק פה  גב' א. טירן:

 28בנהריה בטרומפלדור, המרכז פועל בעצם במסגרת פעילות של קדימה 
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 1ינוך מדעי מדע ווורד אורט. וורד אורט הוא ארגון חברתי שרואה בח

 2טכנולוגי ערך עליון, מקנה כלים לעצמו, כלכלית הוא מהווה גשר מרכזי 

 3לצמצום פערים בין מרכז לפריפריה ובין אוכלוסיות מגוונות. כיום 

 4קדימה מדע מפעילה בשיתוף המשרד לפיתוח הנגב והגליל את מרכזי 

 5אופק במרחבי הארץ, יש בעצם אחד עשר מרכזים כאלה בארץ, 

 6פק, המרכזים של אופק נועדו בעצם לחשוף את הילדים בפריפריה, או

 7והנוער לתחום המדע והטכנולוגיה כאשר בעצם הרעיון הוא שילדים 

 8-יחוו את כל עולמות ה HANDS IN-יחוו, שיבואו ויעשו בשיטת ה

STAMP  9ילדים  20, 15בידיים, אנחנו עובדים בקבוצות קטנות של 

 10עצם מחולקת גם לבתי הספר, מיד עם תום  מקסימום, הפעילותב

 11הלימודים וגם במרכז פה אחה"צ שפונה לכל תלמיד ותלמיד, אנחנו 

 12מאפשרים שיוויון הזדמנויות לכל ילד, עלות השתתפות בקורס היא 

 13לשנה, זה שווה לכל כיס ורמת הקורסים מאוד מאוד ₪  500בסך הכל 

 14שנים, נכנסנו  7 גבוהה. קצת על קדימה מדע, אנחנו פועלים פה כבר

 15לשנה השביעית, עד לפני שנה גם היה פה בי"ס של רשת החינוך קדימה 

 16מדע בישיבת אביר יעקב, הושקעו שם לא מעט כספים ותשתיות למען 

 17החינוך פה בנהריה, הקמת כיתות חכמות גם בבתי ספר יסודיים, גם 

 18הושקע פה ציוד טכנולוגי מתקדם ₪, מיליון  2בחטיבות בעלות של מעל 

 19מיליון  3ותוכניות פדגוגיות בישיבת אביר יעקב ספציפית, גם כמעט 

 20שקל, בשיפוץ של אולם הכנסים שאתם יושבים בו עכשיו. קצת על 

 21המרכז ספורט ועל הפעילות שלו, בעצם שנה שעברה, תשע"ח, לקחו 

 22קבוצות פעילות, השנה אנחנו כבר  58תלמידים,  850-חלק בפעילות כ

 23עוד קבוצות בסימסטר הבא של פברואר,  והולכות להיפתח 600מעל 

 24קבוצות שמגיעות לפה לוקחות חלק בקורסים כמו רובוטיקה, כמו 

 25פיתוח אפליקציות, מציאות מדומה, אופנה, שגרירים צעירים, ופתחנו 

 26שנה שעברה מועדון שחמט שהילדים לקחו חלק במוקדמות אליפות 

 27י, גם פה הארץ בקריות והביאו הרבה הרבה כבוד לעיר. כמו שאמרת

 28וגם בבתי ספר חלק מהפעילויות אנחנו עושים גם סיורים לימודיים, 
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 1תחרויות ואפילו יש פה משלחת שעתידה לצאת בפברואר של שגרירים 

 2צעירים לאתונה וכמובן ייצגו אותנו בכבוד. כמובן תמונה אחת או 

 3שתיים שווה יותר מאלף מלים, סרטון קצר שימחיש לכם על העולם 

 4 האלה והפעילות המדהימה שקורית יום יום. שלנו במרכזים 

 5  –הקרנת סרטון -

 6טוב, אם לא הולך אז תדברי עוד כמה מלים )לאחר תקלה בסרטון(  מר ד. חמיאס:

 7 ונסיים.

 8טוב, בעצם הרעיון הכללי באמת להבין שיש פה פעילות מאוד עניפה  טירן: גב' א.

 9מכיתות א' עד בתחום החינוך הטכנולוגי מדעי לילדים ובני נוער מונגש 

 10כיתה ט', י', בעצם כל אחד יכול למצוא את התחומים שהוא מתחבר 

 11 אליהם שנותן לו אופק לעתיד. 

 12 -הקרנת סרטון-

 13תודה רבה ותודה שנתתם לי את האפשרות להציג ככה את העשיה  גב' א. טירן:

 14המדהימה שקורית פה בקצה השני של העיר. חשוב לדעת שתלמידים 

 15ם, הורים מביאים לפה את הילדים כי זה חשוב מגיעים, מכתתים רגליי

 16 והם רואים את העתיד של הילדים שלנו, בהצלחה, תודה. 

 17טוב, שוב ערב טוב, אנחנו נתחיל בישיבה, ישיבה יחסית קצרה. על  מר ר. מרלי, רה"ע:

 18הסדר יש לנו אישור למינוי נציגי ציבור בוועדות שירות. תכף נדבר על 

 19ה על מינוי יועצת למעמד האישה השמות. מספר תב"רים, הודע

 20והסכמים קואליציונים שנכתבו, אז שוב, אני אתחיל מהשמות שאנחנו 

 21רוצים לאשר, נציגי ועדת השירות, שלומי כהן, הרב פייגלין, רחל בן 

 22הרוש, לאה גורלי ויורה בן אפרים. אלה האנשים שמצטרפים, נציגי 

 23ן שצריך על פי ציבור בעצם, הנציגים האלה אושרו בכל התהליך התקי

 24חוק ואם יש למישהו השגות אז יוכל לדבר על זה. תב"רים, אני מציג 

 25פה תב"רים, חברי המועצה מכירים. או.קי. בוא נצביע רגע על אישור 

 26 חברי 

 27 רגע, רונן, דקה, אני אדבר ככה, יש לי, אני אדבר ככה, שומעים אותי? ד ל. איתמר:"עו

 28 אבל בבית. דוברת:
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 1ה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה, האישור של הוועדת שירות, איזה שאל ד ל. איתמר:"עו

 2ועדת שירות זאת, ועדת שירות של קידום והכנסת עובדים מקורבים 

 3 ולקבל אישור ועדת שירות או שזו ועדה לפרישה לגמלאות? זה הכל. 

 4התשובה היא, הוועדה הזו כולל ההרכב שלה קבוע בחוקת העבודה,  ד א. ארבל:"עו

 5הנושא של ערעור של עובד שאפשר להוציאו לגמלאות על פי מדובר על 

 6החלטת ראש הרשות והוא מעוניין לערער על ההחלטה הזו, מי שהגיע 

 7, זו הוועדה שעל פי חוקת העבודה אליה הוא אמור לפנות. 60מעל גיל 

 8ועדה זו מורכבת מראש הרשות, שלושה חברי ועדת פיטורין ושני 

 9ישה נציגי הציבור שאותם ממנה עובדים סטטוטוריים נוספים וחמ

 10 המועצה כעת.

 11אני רק רוצה לחדד ולהבין שלמעשה עכשיו אנחנו מאשרים את חברי  ד ל. איתמר:"עו

 12 ועדת השירות לפרישה לגמלאות.

 13 לא, רק את נציגי הציבור בוועדה הזאת.  ד א. ארבל:"עו

 14 רק את נציגי הציבור. ד ל. איתמר:"עו

 15 בחוק. ההרכב האחר קבוע ד א. ארבל:"עו

 16רק נציגי הציבור, אנחנו לא מדברים על ועדת השירות למינוי מקורבים,  ד ל. איתמר:"עו

 17 בסדר, תודה. 

 18 זה לא מינוי מקורבים, זה לא קשור. ד א. ארבל:"עו

 19 לא מינוי מקורבים, או.קי. ד ל. איתמר:"עו

 20 לא, לא ד א. ארבל:"עו

 21אני רק הייתי רוצה לשאול מה התרומה של החבר'ה שרשומים וחוץ  א. שטרקמן: 'גב

 22מזה שהם היו פעילים במערכת הבחירות ומה הקריטריונים לבחירת 

 23 האנשים. 

 24 אני מציע לכם לא להיות עיתונאים מר ר. מרלי, רה"ע:

 25 מה? א. שטרקמן: 'גב

 26א פעילים, זה לא להגיד את המלה פעילים כמו בכתבה האחרונה, זה ל מר ר. מרלי, רה"ע:

 27 חברים שלי במועצה, ברשיהמ שלי.

 28 לא ממנים חברים, ממנים אנשים שמתאימים  ד ל. איתמר:"עו
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 1 לא, לא ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 לא, זה אנשי אמון.  א. שטרקמן: 'גב

 3 שמתאימים לפי קריטריונים. ד ל. איתמר:"עו

 4 חברים במועצה הם לא פעילים, גם אתם לא הייתם פעילים, אתם  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 אנחנו נבחרי ציבור, זה ההבדל. ד ל. איתמר:"עו

 6נכון, האנשים שכאן הם נציגי ציבור, חלק מהם זה נציגים שההסתדרות  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7ביקשה לבחור והם העמידו את השמות וזהו, לכן אל תגידו פעילים כי 

 8ב פייגלין לא פעיל וזה קצת מעליב לקרוא לו ככה, כנ"ל זה לא רציני. הר

 9 גורלי שהיא אשת חינוך ויורה בן אפרים שבאופן אישי...

 10 אז איך הם תורמים לוועדה של פרישה לפנסיה לא הבנתי. א. שטרקמן: 'גב

 11 סליחה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 איך הם תורמים, אנחנו מדברים על ועדה ציבורית א. שטרקמן: 'גב

 13 נציגי ציבור, נציגי ציבור. ע:"מרלי, רה מר ר.

 14 הם צריכים לבוא עם ידע כלשהו, עם רקע? מה הקריטריונים?  א. שטרקמן: 'גב

 15 אורנה, גם אנחנו לא באים עם ידע או רקע. ש. מולכו: 'גב

 16אבל נבחרי ציבור ש, אני דפקתי בדלתות, כולנו, עשינו מערכת בחירות  א. שטרקמן: 'גב

 17 ויים לייצג אותם.ואנשים ראו בנו רא

 18 נכון ש. מולכו: 'גב

 19עכשיו מתפקידי פה כשומרת על הדמוקרטיה שזה התפקיד של כולנו,  א. שטרקמן: 'גב

 20על זה נשבענו נאמנות, אנחנו צריכים לשאול את השאלות, יש פה 

 21 שאלות על פי מה נבחרים, על פי איזה קריטריונים. 

 22 מדובר באנשי אמון.  ש. מולכו: 'גב

 23האנשים האלה נבדקו על פי חוק ועל ידי היועמ"ש אבל בוא לא ננהל פה  יין:מר ד. אפשט

 24 דיון על חוקיות הדבר. היועמ"ש בשתי מלים יכול לענות לך.

 25הדרישה של החוק היא שאנשים שהם נציגי ציבור שאינם חיברי מועצה  ד א. ארבל:"עו

 26י ותושב 21אבל בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה, זאת אומרת מעל גיל 

 27 העיר.

 28 אלה שני הסעיפים. א. שטרקמן: 'גב
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 1 אלה הקריטריונים. ד א. ארבל:"עו

 2לא, כחברי מועצה שאין להם עבר פלילי, שלא היה להם הליך פש"ר, יש  ד ל. איתמר:"עו

 3 עוד קריטריונים.

 4 אלה הדרישות ... כל הדברים האחרים קשורים בוודאי לכולם. ד א. ארבל:"עו

 5 מי בעד? מי נגד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 הצבעה: בעד פה אחד.

 7 

 8, 2781097או.קי. תב"רים, אנחנו מאשרים מספר תב"רים, תב"ר מס'  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9מיליון  8.5קו מאסף ממזרעה עד למט"ש נהריה, זה הגדלה, הסכום הוא 

 10זה חלק מהסכום גדול יותר, זה תב"ר שבעצם בוצע, זה משרד ₪, 

 11הגדלה מתחייבת. אני אציג את התב"רים השיכון במסגרת הסכם הגג, 

 12, מעגל תנועה בכניסה הדרומית 2818074ואחרי זה נצביע. תב"ר שני, 

 13לשכונת טרומפלדור, מי שראה אותו בדרך, אני מניח, הפחתה, אנחנו 

 14תכף אתייחס לזה בסיום דבריי, משרד ₪, מיליון  1.5בעצם איבדנו כאן 

 15ה עניין שתוכנן מובל להעביר השיכון ביטל את התקציב, כיוון שהיה איז

 16את הניקוז של כל השכונות החדשות שנבנות במזרח העיר דרך המובל 

 ₪17 מיליון  1.5-הזה לכיוון מערב, בסופו של דבר בוצע השינוי ולכן ה

 18אלף  250, תב"ר למיתוג העיר, יש פה הגדלה של 2872074האלה ירדו. 

 19וג העיר אז בסך הכל במסגרת הסכם הגג ניתן תקציב לטובת מית₪  

 20אנחנו פותחים כאן תב"ר כדי שנוכל להתחיל לעבוד בעניין הזה ותב"ר 

 21זה בניית תוספת כיתות, אנחנו הגדלנו בבי"ס אוסישקין, זה  2893081

 22אנחנו בעצם מסיימים ממש ₪, אלף  316תב"ר של משרד החינוך, 

 23אוטוטו את הכיתות בבי"ס אוסישקין, אני מזמין אתכם לראות, יצא 

 24כיתות לימוד חדשות מוגדלות, איכותיות ואנחנו  8וין עם מבנה מצ

 25 בעצם הגדלנו כדי לסיים את העניין. מי בעד?  מי נגד? 

 26 אדוני ראש העיר, אני לא משתתף.  ד. בניאשוילי: עו"ד

 27 בסדר, דוד בניאשוילי לא משתתף בהצבעה הזו.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 תף בהצבעה( הצבעה: בעד פה אחד. )מר דוד בניאשוילי לא השת
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 1 

 2, 2020, 2019אישור המועצה לפתיחת חשבונות בבנק דקסיה לשנים  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3פרויקט שמומן על ידי מפעל הפיס. יובהר כי בכל פרויקט כאמור ייפתח 

 4חשבון עזר נפרד בבנק. אם תרצו שאלות חגי יוכל להרחיב, יש שאלות 

 5 בעניין? מי בעד? מי נגד? 

 6 הצבעה: בעד פה אחד. 

 7 

 8מינוי יועצת למעמד האישה, קרן אטיאס נבחרה במכרז תקין,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9התייחסתי לעניין הזה קודם. אני מבקש את אישור המועצה. מי בעד? 

 10 מי נגד?

 11 הצבעה: בעד פה אחד.

 12אני חייב לציין שזו, לא נורא, אני שמח שזה קורה, אני מברך את קרן  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13רן איתנו בקהל. )מחיאות כפיים( א', מינוי ראוי שיהיה בהצלחה, ק

 14ביותר וקרן תעזור ותעצים את מה שחשוב לכולנו, את האישה בנהריה 

 15 ובכלל, ואני חושב שיש לה רעיונות מדהימים לעניין הזה.

 16אישור הסכמים קואליציוניים שבוצעו, אני מברך את החברים, את  

 17על הצטרפותם עופר אלקיים ואת חיים רואש מסיעת אור וש"ס 

 18לקואליציה, ההצגה פה היא לידיעה בלבד. אני מברך אתכם, אני חושב 

 19שזו תוספת כוח משמעותית לקואליציה, יש לכם זכויות רבות. חיים 

 20בהסכם גם מקבל משנה לראש העיר תואר של כבוד ולי אין צל של ספק 

 21שהניסיון והידע שצברתם בפוליטיקה המקומית ובשירות הציבור בכלל 

 22עו לנו רבות ואני מזמין את כל השאר להצטרף ולברך, אני מברך יסיי

 23אתכם ותודה על האמון והתמיכה, על הגיבוי, ויש לנו לא מעט עבודה. 

 24אני רוצה לעבור לאיזושהי הצגה ספציפית של דברים שקרו, אז אם יש 

 25 מישהו שרוצה להתייחס בין חברי המועצה לאיזשהו עניין 

 26 ים לקבל את ההסכם?אנחנו אמור א. שטרקמן: 'גב

 27 כן, ההסכמים הוגשו על פי חוק בזמן. ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 לא קיבלנו אותם.  א. שטרקמן: 'גב
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 1 לדני, דני, אתה רוצה להתייחס? ע:"מר ר. מרלי, רה

 2לא, אם רוצים להעביר להם נעביר להם. כרגע על פי דין לפי מה שאני  מר ד. חמיאס:

 3 להעביר לכם נעביר. מבין זה לידיעה בלבד, אבל אם צריך

 4אני רוצה להוסיף משהו קטן, אני רוצה לברך על הבחירה של נציגי  ד ל. איתמר:"עו

 5הציבור, יש כמה ועדות של הוועדה למלחמה בסמים מסוכנים, הוועדה 

 6לשימור אתרים שאני צריכה בהרכב הוועדה כיו"ר הוועדה לנציגי ציבור 

 7 כל הנושא הזה גם. אני אשמח אם זה יטופל ונוכל באמת לקדם את 

 8 עוד פעם, מה הבקשה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 למנות נציגי ציבור לוועדות.  ד ל. איתמר:"עו

 10 זה באופן ישיר, לא צריך פה  ש. מולכו: 'גב

 11אין שום בעיות, תדעו בכלל, אני אומר פה גם לציבור, נבחרו מספר נציגי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12אתם הייתם שותפים לזה, ובלי ציבור, אפשר לקחת מהמאגר שאושר, 

 13 קשר ספציפית לוועדה שלך אין שום בעיה לבחור. עוד התייחסות?

 14להתייחס אני רוצה לשאול שאלה לפני שאתה מתקדם, אני רוצה  א. שטרקמן: 'גב

 15בשאילתה ששלחתי לך בדצמבר לגבי המלגות, אנחנו יודעים שלימודים 

 16ות פרטיות בכלל זה זה נושא יקר, שאם נדבר על אוניברסיטאות ומכלל

 17אלף שקל לתואר ועוד לא דיברנו על אורח  30-לשנה ו₪ עשרת אלפים 

 18החיים שצריך לשלם נסיעות ודיור, ובכלל יוקר המחיה בארץ. לעיריית 

 19נהריה הייתה הזדמנות להקל במעט על הסטודנטים שלנו, על החבר'ה 

 20בל הצעירים, נכון שהמלגה זה לא שהיה הופך אותם לעשירים יותר, א

 21בהחלט הם היו נהנים ממלגה בסכום סמלי, היא הייתה מקלה להם על 

 22הדרך וגם הייתה יודעת שיש להם מישהו ששותף ותומך בהם. אני בטוח 

 23שכל סכום היה מתקבל על הדעת, והם היו נהנים, ואני רוצה רק, 

 24השאלה שלי מה, מדוע השנה לא יקבלו מלגה ומה התוכניות לשנה 

 25 הבאה.

 26תודה, קראתי את מכתבך בעיון, אני אומר פה לציבור שוב, קיימנו לא  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27מעט דיונים, רק שתדעו, אני אומר פה בצורה הכי גלויה, אני לא נותן 

 28לא אני ולא חבריי אני לא נותן, סטודנטים,  1,300-ל₪ מיליון  1.3
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 1בטוח רוצות לתת אלף לקואליציה ואני חושב שאורנה, גם אתם לא 

 2סטודנטים. מה שכן עשינו, עשינו מספר דיונים גדול,  1,300-שקל ל

 3ובדיוק כמוך, אנחנו מעריכים את הסטודנטים ואת החבר'ה הצעירים 

 4שלנו ואנחנו מחלקים, וזה פורסם היום לדעתי ואני אבדוק, דני, תתקן 

 5 אותי אם אני טועה 

 6 מחר בבוקר.  מר ד. חמיאס:

 7את העניין, כדי שנעשה את מה שהבטחנו  מחר בבוקר, היום אישרנו ע:"מר ר. מרלי, רה

 8לציבור. אנחנו נותנים שתי מלגות, מלגה אחת שאתם אני חושב הייתם 

 9 סטודנטים  100-שותפים לה בעבר, מלגה בשיתוף עם מפעל הפיס ל

 10 אבל זה ₪  10,000למאה סטודנטים  א. שטרקמן: 'גב

 11 תני לסיים.  מר ד. חמיאס:

 12עם השותפות של העירייה ביחד ₪  10,000מאה סטודנטים אני אסיים,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 עם מפעל הפיס, זה מלגה שכבר סטודנטים יודעים מיהם.

 14 חברי המועצה מגיע להם גם? מר ח. רואש:

 15הוספנו מלגה נוספת, אתם תקראו את הפרסום מחר בבוקר, אני מזכיר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16פי הבקשה של ל₪  4,000לכולנו, זה על חשבון הציבור, של עד 

 17סטודנטים שיגישו, הם יעמדו בקריטריונים, תקראו את זה מחר, אני 

 18אשמח אם תקראו את זה ותוכלו להפנות למשפחות, לילדים, למי 

 19 500-והמלגה הזו היא לא תעבור את ה₪ ולא אלף ₪  4,000שאפשר, עד 

 20בסך הכל ואנחנו ניתן את זה באמת למי שצריך ובהנחה ועיריית ₪ אלף 

 21תצליח להגדיל את תקציבה בשנים הבאות אז גם את העניין הזה נהריה 

 22אתה ₪  4,000נגדיל. התנאי למלגה הוא שעות פעילות בקהילה, קיבלת 

 23שעות בקהילה  30אתה תיתן ₪,  3,000שעות בקהילה, קיבלת  40תיתן 

 24עשר שעות, אני חושב שזה הוגן, אני ₪ וכן הלאה וכן הלאה, על כל אלף 

 25ני חושב שזה טוב לקהילה, זה טוב לסטודנט, להורים חושב שזה הוגן, א

 26של הסטודנט וזה טוב לנו כציבור השותפות הזאת בין הסטודנטים שלנו 

 27לקהילה שלנו, וזה יפורסם מחר ואני מציע לכם לעקוב ולמלא בקשות 

 28למלגות כמו שצריך, ואנחנו נשמח לעזור, אני רק אומר שוב, גם לכם 
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 1סוף צריך לראות איך מחלקים את כספי בכלל, מדובר בכספי ציבור, ב

 2 הציבור בצורה הכי הוגנת.

 3יש מקומות אחרים שאפשר לחסוך בהם וסטודנטים זו אוכלוסיה  א. שטרקמן: 'גב

 4 שכדאי לתמוך בה

 5 אמרתי ע:"מר ר. מרלי, רה

 6במיוחד שאין פה כל כך איפה ללמוד באזור, אז אני לא חושבת ש, אבל  א. שטרקמן: 'גב

 7יגידו לך באופן אישי, זה לא שיש איפה ללמוד ואז הם  הסטודנטים כבר

 8 יכולים להשקיע את השעות, בוא נהיה גם הוגנים ונהיה ריאליים.

 9 זה הכי הוגן שאפשר. ש. מולכו: 'גב

 10 אני חולקת עלייך. א. שטרקמן: 'גב

 11 זה הכי הוגן שאפשר.  ש. מולכו: 'גב

 12סיטה ובואו תשאלו את מה המרחק שלכם מהזמן שלמדתם באוניבר א. שטרקמן: 'גב

 13 עצמכם. 

 14ולא אלף וזאת הצעה ₪  10,000אני מציע, אני חושב שסטודנט שיקבל  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15גרנדיוזית ולא תהיה הופעה גרנדיוזית למי שחושב, אני רוצה גם להגיד 

 16עוד שלושה דברים נוספים חשובים, אני אומר את זה בעיקר בגלל 

 17שהציבור נמצא כאן, היו מספר פגישות השבוע, פגישות חשובות, יש לא 

 18ך הכל טובות לעיר ואני מנצל את הבמה, נפגשנו עם מעט בשורות בס

 19החדש, מי  89משרד התחבורה, עם השר וצוות בכיר מהמשרד, כביש 

 20שמכיר, מאזור צומת מסריק לכיוון צומת כברי יכנס לפעולה מואצת על 

 21התחייב שר התחבורה לסיים את  2020ובע"ה עד סוף ₪ מיליון  150סך 

 22רגבה לכיוון מזרח, אתם מכירים  מאזור 859הכביש הזה, כביש נוסף 

 23את הדיבור על הכביש הזה, הכביש הזה יורד, שני הכבישים כמובן, את 

 24בערך, גם הוא יכנס לפעולה מסיבית ₪ , זה חצי מיליארד 4העומס מציר 

 25בעזרת השם הכביש יסתיים. מעגל התנועה  2021יותר, מואצת, ועד סוף 

 26דה מואצת, מאמין בטרומפלדור, ראיתם אותו כאן, גם הוא בעבו

 27שנסיים אותו בקרוב. הישג, ופה צריך לפרגן לשר התחבורה, ואני שמח 

 28לפגישה הזאת, הצטרפו במפתיע ועזרו לנו גם אורן ולירז, לא ידעתי 
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 1 שלירז קרובת משפחה של השר

 2 יותר מזה? אח שלי נשוי לבת שלו אז  ד ל. איתמר:"עו

 3לתוכנית החומש של משרד התחבורה,  בסדר, זה חשוב, השר בניגוד ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 משרד התחבורה עובד בתוכניות חומש 

 5 התקבלת ש. מולכו: 'גב

 6 לא התקבלתי לכלום, הכל בסדר, אנחנו פה בשביל לעזור, רק לעזור. ד ל. איתמר:"עו

 7הישן מצומת הגעתון לכיוון צומת כברי בניגוד  89מלה אחת, שוב, כביש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 5-להחלטות של משרד התחבורה שהכביש הזה לא נכנס לעבודה ב

 9השנים הקרובות אישר השר האופן חריג בתנאי שאנחנו נוותר על הגינון 

 10או על חלק מהגינון בצידי הדרך, ויתרנו ויורחב הכביש מהגעתון ... 

 11 ( )מחיאות כפיים

 12 ראש העיר, אין הצבעה?  מר מ. אפריאט:

 13ויתרתי ברשותכם. עוד כמה דברים, משרד הבינוי והשיכון, שמרתי את  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14זה לסוף אבל אני אגיד, קיבלנו בהפתעה גמורה, באנו עם בקשה חריגה, 

 15אני חייב לציין פה את ניסים אלפסי, אני מאחל לו רפואה שלמה 

 16ם בן השכונה הזאת הצטרף וביקש מהשר בקשה והחלמה מהירה, ניסי

 17אישית, נכנסנו לשר, ביקשנו שיבטיח לנו מטרונית לנהריה ומשמיים 

 18יצאה משם ראש עיריית חיפה, היא הייתה בדיוק לפני והיא לא הסתדר 

 ₪19 לה איזושהי מטרונית על הכרמל והשר הקצה שישה מיליארד 

 20טרונית בנהריה. למטרונית לנהריה, זה יקח קצת זמן, אבל תהיה מ

 21)מחיאות כפיים( משרד הבינוי והשיכון גם כן הגיע אלינו לנהריה, 

 22ובשורה לשכונת בנים ממשיכים ברסקו, לא יודע אם יש פה מישהו שגר 

 23שם, אבל השכונה הזאת תיכנס שוב לעבודה מואצת, תתקדם כולל 

 24יצחק שדה, שזה הכביש שמוביל לשכונה,  –השקעה בכביש קק"ל 

 25סכמי הגג, תשתיות לצד בניינים, עשינו כמה שינויים, אחד דיברנו על ה

 26השינויים קשור לאצטדיון, הצלחנו לקבל ממשרד הבינוי והשיכון 

 27התחייבות לזה שנבנה מגרש ספורט חלופי לאצטדיון עד שנקים 

 28אצטדיון חדש ולא נישאר פה בלי מגרש לילדים שלנו. כסף שהוצאנו 
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 1נו הולכים לשדרג את מערכת עכשיו, שתדעו, על מערכת הביוב, אנח

 2הביוב העירונית, אני יודע שעבדו מעל הקרקע ומתחת לפני הקרקע, לא 

 3עבדנו בשנים האחרונות ולא צריך לספר על מערכת תשתית הביוב שלנו, 

 4התחלנו בעבודה על קו ביוב חדש בקצה המערבי של הגעתון מאזור 

 5, געתון, עד צומת בורדו, סוגו, אני מניח שאתם מכירים, ז'בוטינסקי

 6לכיוון הים, אנחנו הולכים להחליף שם את כל הצנרת, לחבר את כל 

 7שכונת גן העיר החדשה לתוך קו הביוב הזה, צפי סיום או החלטה 

 8שהחלטנו במכרז לחייב את הקבלן המבצע לסיים את זה עד סוף חודש 

 9מרץ הקרוב. החלטה אחת. החלטה שניה, אנחנו נצא למכרז עוד מעט 

 10ש שמחליף את הביוב בגעתון משני צידיו ואז אני ממש לקו ביוב חד

 11 מקווה שסיימנו את פרשת הביוב 

 12 בוא תראה את השכונה, כל השכונה סתומה. מהקהל:

 13 אנחנו נגיע גם לשכונה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 14צריך להתחיל קודם כל בשכונה ואחרי זה בעיר, למה קודם בעיר ואחרי  מהקהל:

 15 זה בשכונה? 

 16 נגיע לשכונה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 בוא תראה את השכונה. מהקהל:

 18 אני אבוא, תזמין אותי אני אבוא. ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 אני אזמין אותך, תבוא.   מהקהל:

 20אז זה לגבי מערכת הביוב העירונית. כמה מלים על חינוך, התחלנו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21מקווה גני ילדים חדשים באופן מיידי, אני ממש  10תוכניות לבניית 

 22 הקרוב ונצליח לאכלס אותם. מרחבי למידה. 1/9-ה שרובם יסתיימו עד

 23תוציא את הבן אדם של הג'יפ קאיה עכשיו שחוסם את המכוניות לפני  מהקהל:

 24 שאני שורף לו את האוטו, עכשיו! עכשיו! 

 25 3חדשים בבית הספר, גם פה משרד החינוך אישר לנו  21חדרי למידה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26ם נוספים בכל בית ספר ואנחנו נצא לזה. עד כאן. שאלות? מרחבי

 27 הישיבה נעולה, תודה. 

 28 ישיבה נעולה


