
 

 

 
 1 בבניין העירייה  2020בינואר  1-ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד' ה

 2 . 18:00בחדר המועצה בקומה ג' בשעה 

 3  : משתתפים 

 4 ראש העיר מר רונן מרלי

 5 סגן ומ"מ ראש העיר מר דימה אפשטיין

 6 סגן ראש העיר מר אייל וייזר

 7 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 8 חבר מועצה מר עופר אלקיים

 9 חבר מועצה מר מקס אפריאט

 10 חברת מועצה גב' ענת לורנץ

 11 חבר מועצה מר אור כהן

 12 חבר מועצה מר בוריס שטארקר

 13 מועצהחבר  מר יצחק פרץ

 14 חברת מועצה גב' אורנה שטרקמן

 15 חבר מועצה עו"ד אורן סודאי

 16 חברת מועצה עו"ד לירז איתמר

 17 נעדרים:

 18 סגנית ראש העירייה בתואר גב' שרית מולכו 

 19 חבר מועצה מר חיים רואש

 20 חבר מועצה מר זכריה חי

 21 חברת מועצה גב' שרית נס פררו

 22 סגל:

 23 היועמ"ש ארבל ורן אעו"ד 

 24 העירייהמנכ"ל  מר אלי אלבז 

 25 גזבר העירייה רו"ח מיכה זנו

 26 וקהילהראש מינהל החינוך  וקנין מר אילן

 27 400 \הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 1

 28מתחם פינסקר ביצוע –הגדלה  היטל השבחה₪ 500,000 התחדשות עירונית 
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 1 ויצמן ועבודות בזק. עבודות אספלט, ניקוז 

 2  הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס' .2

 3בית סביב  הגדלה שתתפותה ₪ 286,967 כביש גישה ופיתוח  407

 4 יתהמועצה הדת העלמין

 5 

 6 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס' .3

 7טיילת צפונית–מ. השיכון ₪  -2,402,023 פיתוח טיילת צפונית  843 

 8 ()עדכוןקו ביוב מערבי  –מ. השיכון  ₪ 26,552=()עדכון 

 9 מימון()  2017הגדלה מ. התיירות  ₪   5,000,000 

 10 ₪ 2,624,529 סה"כ 

 11 871 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט מס'תב"ר . 4

 12 עדכון תקציב  הסכם גג –מ. השיכון ₪  294,433 כיכרות או/ו פיתוח 

 13  מ. השיכון לפיתוח 4לכביש 

 14 4כביש 

 15 

 16  הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 5

 17-חדש הסכם גג –מ. השיכון ₪   1,236,366 עבודות עפר וקירות  971

 18לכדורגל שכ' צפון בשכ' הצפון תכנון מגרשי אימונים 209, 210במגרשים 

 19 מזרחיות 

 20 972 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס' .6

 21שדרוג ותכנון  -חדש הסכם גג –מ. השיכון ₪  1,523,157 תכנון קו סניקה למט"ש 

 22 שדרוג תחנות שאיבה ותכנון תכנון קו סניקה למט"ש   תחנות שאיבה

 23 

 24 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 7

 25מענק -חדש משרד הפנים₪    229,019 מענק לציוד הצלה   973

 26 לציוד הצלה ובטיחות 2018ובטיחות  

 27 לחוף הים.

 28 
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 1 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט 'תב"ר מס .8

 2 ייעוץ –חדש  משרד הפנים ₪   2,850,000 פיתוח ארגוני וחיזוק  974

 3 לפיתוח מצוינות ארגונית   ההון בעירייה

 4 והכשרת עובדים ומנהלים.

 5 שדרוג מערכות מידע ושיפור 

 6 השירות לתושב.

 7 

 8  הערות מקור המימון סכום  טהפרויק תב"ר מס'. 9

 9 חדש   מ. הביטחון ₪ 142,000 רכישת רכב ביטחון  975

4,8009 ₪ 10 

 11  היטל השבחה –הרשות 

 12 ₪  237,000 סה"כ

 13 

 14 . החלטת המועצה בדבר מיצוי הליכי גבייה בטרם בחינת מחיקתם של חובות.10

 15 

 16בעניין המלצותיה ביחס לבקשות מקדמה 23/12/19-מ. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 11

 17 של העמותה לקידום הספורט ההישגי בנהריה ושל עמותת בית"ר נהריה מועדון 

 18 פורט כדורגל.ס

 19 

 20 כמשרת אמון 1/1/2020-. אישור העסקתו של טל אלמוג כעוזר ראש העיר החל מ12

 21 י משרד הפנים למשרה זו.שכרו יהיה בהתאם לטבלאות השכר המאושרות ע"ו

 22. הצעה לסדר יום של חברות המועצה אורנה שטרקמן ושרית נס פררו לשינוי הגבלת13

 23 הגיל או עדכון הקריטריונים בעניין מלגות עיריית נהריה. 

 24 

 25 . אישור הרכב ועדת ערר נוספת שהרכבה:15

 26 עו"ד אלה יקוטי בן שושן –יו"ר  

 27 שלום אסולין –חבר 

 28 יצחק שחר –ר חב
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 1 

 2 למדינת ישראל 72-. מינוי ועדת רשות לבחירת יקירי העיר נהריה ביום העצמאות ה16

 3 שחבריה כדלקמן:

 4 חברת המועצה –ענת לורנץ  

 5 חברת המועצה –עו"ד לירד איתמר 

 6 חבר המועצה –יצחק פרץ 

 7 בוריס שטרקר, חבר מועצה

 8 הגב' רותי יפרח, נציגת ציבור

 9 הגב' נורית סגל, נציגת ציבור

 10 הגב' גליה מור, נציגת ציבור

 11 הגב' ליאורה אוצ'ניק, נציגת ציבור

 12 מר שוקי מלוכנא, נציג ציבור

 13 

 14 . הצגת הקוד האתי של עיריית נהריה לידיעה בלבד. 16

 15 

 16 .2019לשנת  3. דוח כספי רבעון 17

 17 

 18 לידיעה בלבד. 10-11-12/2019. דוח תלת חודשי לפעילות העירייה לתקופה 18

 19 פרוטוקול

 20טוב חברים, ערב טוב, שלום לכל האורחים שהגיעו ולמי שצופה בנו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21בבית בפייסבוק. ערב טוב, אני אתחיל מכמה עדכונים לפני שנעבור 

 22לסדר היום. אז ראשית אני מבקש בהזדמנות הזו להודות לכל צוותי 

 23נערכו למזג האויר החורפי שהיה כאן, השטח המסורים של העירייה ש

 24פעלו בגשם שירד וירד ברוך השם משקעים רבים ירדו בנהריה, רוחות 

 25חזקות, מדובר בעובדי מחלקות ההנדסה, כבישים הגינון, התברואה, 

 26אחזקה, ביטחון, חשמל, מים, ביוב, צוות המוקד העירוני, הרווחה, 

 27פות חוץ ממספר מקרים מצומצם סך הכל לא נתקלנו בהצ

 28משמעותיות, או חסימה ממושכת של צירי תנועה. אנו נערכים לעוד 
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 1מספר ימים גשומים במהלך השבוע ואני בטוח שנעמוד בזה בהצלחה. 

 2זה בפתיח. דבר נוסף, חנוכה, קייטנת חנוכה שהעירייה סבסדה בעצם 

 3ילדים השתתפו  2,200-הייתם שותפים להחלטה הזו, אז יותר מ

 4הילדים בבתי הספר היסודיים וגם כיתות א'  בקייטנות העירייה, בגני

 5עד ג', כמו שאתם מכירים משרד החינוך הודיע שהוא לא נוטל חלק 

 6בזה השנה ואנחנו החלטנו, אם אנחנו מדברים בחינוך, שאנחנו 

 7ילדים  2,200-משקיעים בזה ובעצם עיריית נהריה השקיעה ויותר מ

 8ל זה עבר בצורה נהנו מזה ואני שמח שהייתה היעונת גדולה ובסך הכ

 9מצוינת. פסטיבל חנוכה מהסרטים, גם אלפים הגיעו, הכרטיסים 

 10 4נגמרו יום וחצי לפני סוף החופשה, זאת אומרת שכרנו בעצם את 

 11האולמות בקניון והם היו מלאים כל סרט, כל הצגה, מהבוקר עד 

 12הלילה, היו מלאים בתפוסה מלאה ואני שמח. בשורה נוספת, איפה 

 13 אילן, יש לנו להראות להם?חינוך פה?  אילן? ראש מינהל

 14 כן מר א. וקנין:

 15נראה תכף. בשנת הלימודים הקרובה אנחנו מצטרפים לעשרות  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16רשויות בהן פועלת תוכנית מרחבי חינוך, כך היא נקראת, לבחירה 

 17מבוקרת ויחודית בית ספרית, בתוכנית יקחו חלק מבתי ספר 

 18היסודיים והיא מיועדת לילדים שעולים לכיתות א', אילן תכף יציג 

 19חילקנו חוברות הסברה את הפרויקט הזה בקצרה, להסביר לכם ש

 20להורים בגני החובה, קיימנו מפגשים עם גננות, סייעות וצוותי הוראה 

 21והחל מיום שישי הקרוב יתקיימו בבתי הספר ימים פתוחים בעצם 

 22בהם ההורים יוכלו להיחשף ליחודיות ושוב, תכף אילן ירחיב. ציינו 

 23 בחודש האחרון במוסדות החינוך ברחבי העיר את יום המורה, יום

 24המורה כך הוא נקרא, בעצם זה יום הוקרה לכלל אנשי החינוך, 

 25מנהלים, מורים, גננות, סייעות, בבתי הספר ובגנים, זו הזדמנות 

 26נוספת להודות להם, אני חושב שאנשי חינוך בעיר הם מהאנשים 

 27המובילים והחשובים וצריך להשקיע גם בהם וזו הייתה הזדמנות 

 28בילדי נהריה ואני חושב שזה להודות להם על עשיה רבה והשקעה 
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 1חשוב לכולנו. בשנת הלימודים הקרובה לראשונה יצא לפועל מיזם 

 2השאלת ספרים לבתי הספר התיכוניים של רשת עמל בנהריה, פבשורה 

 3חשובה להורים שנשאו בנטל הכלכלי עד עכשיו. תודה לכל מי שהיה 

 4ד שותף בתהליך, מי שהוביל את זה זה אילן, ראש מינהל החינוך יח

 5עם רשת עמל, עם אלי המנכ"ל ואני חושב שוועדי ההורים, הנהלות 

 6בתי הספר וההנהגות עשו פה מהלך שהוא מאוד מאוד חשוב ובסוף 

 7ישרת את הילדים שלנו. קיימנו יום שיא בגן הבוטני לילדי שבעה גנים 

 8עירוניים, הם הגיעו יחד עם ההורים, היה פרויקט של חקר בעלי חיים, 

 9ה תוכנית קרן קרב והיא פועלת כמו שאתם יודעים מי שמוביל את ז

 10השנה בגני הילדים בעיר. דברים נוספים שחשובים לעדכן אתכם ואת 

 11הציבור, אז מבצע אכיפה משולב שלנו, של היס"מ, של משטרת 

 12ישראל, של משטרת נהריה, יצא בשילוב כמובן דודו עם מחלקת 

 13מבצע כאלה,  הפיקוח והסדר הציבורי ואיציק, עשינו כבר שני ימי

 14נעשה עוד, אני פה רוצה לומר תודה למרי מפקדת התחנה שביחד 

 15איתנו הרימה את הכפפה, אני חושב שזה חשוב לסדר הציבורי, 

 16לביטחון הילדים שלנו, בסך הכל זה הוגדר בהצלחה ואם תרצו שדודו 

 17ירחיב על זה בהמשך אז אפשר גם את זה. סיירת הורים אתמול קיימה 

 18גדילים את כמות ההורים במיזם הזה, אני חושב שזה פעילות, אנחנו מ

 19חשוב ואם יש מישה ושרוצה להתנדב או מוכן להתנדב אז אפשר 

 20 לפנות אלינו ונגייס אותו למשימה החשובה הזאת. 

 21 מי מרכז את סיירת ההורים?  עו"ד ל. איתמר:

 22 שירה שטרית.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 מנהלת היחידה.  דוברת:

 24עבודות להכשרת כביש הגישה מנהריה הירוקה בשלבים אחרונים,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25אני מניח שתוך שבועיים שלושה, נשאר לנו רק תאורה שם בגדול, ואז 

 26נפתח את הכביש לתנועה וזה ישדרג את מי שנכנס ויוצא מנהריה 

 27הירוקה, חשוב, השכונה הזאת פקוקה כמו שאתם מכירים בוודאי 

 28שאנחונ בונים השלמנו את בחירת בשעות העומס. בטיילת הצפונית 
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 1הריהוט, התחלנו לרצף באיזור החיבור שלה עם החלק הדרומי, בעצם 

 2במפגש עם געתון וטיילת המזח, שוב, אני מזכיר, הטיילת מאזור 

 3טיילת המזח תגיע עד אזור מלון סילייף, עד רחוב בן גאון. התחלנו עם 

 4ה. פרויקט זה, אני מקווה שנשלים עד הקיץ הקרוב את רוב העבוד

 5החלפת תשתיות המים, הביוב והניקוז בחלק המערבי של העיר בגדול 

 6הסתיים, יש עוד שלבים אחרונים של סידורים של בורות הניקוז, 

 7השוחות, אבל בגדול סללנו את הכבישים, יש שיפורים שצריך עוד 

 8לעשות, אז זה עזר לנו גם בגשם האחרון שירד. עשינו לא מעט מפגשים 

 9קים, כמה מופעים בהיכל התרבות, אני חושב שזה לאזרחים ותי

 10מצוין, גם קפה תרבות היה מפגש שני, הפעם זה היה עם מאיר שלו 

 11במלון סילייף, גם זה היה מוצלח. מיזם ערב בשכונה התקיים אתמול 

 12ברגון, כצנלסון, קריית עשור, בפעם הבאה בעין שרה. היה בסדר גמור. 

 13מחברי המועצה רוצה להצטרף,  יש סיור ביום שני הקרוב, אם מישהו

 14לתיקון ליקויים במרחב שם. בסך הכל עלו פערים שתושבי השכונות 

 15ביקשו לטפל בהם, נגיע עם מנהלי המחלקות לשטח ומה שאפשר 

 16לפתור כמובן שנפתור. הבוקר קיימנו מפגש עם פורום מנהלי המלונות 

 17ים בעיר, זו בשורה שאני לא יודע אם שמעתם כולכם אבל אנחנו הולכ

 18לארח בתחילת יוני את אליפות אירופה בג'יאוג'יטסו, אליפות 

 19ספורטאים, יחד איתם  700מדינות יגיעו לכאן, בערך  30-אירופה, כ

 20שופטים, מאמנים, אנשי צוות, משפחות, זה יהיה סופשבוע חגיגי, 

 21אנחנו צריכים להיערך לזה כמו שצריך, זה אליפות אירופה, זה מופע 

 22בבוקר למנהלי בתי המלון כי יש פה דרישה  ענק, קראנו כאן היום

 23חדרי מלון, רק לספורטאים, אני מניח שנכין את עצמנו  300לבערך 

 epic 24כמו שצריך לעניין הזה, זה בשורה, ויחד עם זה באוקטובר 

 25ישראל שהיה מירוץ אופניים שמי שנותן את החסות העיקרית שלו זה 

 26צע בלי נהריה, נהריה יורוספורט, אני מזכיר לכם ששנה שעברה הוא בו

 27לא הייתה שותפה לתהליך, הפעם אנחנו בתוך התהליך וגם זה יהיה 

 28באוקטובר, גם מופע בינלאומי חשוב שיביא לפה לא מעט אנשים. 
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 1התחלנו שנה אזרחית חדשה, כחלק מהנגשת השירותים הדיגיטליים, 

 2תושבי נהריה שזכאים להנפיק אישורי תושב יוכלו לראשונה לעשות 

 3אמצעות אתר העירייה, יש עמדות יעודיות שפתחנו במיוחד את זה ב

 4בקומה הראשונה של בניין העירייה כדי למנוע המתנה במחלקת 

 5הארנונה, אז אני מקווה שהציבור יעקוב אחרי זה ויקבל את המידע 

 6שמסרתי עכשיו ויגיע והשירות הזה הוא משודרג. ציינו לא מעט 

 7רחית החדשה גם העולים אירועים בחודש האחרון, כחלק מהשנה האז

 8מחבר העמים קיימו אירוע לציון נוביגוד וגם יוצאי צד"ל ציינו את חג 

 9המולד, אז נברך אותם בחג שמח. עד כאן קצת עדכונים. אני עובר 

 10 לסדר היום. בבקשה אילן, אילן יציג רגע את המרחבי חינוך.

 11האינטרנט של  שלום לכולם, אנחנו נצפה בסרטון שיעלה בקרוב לאתר מר א. וקנין:

 12 העירייה שמסביר קצת את התוכנית.

 13 -סרטוןהקרנת -

 14בסרטון יהיה גם מלל שיתחיל יחד עם זה. תוכנית מרחבי חינוך בעצם  מר א. וקנין:

 15באה לתת בסיס פדגוגי סביב הנושא של פדגוגיה מוטת עתיד, כלומר 

 16כל אחד מצוותי בתי הספר יתעסקו בהרבה מאוד נושאים שקשורים 

 17הבית ספרית שלהם במשך השלוש שנים האחרונות, ביחודיות 

 18במסגרת השלוש שנים האחרונות הם עברו הכשרה שכללה התאמה 

 19, ובעקבות ההתמקצעות 21-של הלמידה, הערכה והוראה למאה ה

 20הזאת למעשה אנחנו פותחים החל משנה הבאה לבחירה מבוקרת של 

 21אחרון הרישום, הוכנה חוברת לכל ילדי גני החובה שחולקה בשבוע ה

 22לכל ההורים וגם החוברת הזאת תעלה לאתר העירייה כשבעצם בה 

 23יש גם הסבר גם לגבי התוכנית של היחודיות וגם לגבי המנגנון של 

 24הרישום, למעשה הרישום מתבצע כעת רק דרך אתר העירייה, מוצבות 

 25אפשרויות בחירה, כאשר מה שמניע אותנו זה  3בפני כל הורה למעשה 

 26שההורים יוכלו כמובן לבחון כאופציה ראשונה  מנגנון ויסות שאומר

 27את המרחק הגיאוגרפי, לאחר מכן במידה ויהיה צורך נכניס גם 

 28שיקולים מערכתיים וחינוכיים שכוללים ליחודיות של הבית ספר, זה 
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 1בא לידי ביטוי למעשה בכל מה שקשור ליחודיות שבתי הספר בחרו 

 2ל ידי הצוותים. אנחנו בהם, והיחודיות עצמה נבחרה על ידי המורים, ע

 3רואים בזה תהליך שהוא חשוב מאוד, שינוי תפיסתי שאומר שבעצם 

 4לא רק ההורים בוחרים את בית הספר אלא גם בית הספר עצמו מביא 

 5לידי ביטוי את היחודיות והמקצועיות שלו. זו בשורה שגם תקל על 

 6ההורים מבחינת הרישום ויוכל הכל להתבצע דרך אתר בית הספר 

 7כשירי כף היד, טלפונים וכו', ובעיקר זה אומר נדבך פדגוגי ודרך מ

 8 משמעותי שאמור לקדם את בתי הספר שלנו.

 9אילן, אני יכולה לשאול כמה שאלות? אני מבינה שאחד היתרונות זה  ד ל. איתמר:"עו

 10רישום מקוון באמצעות סמרטפון וכל הדברים האלה והדבר הנוסף 

 11בין אותו מה קורה באמת אם שלי אישית קצת מציק והייתי רוצה לה

 12יש לי אופציה להירשם לכל בתי הספר בעיר ואז בתי ספר קטנים 

 13שהרישום הוא גם ככה מועט, הוא גם ככה דליל של תלמידים יביא 

 14לסגירת בתי ספר וראיתי אצלכם ברישומים שהסעות הן על חשבון 

 15ההורים, הורה צריך להסיע כל ילד לבית הספר אם הוא רוצה בית 

 16חר. מה קורה אם בית ספר נסגר באזור מגורים מסוים ואז ספר א

 17הורים שלא רצו בכלל להתחיל עם כל הנושא הזה של הסעות צריכים 

 18לתת ... ואני מדברת על בי"ס כמו בי"ס רמב"ם שהוא בי"ס שהרישום 

 19באמת הולך ופוחת משנה לשנה, בי"ס שקשה לתחזק אותו מבחינת 

 20 כמות התלמידים.

 21נחנו נתנו תשומת לבנו לעניין הזה ולכן כמו שראית השיקול השני אז א מר א. וקנין:

 22אני מקיים סיורים בכל אחד הם שיקולים מערכתיים, בחודש הקרוב 

 23מבתי הספר על מנת לבדוק ולוודא שאנחנו לא נפגע בבתי הספר 

 24הקטנים שלנו, זה דבר ראשון, זה המענה לשאלה הראשונה שלך, 

 25ר שלנו להתקיים, יש לנו גם כלומר אנחנו נאפשר לכל בתי הספ

 26שיקולים נוספים כמו משרות מורים, כמו גדול בית הספר, שהם 

 27שיקולים מערכתיים שאנחנו לוקחים לתוך התמונה, זו התשובה 

 28לשאלה הראשונה. תשובה לגבי השאלה השניה, על פי חוק משרד 
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 1החינוך קבע שכל ילד שלומד באזור המגורים שלו כמובן לא זקוק 

 2הילד מעוניין ללמוד מחוץ לאזור המגורים שלו ובמרחק להסעה. אם 

 3שעולה על המרחקים שקבועים בחוק שזה שני ק"מ עד כיתה ד' 

 4ושלושה ק"מ מכיתה ה' עד כיתה י', למעשה ההורה בוחר את הבחירה 

 5של להסיע את הילד שלו מחוץ לאזור המגורים שלו, ולכן העירייה 

 6נדרשת על פי חוק כאשר  כמובן שלא נדרשת לסייע בהסעות כמו שהיא

 7 הוא לומד באזור המגורים.

 8אתה אומר בכל מקרה יהיה איזשהו מנגנון שישמור על בית הספר  ד ל. איתמר:"עו

 9 שימשיך להיות פעיל וקיים.

 10 בוודאי מר א. וקנין:

 11 שום בית ספר לא ייסגר. ד ל. איתמר:"עו

 12 חד משמעית. מר א. וקנין:

 13 תודה ד ל. איתמר:"עו

 14 בבקשה מר א. וקנין:

 15תודה אילן. אני עובר לסדר היום. נתחיל בתב"רים, תב"ר ראשון,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 ₪16 אלף  500פרויקט התחדשות עירונית במתחם פינסקר, הסכום הוא 

 17מהיטל השבחה, להגדלה, ביצוע עבודות אספלט, ניקוז ויצמן ועבודות 

 18י בזק. היו חדרים של בזק מתחת לאדמה שהיה צריך לעקוף אותם כד

 19לשמר זויות של קו ביוב, אז זה, שוב, הרשויות מהיטל השבחה, מישהו 

 20רוצה להתייחס? מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. תב"ר שני, כביש גישה 

 21מהשתתפות המועצה ₪, אלף  286ופיתוח סביב בית העלמין, הסכום 

 22, פיתוח הטיילת 3הדתית, מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. תב"ר 

 23 5ופלוס ₪( )מיליון  2.400כאן סכום של מינוס הצפונית, אתם רואים 

 24זה משרד השיכון שקיזז, ₪. מיליון  2.624סך הכל פלוס של ₪, מיליון 

 25אז אנחנו מעדכנים את ₪, מיליון  5משרד התיירות שנותן לנו 

 26התקציב. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. תב"ר רביעי, משרד השיכון, 

 27זה ₪, אלף  294, סכום 4 הסכם הגג, זה כיכרות ו/או פיתוח כביש

 28 . מי בעד? נגד? 4עדכון תקציב משרד השיכון לפיתוח כביש 
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 1 הכיכר של טרומפלדור מופיע פה?  מר ע. אלקיים:

 2כיכר טרומפלדור תבוצע. נמנעים? גם כיכר מסריק אגב, למי שצופה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3בנו ולאורחים שנמצאים כאן, גם כיכר מסריק ההגנה, יש פה מישהו 

 4מההנדסה? אין, גם זה בתהליכים אחרונים של אישור וזה יבוצע. 

 5, אני אסביר תכף, 210, 209, עבודות עפר וקירות במגרש 5תב"ר 

 6זה משרד השיכון, ₪, מיליון  1.236בשכונות הצפון מזרחיות. הסכום 

 7הסכם הגג לתכנון מגרשי כדורגל. אני אגיד, אנחנו בונים או מכשירים 

 8ב הזה לבניית שכונת שמעון פרס, שכונת לפחות את הקרקע בשל

 9שמעון פרס היא השכונה שנמצאת על גבול האצטדיון שלנו, האצטדיון 

 10העירוני ומצפון לו. כדי שנאפשר למשרד השיכון בעצם להוריד את 

 11האצטדיון ולבנות את החלק  הדרומי של השכונה אנחנו התנינו את 

 12אנחנו ₪, מיליון  17 זה בכך שיבנו לנו מגרשי כדורגל, אז קיבלנו לכך

 13, 210, 209פה מדברים על שלבי עבודות עפר והקירות, המגרשים הם 

 14הם נמצאים ממש ליד כביש הכניסה לשכונת אריק שרון, מול 

 15הישיבה, כיכר נהריה הירוקה, הכיכר המזרחית, נכשיר שם את 

 16המגרשים ואז בעצם נוכל לאפשר למשרד הבינוי והשיכון לבצע את 

 17ז על זה בעצם אנחנו מצביעים. מי בעד? נגד? המשך השכונה, א

 18נמנעים? תודה. תב"ר שש, הפרויקט הוא תכנון קו סניקה למט"ש, 

 19למתקן הטיהור שלנו, ותכנון שדרוג תחנת השאיבה, הסכום הוא 

 20ממשרד השיכון, הסכם הגג, זה תכנון קו סניקה ₪ מיליון  1.523

 21, 7תודה. תב"ר  למט"ש ושדרוג תחנת השאיבה, מי בעד? נגד? נמנעים?

 22ממשרד ₪ אלף  229, הסכום הוא 2017מענק לציוד הצלה ובטיחות 

 23הפנים, זה ציוד הצלה ובטיחות לחוף הים. מי בעד? נגד? נמנעים? 

 24 2.850, פיתוח ארגוני וחיזוק ההון האנושי בעירייה, הסכום 8תודה. 

 25המימון הוא ממשרד הפנים, יעוץ לפיתוח מצוינות ארגונית ₪, מיליון 

 26כשרת עובדים ומנהלים, שדרוג מערכות מידע ושיפור השירות וה

 27 לתושב.

 28 אפשר להרחיב מה זה?  מר י. פרץ:
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 1 כן, אלי, אתה רוצה להתייחס לזה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 2כן, אנחנו אחרי מיפוי ארגוני שעשינו, חלק מהמיפוי הארגוני  מר א. אלבז:

 3פנים נותן התוצרים שלו בסופו של דבר יש תקציב פעולות שמשרד ה

 4 700התהליך של היעוץ שהוא חלקו ₪( )מיליון  2.8למצוינות ארגונית, 

 5שאר הדברים לתוכניות עבודה, מבוססות תוכניות עבודה, ₪, אלף 

 6תקציב פעולות מבוססות תוכניות עבודה ועל זה התב"ר. בתוכניות 

 7העבודה על בסיס המיפוי החלטנו שאנחנו כן רוצים לשפר פה את 

 8ן לשפר פה את השירות לתושב, כל מערכות השירות הדיגיטציה, כ

 9לתושב, הנגשת המידע לתושב, מה שכבר אתם מתחילים לראות 

 10אצלכם בשירות שאתם מקבלים, תיק תושב, אישור תושב שהיום 

 11מגיע בצורה דיגיטלית, זה חלק מהפעולות שאנחנו עושים, בנוסף גם 

 12 פיתוח מנהלים ופיתוח ההון האנושי. 

 13 ות היעוץ כבר סיים את העבודה שלו?צו מר י. פרץ:

 14 שנים. 3-לא, היעוץ נמצא פה ל מר א. אלבז:

 15 והוא חלק מהתקציב או שהוא תקציב נפרד? מר י. פרץ:

 16 חלק מהתקציב. מר א. אלבז:

 17 זה כאילו לתוכניות הכשרה. 2.8-לא, אני ממה שהבנתי ה א. שטרקמן: 'גב

 18 2.8-את לא הבנת, ה מר א. אלבז:

 19כולל הכל, כולל היעוץ, כולל המערכות מידע, כולל מערכות תיק  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 אלף שקלים  400כולל שדרוג ואפילו מתוכם תושב, 

 21 זה התקציב המשוקלל. מר א. אלבז:

 22 הסבירו לי במשרד הפנים אחרת אבל סבבה.  א. שטרקמן: 'גב

 23כולל את  זה כולל הכל, כולל את היעוץ, 2.850-אני אומר שוב, ה ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 אלף שקלים  400המערכות, כולל אפילו 

 25 זה התחלה של מערכות מר י. פרץ:

 26 להון אנושי. ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 אתה לא מסיים לשדרג מר י. פרץ:

 28שנים, היא מאוד מאוד מבוקרת על ידי משרד  3-לא, זה תוכנית ל מר א. אלבז:
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 1הפנים, אתמול היינו במשרד הפנים ואישרנו חלק מתוכנית העבודה 

 2 וזה  2020-ל

 3אפשר להסביר לנו בקצה מה יהיה ההגדרה של מערכות מידע, זה  מר י. פרץ:

 4בסדר, אבל לפרוט לנו בסוף מה למערכות הפנים ארגוניות ומה בסוף 

 5שב כאילו מה זה עושה לו יותר קל מחר בבוקר, מה מנגיש לו התו

 6 בעירייה.

 7 קודם כל אני חושב שאפשר לעשות את זה. מר א. אלבז:

 8 אפשר לפתוח את זה במקום אחר, בזמן אחר, בשמחה. מר י. פרץ:

 9אפשר לעשות את זה, יש בזה המון, אחד, אנחנו משדרגים את מערכת  מר א. אלבז:

 10, זה תהליך שאנחנו מתחילים אותו 106-ה המוקד, את כל מערכת

 11עכשיו, כל נושא שיפור השירות אנחנו מטמיעים אמנת שירות שזה 

 12דרך אגב התחייבות, הסכם, אני מעריך שבישיבות הקרובות אנחנו 

 13-נביא את זה להצגה פה, אמנת שירות, זאת אומרת הסכם בינינו ל

SLA 14, בינינו לבין התושב תוך כמה זמן אנחנו פותרים את הבעיות 

 15האלה, מערכת דיגיטלית שעומדת מאחורי זה שצריכה לוודא שהם 

 16, באותו זמן טיפול SLAעומדים, שעובדי השטח עומדים באותו 

 17 בבעיות.

 ISO 9000 18-מכיר את זה מהצבא כ מר א. אלבז:

 19 לדווח על תקלה אני כתושב יכול להסתובב עם אייפון  מר י. פרץ:

 20אתה כתושב יכול להסתובב עם אייפון, בתוך זה יש מערכת, יש  מר א. אלבז:

 21, אנחנו 106אפליקציה עירונית שדרכה אתה יכול לפתוח היום קריאה 

 22משפרים אותה, חלק מהשיפור נמצא גם פה, אנחנו דרך אגב מנגישים, 

 23מייצרים אפליקציה שתהיה אצל אנשי השטח, אנשי השטח יהיו 

 24, לא צריך לחפש את מנהל מחלקת pushשטח, יקבלו אליהם ב

 25תברואה, הם יקבלו אליהם את הקריאה לטלפון, נוכל לדעת איפה הם 

 26נמצאים, נוכל גם להכווין ולנהל את הכוחות בשטח, אלה תהליכים 

 27שאנחנו עושים שבתוכם מתכללים את כל מערכות המידע, יחד עם זה, 

 28ן שירותים שהיו צריכים להגיע בנוסף לכל זה אנחנו מנגישים המו
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 1לכאן, להנגיש אותם בצורה דיגיטלית לתושבים, תיק תושב זאת 

 2תשתית שהולכת לשנות ולהפוך את כל השירות שאנחנו נותנים היום 

 3לתושבים, הציפיה או היעד שלנו זה להוריד את כמות המגיעים לבניין 

 4י, בוא העירייה, זאת המשימה שלנו וזה היעד בגדול, היעד הרב שנת

 5ניקח בשנתיים קדימה, הכוונה היא להוריד את כמות הבאים לקבל 

 6שירות בעירייה ולקבל אותו בצורה דיגיטלית, יש לזה תשתית רחבה 

 7מאוד, תשתית גם פנימית וגם חיצונית, אתה גם צריך לעבות פה את 

 8התשתית הפנימית, אנחנו גם משדרגים פה את כל מערכות, ההטמעה 

 9התקדמנו למערכות  copyנו השתדרגנו מדפי של מערכת רכש, אנח

 10דיגיטליות, יש פה מערכות דיגיטליות פנימיות שמשפרות את 

 11התהליכים הפנימיים כשבסופו של דבר התוצר הסופי שלהם זה שיפור 

 12 השירות לתושב.

 13היום כל המערכת ממוחשבת, דיברנו על זה אני חושב בישיבה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 הקודמת.

 15ה עלויות מטורפות, כאילו עלויות משמעותיות כאילו לכל שינוי ז מר א. אלבז:

 16 שאתה עושה, אתה מפתח מחדש, אתה מאפיין 

 17 זה לא מספר סופי, זה התחלתי.₪( )מיליון  2.8 מר י. פרץ:

 18 לא, לא, לא, זה הסכום. ע:"מר ר. מרלי, רה

 19ודם זה מחולק, תקציב הפעולות מחולק, אני אסביר את זה, מחולק ק מר א. אלבז:

 20אלף שקלים להשקעה בהון האנושי,  400כל להשקעה בהון האנושי, 

CRM  21אלף שקלים, נכון לינוי? יש  100, זה סדר גודל של 106למוקד 

 22לנו פה את לינוי. יש לנו פה עוד השקעה שאנחנו לוקחים חלק מזה 

 23מימון של כוח אדם, יש לזה תוספות של סדנאות פיתוח מנהלים שזה 

 24עולות שמחולק בצורה מאוד מבוקרת, משרד מחולק, זה תקציב פ

 25 הפנים עובד על זה, מפקח על זה.

 26משרד הפנים משלם אותו, ₪( )מיליון  2.850התקציב הוא סופי, הוא  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27לא עיריית נהריה ועכשיו אני בהזדמנות זו לפני שנצביע, שכחתי, אני 

 28נהלת משאבי אנוש פה, לינוי, תרימי את היד. לינוי היא מרואה שלינוי 
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 1 החל מהיום בעיריית נהריה, בהצלחה. )מחיאות כפיים( 

 2 תודה לינוי:

 3 ברכות מר י. פרץ:

 4טוב, מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. תב"ר תשע, רכישת רכב ביטחון,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 ₪5( )אלף  94-ממשרד הביטחון ו)₪( אלף  ₪142, אלף  237הסכום 

 6, אני 10נגד? נמנעים? תודה. )תב"ר( מהרשות היטל השבחה. מי בעד? 

 7מקווה שקראתם את המסמך שמצורף, החלטת המועצה בדבר מיצוי 

 8הליכי גביה בטרם בחינת מחיקתם של חובות, תהליך שקורה באופן 

 9קבוע, כל מספר שנים, אנחנו נדרשים לאשרר אותו מחדש, לפי חוזר 

 10 מנכ"ל משרד הפנים שקיבלנו, אם תרצו לשאול שאלה אז אורן

 11 יתייחס, אם קראתם אז אני שמח.

 12שאלה ראשונה לגבי מה שהיה חסר לי שמה זה התיקון בזמן מעבר  מר י. פרץ:

 13משלב לשלב, כשאתה כותב לו ועונה וחוזר, השאלה אם מתחמים את 

 14זה בחודש, חודשיים, כשבסוף אתה מתחיל תהליך שלא מסתיים 

 15 שנים. חסר לי.  10אחרי 

 16יך הזה קבוע בפקודת המיסים גביה, מההודעה בדרך כלל התהל רו"ח מ. זנו:

 17ימים, הודעה שניה זה ... זה על פי החוק. יש תהליך  25הראשונה זה 

 18 על פי החוק, פקודת המיסים. 

 19, אישור פרוטוקול ועדת 11מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. )סעיף(  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20ה של בעניין המלצותיה ביחס לבקשות הקדמ 23/12/19-תמיכות מה

 21העמותה לקידום הספורט בנהריה ושל עמותת בית"ר נהריה מועדון 

 22 ספורט כדורגל, מי עבד? 

 23 שאלה לפני הצבעה.  א. שטרקמן: 'גב

 24 כן, בבקשה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 25-אלף, דבר נוסף, ב 40-אחד, למה עושים ביחד את החצי מיליון וה א. שטרקמן: 'גב

 26שנגייס, ראש העיר אמר  מיליון שקלים, ואמרנו 5-אישרנו כ 2019

 27 2019-שיגייס תרומות ואז הם יתקזזו, אז מה התרומות שהיו ב

 28 ?2020לקבוצת הכדורסל, מי התורמים ומה התקציב של 
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 1 לא, לא, זה נושא אחר, אני אענה, את מבלבלת ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 למה, זה באותו, איך אני יכולה לאשר חצי. א. שטרקמן: 'גב

 3ת לא מאשרת חצי מיליון, כבר אישרת את החצי מיליון, אנחנו א ע:"מר ר. מרלי, רה

 4נצמדים לחוק, בגלל שמתחילים שנה אז אנחנו מאשררים שוב את מה 

 5 שכבר אישרנו. אנחנו מאשררים מקדמה 

 6 . 2019, לא מקדמה של 2020זה מקדמה של  א. שטרקמן: 'גב

 7בתקציב, העונה היא חצי  , אני אענה, אורנה, אני אענה,2020בתקציב  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8לקבוצת ₪ מיליון  4, אישרנו בלי תמיכות נוספות 20-וחצי ב 19-ב

 9הם  20-, משכורות ב20-, חלק ב19-הכדורסל. צריך לתת להם חלק ב

 10צריכים לקבל. כדי לעשות את זה חוקי אנחנו צריכים לתת להם 

 11 4-מקדמה שהם יוכלו לשלם משכורות, אנחנו כמובן לא חורגים מ

 12שנאשר בעזרת השם בעוד שבועיים בערך אתם  20ן ובתקציב מיליו

 13מיליון, על זה נדבר  4תראו את התקציב בשנה הבאה שהוא לא יהיה 

 14בישיבת התקציב, את תראי את זה. לכן אנחנו עושים כמו שמתחייב 

 15בחוק, יכולנו לתת את החצי מיליון כמו שהיה עד עכשיו, אנחנו לא 

 16ור המסודר להקדמות כדי שישלמו נותנים, אנחנו מבקשים את האיש

 17, אישור 12משכורות לאנשים. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. )סעיף( 

 18, משרת 1/1/2020-העסקתו של טל אלמוג כעוזר ראש העיר החל מה

 19אמון, שכרו יהיה בהתאם לטבלאות השכר המאושרות על ידי משרד 

 20 הפנים למשרה זו.

 21 ומי העוזרים אם אפשר לדעת?כמה עוזרים יש לראש העיר  א. שטרקמן: 'גב

 22 עוזרים  4לראש העיר עד לפני שנה וחודשיים היו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 ראש העיר הנוכחי. א. שטרקמן: 'גב

 24 אני עונה, אני יודע, חיכיתי לזה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 בעבר אני יודעת. א. שטרקמן: 'גב

 26 לא, אבל אני רוצה להזכיר לך.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 שכולם ידעו. רץ:מר י. פ

 28 עוזרים לראש העיר 4על מה הצבעת בעבר, היו  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 נכון א. שטרקמן: 'גב

 2, לא ניכנס לשמות, אני מניח שאתם 2, עזבו 2היום יש לראש העיר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 מכירים.

 4 נסים אלפסי עזב?  א. שטרקמן: 'גב

 5 נסים אלפסי כאן ודודו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 ומתן אתה עוזר ראש העיר? א. שטרקמן: 'גב

 7 לא, לא, אני עונה לך, את לא רוצה להקשיב. ע:"מר ר. מרלי, רה

 8אני מקשיבה, לאט, אתה פשוט לא רוצה להגיד שמות אז אני פשוט  א. שטרקמן: 'גב

 9 רוצה, הציבור גם רוצה לדעת, זה לגיטימי, זה לא סוד.

 10 בסדר, יש עוד ע:"מר ר. מרלי, רה

 11מי האנשים שנקראים עוזרי ראש העיר, יוכלו לפנות אליהם ולהיעזר  א. שטרקמן: 'גב 

 12 בהם.

 13 עכשיו תוכלי לפנות לטל אלמוג, לנסים אלפסי בשמחה רבה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 יש לי את מתן. א. שטרקמן: 'גב

 15 מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. טל, בהצלחה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16  איפה הכלה? מר י. פרץ:

 17הכלה פה. דרך אגב, זו משרת אמון לכל מי שמחפש פה, עד היום, לא,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18זה חשוב, בשביל הכבוד של טל אלמוג, משרת אמון, אני עד היום 

 19נמנעתי מלעשות את זה, העיר גדלה, מתעצמת, נדבר על זה בתקציב 

 20כשנראה את כוח האדם בעירייה ואז ניחשף לכל הפייקניוז, אז  2020

 21המצב שלנו בסדר גמור ועובדים לפי החוק ואנחנו צריכים להתקדם 

 22ולעבוד. אגב, הוצאנו חוברת סיכום שנת פעילות, אז יש אנשים 

 23, הצעה לסדר 13שעושים את כל הפעילות הזו והקרדיט להם. )סעיף( 

 24יום של חברות המועצה אורנה שטרקמן ושרית נס פררו לשינוי הגבלת 

 25ים בעניין מלגות עיריית נהריה. כן, בבקשה הגיל או עדכון הקריטריונ

 26 אורנה, מה ההצעה והתייחסויות שלכם.

 27אני אקריא את ההצעה מה ששלחנו לך, עם כניסתך והמכתב מופנה  א. שטרקמן: 'גב

 28לראש העיר, עם כניסתך לתפקיד שונו תנאי הזכאות והקבלה למלגה 
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 1טים. העירונית לסטודנטים תושבי העיר כך שזכאים לה פחות סטודנ

 2מבחינת המצב הנתון כיום הקריטריון הבסיסי הראשון לקבלת 

 3, מאז פרסום הגשת 30-ל 18המלגה הינו סטודנטים בין הגילאים 

 4המועמדויות למלגה עלו שאלות על ידי תושבים מחתכי גילאים שונים 

 5ובכלל מדוע למעשה קיים רף גיל.  30מדוע נקבע הרף העליון לגיל 

 6לה מהווים את הקבוצה השלישית בגודלה ומע 30סטודנטים מעל גיל 

 7לתואר ראשון בישראל, וגם בנהריה יש עשרות סטודנטים. בהנחה 

 8שלא ניתן על ידי העירייה הסבר המניח את הדעת נראה כי מדובר 

 9 בקריטריון שרירותי ולכן אנחנו סבורות שהגבלת גיל המועמדים

 10 נזכיר לציבור.קריטריון שרירותי שאת קבעת אגב, רק  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 נראה כי מדובר בקריטריון שרירותי. א. שטרקמן: 'גב

 12 איפה אור כהן, מי קבע את הקריטריון ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 בקדנציה הקודמת שנינו ישבנו  מר א. כהן:

 14 , לא ישבתי אתך.35זה היה  א. שטרקמן: 'גב

 15 .30זה היה  מר א. כהן:

 16, אתה 35זה שקר, לא ישבתי אתך, אני אוציא לך את המודעה, זה  א. שטרקמן: 'גב

 17 משקר, למה אתה משקר? 

 18 את הגנת על המספר הזה. מר א. כהן:

 19 לא עשיתי את זה ביחד אתך, ישבתי לבד ... א. שטרקמן: 'גב

 20 טוב, אורנה, בסדר ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 לא, כי אני לא אוהבת שמשקרים, יש גבול. א. שטרקמן: 'גב

 22 גם אנחנו לא.  ר:דוב

 23הם השתנו, בטח שהשתנו, אפילו צילמנו לראש העיר את הפרסומים  א. שטרקמן: 'גב

 24 הקודמים, פעם הבאה תבדקו.

 25 נבדוק מר א. כהן:

 26כן, אז חבל, חבל לשקר, זה לא יפה. אנחנו רואות חשיבות רבה בעידוד  א. שטרקמן: 'גב

 27ם שמשפיע רכישת השכלה לתושבי העיר מתוך הבנה כי מדובר בגור

 28על המצב הסוציואקונומי, אין כל סיבה למנוע מכלל הסטודנטים 
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 1בנהריה הזדמנות הוגנת להתמודד על מלגת לימודים עירונים 

 2הממומנת מכספי כלל הציבור ולכן ההצעה שלנו או שמועצת העיר 

 3תקבע קריטריון אחר או שבכלל לא תעשה את זה, אלא תעשה את זה 

 4א גיל. בנוסף גם שלחנו מכתב, נשלח על פי קריטריון אחר שהוא ל

 5לראש העיר מכתב מטעם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 

 6הארצי שמעבר לזה שטענו שמגבלת הגיל היא לא לגיטימית, גם 

 7התנאים, היה שם עניין של מוסדות מוכרים שגם את זה צריך לשנות 

 8שזה נדבך נוסף, כי במלגות לסטודנטים רשום שזה מוכר רק על ידי 

 9מל"ג בלבד וסגורים לשאר הסטודנטים ולפי חוק זכויות הסטודנט ה

 10סטודנטים הם מי שלומדים לימודי הנדסאות במוסדות המוכרים על 

 11ידי מה"ת, המהנדסים ... התעשיה בישראל. ולכן אני מעלה פה את 

 12ההצעה לסדר. אנחנו ביחד, לצערי שרית )נס פררו( לא יכלה להגיע 

 13זה חלק מהאג'נדה בין המרכזיות של ואני חושבת שאם הסטודנטים 

 14ראש העיר אז קודם כל חבל שפספסנו את זה למלגות הקרובות, אלא 

 15אם כן עוד אפשר לשנות ולכן רצינו להעלות את זה בישיבה הקודמת 

 16אבל לא נתנו לנו, אבל לפחות בוא נעזור להם בשנה הבאה לשנות את 

 17 קריטריון הגיל.

 18 אני אתייחס. ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 ?30לשנות או לא לתחם עד גיל  י. פרץ: מר

 20 זה  30, היום גיל 35אתה יכול לתחם עד )גיל(  א. שטרקמן: 'גב

 21 או לא לתחם בכלל.  ד ל. איתמר:"עו

 22 לא לתחם בכלל. א. שטרקמן: 'גב

 23 למה לתחם?  מר י. פרץ:

 24 ואור, אתה בכלל לא היית מעורב במלגות.  א. שטרקמן: 'גב

 25 תיגרר למניפולציה  אתה אל ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 אה, לא הייתי מעורב במלגות? מר א. כהן:

 27 שניה רגע חברים ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 שקרנית.  מר א. כהן:
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 1 תכף ניתן, שניה, תירגעו ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 לא, אין קשר  מר י. פרץ:

 3  -קודם כל יש חריגים כל שנה, אבל בוא לא נעלים את ה ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 לא אמרתי שקרן, אמרתי לא לשקר. א. שטרקמן: 'גב

 5 אורנה, לא הפרעתי לך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 ?30יש נתונים כמה ביקשו מעל גיל  מר י. פרץ:

 7 אני רוצה להתייחס ואני רואה שאורן רוצה להתייחס.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 גם אם זה אחד יש לו זכות, זה לא קשור. א. שטרקמן: 'גב

 9אנחנו יותר מאי פעם כשהתקציב הוא לא כל התקציב מעיריית נהריה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10לסטודנטים הנהריינים, השגנו לא ₪ מיליון  1.550אנחנו מחלקים 

 11 מעט כסף ממפעל הפיס

 12זה גם היה בקדנציה שלי, בוא נהיה הוגנים, שאני הבאתי את המלגה  א. שטרקמן: 'גב

 13 הזאת.

 14 ניה רגע, לא הפרעתי לך.ושיתופי פעולה, ש ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 בסדר, שנהיה הוגנים, לא יותר מאי פעם.  א. שטרקמן: 'גב

 16 לא, טיפה, טיפה ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 אי אפשר לאשר ככה. מר ב. שטארקר:

 18 טיפה נימוס.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 זה לא קשור לנימוס, יש פה דיון. א. שטרקמן: 'גב

 20 אנחנו מחלקים השנה לסטודנטים. ₪ מיליון  1.550אני אומר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 ...אז כנראה בגלל זה אתה, לא יודעת א. שטרקמן: 'גב

 22 אורנה, תתני לדבר. דוברת:

 23הלאה, זה דבר ראשון. דבר שני, כמו כל שנה יש חריגים, גם שנה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 שעברה מי שהגיש חריג הגיש, וכדי לעמוד 

 25 לא קיבל א. שטרקמן: 'גב

 26קיבלו כמובן, אפשר לבדוק את זה ונעביר להתייחסויות, אורן, אתה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 ? רוצה לומר משהו

 28 כן, אני לא איכנס לויכוח ביניכם, מי צודק, מי דובר אמת  ד א. סודאי:"עו
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 1 אתה לא צריך, לא קשור, מה שהיה מת, אנחנו מדברים על העתיד. א. שטרקמן: 'גב

 2 אבל אני מניח ששניכם לא דוברים אמת, בוא נמשיך. סודאי:ד א. "עו

 3בסדר )צוחקים( שנה לא שמענו את קולך ואני שמחה לשמוע בישיבת  א. שטרקמן: 'גב

 4 המועצה את הקול שלך?

 5 לפחות הוא לא מדבר שטויות. מר א. כהן:

 6 בוא נראה, הוא מתחיל לדבר. א. שטרקמן: 'גב

 7 שטויות. אני יודע שהוא לא מדבר מר א. כהן:

 8 אה, אחרי שהוא... ווא ווא א. שטרקמן: 'גב

 9את רשות הדיבור אני לא מקבל ממך עם כל הכבוד, ואני אדבר מתי  ד א. סודאי:"עו

 10 שאני אמצא לנכון לדבר, במקרה הזה אני כן מוצא לנכון 

 11 כן, כן א. שטרקמן: 'גב

 12 אני חושב שכל ההצעה שלך לא ברורה.  ד א. סודאי:"עו

 13 ברור  ן:א. שטרקמ 'גב

 14 לחלוטין שלא ברורה. ד א. סודאי:"עו

 15 כן א. שטרקמן: 'גב

 16 היא לא מפורטת דיה כדי שפה תוכל להתקבל החלטה ד א. סודאי:"עו

 17 אני לא חושבת א. שטרקמן: 'גב

 18 לכן ד א. סודאי:"עו

 19 ראיתי את ההצעות לסדר שלך, הן לא רחוקות ממה שהגשת... א. שטרקמן: 'גב

 20 יודע למה...אני לא  ד א. סודאי:"עו

 21 כי אני לא אוהבת את הזלזול, היא לא דיה כי היא לא זה  א. שטרקמן: 'גב

 22 לא זלזול, חלילה וחס. ד א. סודאי:"עו

 23 אני יודעת מה אתה הולך להגיד, כאילו את השטיק הזה כבר  א. שטרקמן: 'גב

 24 לא, אז אולי תגידי אם את כזו חכמה  ד א. סודאי:"עו

 25 כן א. שטרקמן: 'גב

 26 אז אני בא ואומר שאת ההצעה הזו, המקום שלה הוא בוועדת חינוך. א. סודאי:ד "עו

 27 הצעה לסדר א. שטרקמן: 'גב

 28 המקום שלה  ד א. סודאי:"עו
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 1 מי שאחראי על מלגות זה ראש העיר. א. שטרקמן: 'גב

 2 ראש העיר יושב בוועדת חינוך  ד א. סודאי:"עו

 3 אתה בוועדת חינוך א. שטרקמן: 'גב

 4 ואני חושב שבוועדת חינוך תקום ועדת משנה לעניין המלגות.  ד א. סודאי:"עו

 5 אין בעיה. א. שטרקמן: 'גב

 6זה המקום הכי נכון והכי מקצועי לעשות את זה. פה אף אחד באמת  ד א. סודאי:"עו

 7מחברי המועצה לא יכול להתחיל עכשיו לדון, לקבל החלטה עניינית 

 8 כמו שאת רוצה, לא שרירותית, מקצועית רצינית.

 9אני יכולה לקבל את העניין של ועדת חינוך, אבל יש פה חברי מועצה  א. שטרקמן: 'גב

 10 שאני חושבת שכבודם 

 11שתעשה את זה בצורה המקצועית והנכונה ביותר. זו דעתי, ואם דעתי  ד א. סודאי:"עו

 12  -תתקבל אני חושב ש

 13תנו אני חושב בהמשך לדבריו שיש כל כך הרבה פרמטרים לבדוק או מר מ. אפריאט:

 14לפני שאנחנו חברי המועצה צריכים לבוא ולהצביע. מה שאורן אומר 

 15שזה נכון להעביר את זה לוועדת משנה, לוועדת החינוך, החלטה 

 16תתקבל שם, ילמדו את הבעיה, יביאו לנו באמת את הנתונים 

 17האמיתיים ואז אני אוכל לבוא ולקרוא וללמוד באמת מה הנתונים 

 18לדים, אין לי מושג, כל הפרמטרים לגבי אותו אחד, גיל, הכנסה, י

 19האלה ואחר כך נוכל להצביע באמונה שלמה שבאמת מה שעשינו זה 

 20 צודק.

 21 יש לך נציגה שם. ד א. סודאי:"עו

 22 יש לי נציגה, נכון, סומכת עליה בעיניים עצומות. א. שטרקמן: 'גב

 23מי  אורן תודה, מקס תודה, עוד מישהו רוצה להתייחס? תודה, אז ע:"מר ר. מרלי, רה

 24מוכן שזה יעבור לוועדת חינוך, אילן, אתה איתנו? מי בעד? מעולה, נגד 

 25 אין, נמנעים אין, תודה.

 26 אז את מורידה את ההצעה שלך? מר ד. אפשטיין:

 27 לא, אני לא מורידה ההצעה עוברת, לא מורידה א. שטרקמן: 'גב

 28 לוועדת חינוך. מר מ. אפריאט:
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 1 ו לא להוריד.זה לא היה דיון להוריד א א. שטרקמן: 'גב

 2 כי זה הצעה אחרת, לא, ממה שאני מבין. מר ד. אפשטיין:

 3 , אישור הרכב ועדת ערר נוספת 14 ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 לא, לא, רגע, סליחה ראש העיר... א. שטרקמן: 'גב

 5 את מפריעה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 אבל דימה מדבר איתי, מה אני מפריעה? א. שטרקמן: 'גב

 7, אישור הרכב ועדת ערר נוספת שהרכבה יו"ר עו"ד אלה יקוטי בן 14 ע:"מר ר. מרלי, רה

 8שושן, חברים שלום אסולין ויצחק שחם. זו ועדה, אנחנו עם ועדת ערר 

 9בארנונה, קצת מתקשים למען האמת ואנחנו רוצים לזרז את התהליך 

 10 כדי לטפל בכל הפונים לוועדת ערר.

 11 זו ועדה נוספת?  ד ל. איתמר:"עו

 12 כן ע:"רהמר ר. מרלי, 

 13  -מה הקריטריונים לבחירת ה א. שטרקמן: 'גב

 14 אנחנו לא עומדים בקצב.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 יהיו שני הרכבים.  ד ל. איתמר:"עו

 16יהיו הרכבים ואנחנו מקווים שנוכל לטפל כמה שיותר מהר בכל  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 האנשים שפנו לערר, אז זה הרעיון.

 18 ים לבחירת האנשים האלה שרשומים פה? מה הקריטריונ א. שטרקמן: 'גב

 19 בגדול  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 בגדול א. שטרקמן: 'גב

 21הנציגי ציבור, אנשים טובים שפנויים שרוצים לעבוד, לעזור, כי פעם  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 שעברה אנשים, לא, זה לא, לעבוד 

 23 רונן, אני רוצה דווקא פה ד ל. איתמר:"עו

 24 מאוד לרכז את האנשים. היה קשה ע:"מר ר. מרלי, רה

 25אני רוצה להציע משהו כי הרבה פונים אלי ושואלים אותי מיהם  ד ל. איתמר:"עו

 26נבחרי הציבור האלה, איך הם נרשמו, מה הם עושים, מי בוחר אותם. 

 27אני חושבת שמי שאחראי פה על כל נושא הדיגיטל, המידע המקוון, 

 28ת לזה רקע קצר לפתוח דף לכל תושב שבאמת חפץ לעזור, להירשם, לת
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 1 על עצמו ולהיכנס לפה כי זה מרגיש כמו מעגל סגור. 

 2 לא, לא, מה פתאום.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 אנשים בחוץ מסתכלים, וזה לא נראה טוב. ד ל. איתמר:"עו

 4לא, יש בארגון שלם, צריך לזכור, אנחנו צריכים לבטח אנשים,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5יה. יוכי דובריצקי לא נמצאת מתנדבים שבאים לעזור בעיריית נהר

 6ארגון שלם של מתנדבים נהריינים, חלק  7כאן, יש פה בקומה 

 7מהאנשים שיושבים פה בקהל אגב לוקחים חלק גדול מאוד 

 8בהתנדבות הזאת ואנחנו לוקחים משם לא מעט אנשים בהתנדבויות, 

 9זאת ועדה ציבורית עם עורכת דין, יש לנו עוד עורכת דין, את מכירה 

 10דיברנו על זה גם פעם שעברה, נציגי ציבור, כל תושב ואני אומר את זה, 

 11את זה פה לתושבי נהריה, שרוצה להציע את עצמו לאיזושהי ועדה או 

 12איזשהו, עניין התנדבותי, אז בשמחה רבה, לשמחתי אגב בעיר נהריה 

 13יש אלפי  מתנדבים, לא מאות, אלפי מתנדבים והם מוזמנים בשמחה. 

 14, מינוי ועדת רשות לבחירת 15? תודה. )סעיף( מי בעד? נגד? נמנעים

 15למדינת ישראל. אנחנו ביום  72-יקירי העיר נהריה ביום העצמאות ה

 16העצמאות הקרוב בע"ה נקיים טקס חדש שייקרא יקירי העיר, אנחנו 

 17נבחר אותם בצורה מסודרת, דיברנו על זה בישיבה האחרונה, לשם כך 

 18וצה להציע עוד חבר, אז אין מוקמת ועדה, גם בעניין הזה אם מישהו ר

 19שום בעיה, אפשר להגיש הצעות בצורה מסודרת ולפנות בעניין הזה 

 20לקרן אטיאס או לענת לורנץ. ענת לקחה אחריות, דיברנו ע לזה 

 21בישיבה הקודמת ואנחנו בעצם ממנים את ענת, את עו"ד לירז איתמר, 

 22 חברת המועצה, יצחק פרץ חבר המועצה, בוריס שטארקר חבר מועצה

 23והגברת רותי יפרח, הגברת נורית סגל, הגברת גליה מור, הגברת 

 24מלוכנא, אלה נציגי ציבור וזה עד כאן בשלב ליאורה אוצ'ניק ומר שוקי 

 25הזה להרכב הוועדה. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. שיהיה בהצלחה, 

 26זה אירוע חשוב מאוד, ממש חשוב ואני בטוח שהוועדה תעשה פה 

 27ים ענייניים ונוכל להוקיר את האנשים בחירות נכונות משיקול

 28זה לידיעה, חילקנו לכם את הקוד  16שתורמים רבות לקהילה. )סעיף( 
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 1האתי, עשינו עבודה, מי שהוביל אותה זה מנכ"ל העירייה. תודה.  

 2 אפשר להציג את זה? 

 3 לא, שמתי בתיקיה.  מר א. אלבז:

 4 יש לכל אחד בתיקיה.  דובר:

 5 לציבור שנמצא כאן  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 זה יהיה באתר העירייה גם. מר א. אלבז:

 7יהיה באתר העירייה. עשינו עבודה בארגון ביחד עם מנהלי המחלקות,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8עם עובדי עירייה. אני אקריא את זה רק בשביל הציבור שיכיר. 

 9"עיריית נהריה חרטה על דגלה להיות ארגון אשר מעניק שירות מיטבי 

 10י העיר תוך שמירה קפדנית על הנחיות החוק עם עקרונות לתושב

 11אחריות, יושרה, הוגנות, מוסריות ורגישות אנושית. אנו עובדי 

 12העירייה נפעל במיומנות מקצועית, בגישה שירותית קשובה וסובלנית 

 13הרואה תמיד את התושב במרכז. אנו ניקח אחריות מלאה על ביצוע 

 14אחד ואחת מאיתנו והן על דרך תפקידנו, הן לתוצאות המצופות מכל 

 15הפעולה והגישה השירותית אנושית המצופות מאיתנו עם נאמנות 

 16לאינטרס הציבורי, שמירה על משאבי העירייה והשקעת מאמץ 

 17מתמשך בחיסכון והתייעלות. אנו עובדי עיריית נהריה נהווה דוגמה 

 18להתנהלות אחראית, מקצועית, הוגנת ואתית ונשמש סמל, מקור 

 19וגמה אישית לתושבים. העקרונות עליהם אנחנו מתחייבים גאוה, וד

 20לקיחת אחריות, אני לא ארחיב את הכל, אבל לקיחת אחריות, שמירה 

 21על כבוד האדם, שמירה על יושרה, מקצוענות ומצוינות, שמירת קוד 

 22לבוש הולם, שוויון ואי משוא פנים ושקיפות מידע. עיריית נהריה 

 23חראית מקצועית, הוגנת ואתית ועובדיה יהוו דוגמה להתנהלות א

 24וישמשו סמל, מקור גאוה ודוגמה אישית לתושבים ברגשי מחויבות 

 25ואחריות" זה אני ביחד עם כמובן מי שהוביל את העניין, אלי אלבז 

 26מנכ"ל העירייה וצוות המנהלים, הסגנים וכל העובדים. אז זה הקוד 

 27 האתי שלנו מעתה. 

 28 חשוב להוסיף ברשותך  ד א. סודאי:"עו



   04-8666313חברת איגמי,  מועצת עיר נהריה
 2020בינואר  1
 
 

26 

 1 בבקשה ע:"מר ר. מרלי, רה

 2צריך להוסיף פה ש)לא ברור( העניין של האמנה הזאת אבל האמנה  ד א. סודאי:"עו

 3הזאת אתה לא יכול לראות אותה לבד, יש לה נגזרת, הקוד האתי יש 

 4לו נגזרת שזו האמנה שתגיע בהמשך, האמנה בעצם נגזרת מהקוד 

 5מנה שזה האתי, כשאתה פורט את הקוד האתי אתה מגיע לאותה א

 6 הסכם בין הרשות לציבור שזה הדבר היפה והנכון.

 7אמנה יכולה להיות חלק רלוונטי, כי הרוב פה, הקוד האתי של  מר י. פרץ:

 8 העובדים כאן 

 9 למשל לקיחת אחריות, שמירה על כבוד, כל הדברים האלה בסף  ד א. סודאי:"עו

 10 האמנה לא בהכרח יש לה קשר לקוד האתי.  מר י. פרץ:

 11 האמנה הנוכחית היא כן בהכרח.  סודאי:ד א. "עו

 12תראה, הקוד האתי הוא באופן עקרוני בסיס למימוש כל דבר שקורה  מר א. אלבז:

 13 פה בעירייה, זה המצפן של כל עובד עירייה. 

 14אני חושב שזה, קודם כל תודה על הפרגון, מגיע פה מלוא ההערכה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15קופה ארוכה, הושקעה פה למנהלים ולעובדים שעסקו בזה במשך ת

 16מחשבה. יש לזה מצורפים כמה דפים של פירוט... אני לא יודע אם 

 17אתם רואים את זה כרגע, אבל כמובן זה יפורסם גם לציבור בצורה 

 18מסודרת באתר העירייה, זה חשוב, זה מחייב את העובדים שלנו, 

 19אנחנו משרתי ציבור, העיר נהריה היא לא של אף אחד מהיושבים 

 20זה, היא של התושבים ואנחנו צריכים לשרת את הציבור בחדר ה

 21ואנחנו מתחייבים פה בקוד אתי לשרת אותם נאמנה ועם באמת רגשי 

 22מחויבות ואחריות כפי שציינתי, אנחנו צריכים לשמש דוגמה, אז כל 

 23תושב שירצה לראות יוכל לראות את זה באתר בצורה מסודרת, תודה. 

 24, זה 2019לשנת  3ספי לרבעון , קיבלתם דוח כ17אני עובר לסעיף 

 25 , דוח תלת חודשי 18לידיעה כמובן, אני אומר, זה דוח תלת חודשי 

 26 ... 17לא, זה  א. שטרקמן: 'גב

 10-11-27זה דוח תלת חודשי לפעילות העירייה לתקופה של  18רגע,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 לידיעה. כן בבקשה.  12/19
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 1 6את הקפיצה בין החצי שנתי לעוד  , האם הגזבר יכול להסביר17 א. שטרקמן: 'גב

 2מיליון שקלים, מאיפה זה נובע, ומה קורה עם עניין השכר והמשרות, 

 3חודשים ... אז אני מניחה שנגיע  9-איפה החשב המלווה, אם אנחנו ב

 4 מיליון, ואם החשב המלווה מגיע ראש העיר? 20-ל

 5 אין ממשלה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 או.קי.  א. שטרקמן: 'גב

 7כרגע אנחנו בתהליך מול משרד הפנים וכמו שראש העיר אמר אין  . זנו:רו"ח מ

 8 ממשלה.

 9 והגירעון ממה נובע? א. שטרקמן: 'גב

 10, יש לנו הוצאות פרישה בדוח 2.9בגדול בהוצאות השכר יש לנו פער של  זנו: רו"ח מ.

 11מיליון, יש לנו פער  6בחינוך יש פער של ₪, מיליון  3הרבעוני של 

 12חינוך והמשרדים הממשלתיים נגבו כספים, גם בהסעות, ממשרד ה

 13במשרד הרווחה היה גידול של כספים וקיבלנו אותם רק בדצמבר 

 14 מיליון ממשרד הרווחה ואז היו פערים בדוחות. 2קיבלנו 

 15 אבל את זה אמרת, בחצי שנתי אמרת לי את זה.  א. שטרקמן: 'גב

 16מצם, עכשיו יש לנו מיליון שקל שהצט 6ובהכנסות מים יש פער של  זנו: רו"ח מ.

 17, יש 43-מיליון ואנחנו מסיימים ב 45את נתוני סוף השנה, התקציב 

 18תקופות ובסוף השנה יש  4תקופות בדוח הרבעוני,  4כמה סיבות, יש 

 19עוד את החיוב של אוקטובר ודצמבר ואז בחלק היחסי זה מתקן את 

 20 עצמו ואנחנו יודעים...זה הנתונים.

 21 יקר מהשכר?אז הגירעון בע א. שטרקמן: 'גב

 22 חלק משכר, חלק בחיוב, כשהרוב הוצאות פרישה.  זנו: רו"ח מ.

 23 פרישה, פרישה מר מ. אפריאט:

 24 בסדר, פרישה זנו: רו"ח מ.

 25 רגע, רק שניה, מיכה, רק דבר אחד, אורנה, פספסנו משהו. מר ד. אפשטיין:

 26 כן א. שטרקמן: 'גב

 27 כנו במים אמרת הפער בצורה שלילית, אנחנו חס מר ד. אפשטיין:

 28, 6.1מיליון,  6המים אנחנו תיקנו את זה לסוף השנה, בדוח הזה יש  זנו: רו"ח מ.
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 1 מיליון. 2-בסוף השנה זה מצטמצם ל

 2 זאת אומרת אספת מים של הגשמים ומכרת אותם?  מר ד. אפשטיין:

 3 לא, יש עוד שני חיובים.  זנו: רו"ח מ.

 4 עוד לא נכנס, שני חיובים עוד לא נכנסו. :מר י. פרץ

 5אני מציע, באמצע שנה זה קצת בעייתי להסתכל על נתונים אם רוצים  ע:"ר. מרלי, רה מר

 6נתוני אמת, אנחנ ועוד מעט מסיימים את השנה הזו, יהיו נתונים אמת 

 7מבוקרים משרד הפנים ונוכל להציג את זה גם לציבור כמובן כאן ואז 

 8-ב, תראו, נהריה 2020נוכל לדון בפערים, באתגרים שיש לנו. שנת 

 9מיליון  412 - 2019בשנת ₪, מיליון  396אישרה תקציב בגובה  2018

 10מיליון  450יובא לעיונכם ולאישורכם תקציב בגובה  2020בשנת ₪. 

 ,₪50 ? 11 

 12 כן זנו: רו"ח מ.

 13 , בסדר, אחרי שוועדת הכספים תאשר את זה מחר, נכון?400, 450 ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 כן זנו: רו"ח מ.

 15ועדה תדון מחר, הקפיצות האלו, אני אומר שוב בעיקר לאורחים הו ע:"מר ר. מרלי, רה

 16ולציבור, נהריה גדלה, נהריה מתפתחת, ברוך השם, וזה דורש 

 17תקציבים וההוצאות גדלות, אני מזכיר לכם, אנחנו עדיין לא 

 18, כשזה יסתיים אז 2משופעים באזורי תעשיה, אנחנו עובדים עם 

 19ר טוב, אבל עדיין בעזרת השם המצב של העיר יהיה הרבה יות

 20 2019-ההוצאות גדולות, מגיעים יותר תושבים, בנינו רק השנה, ב

 21אנחנו נוסיף עוד גנים, אנחנו  2020גנים ובי"ס חדש ובשנת  4הוספנו 

 22קיבלנו אתמול אישור סופי והקבלן המבצע אני שוחחתי איתו אישית 

 23בירוקה, זו בשורה לירוקה ולשכונת  2גנים,  4שיצא לדרך לבנות 

 24כזיב ובאומל, הקבלן התחיל לעבוד היום בבוקר, יש אישור סופי, יש א

 25גנים  2גנים בירוקה, בניית  2הרשאה של משרד החינוך על בניית 

 26גנים, זה עוד צוותים, זה עוד אנשים ואנחנו  4בשכונת בוימל, זה עוד 

 27כיתות חדש.  24קיבלנו אישור סופי עם הרשאה לבניית בי"ס יסודי 

 28עוד אנשי חינוך, עוד צוותים, חבר'ה, זה כסף, ואנחנו זה עוד מורים, 



   04-8666313חברת איגמי,  מועצת עיר נהריה
 2020בינואר  1
 
 

29 

 ₪1 מיליון  450גדלים והתקציב שיובא לאישורכם בקרוב יהיה על סך 

 2ובעזרת השם נגדל ונגדל ואנחנו נצטרך להביא כסף. לא הועלה פה 

 3הצלחנו להגביר את אחוזי הגביה בעירייה, אין לנו  2019אבל בשנת 

 4מיליון שקלים אם אני  7ביה, בערך ג 3%-ברירה, אני חושב שעלינו ב

 5 זוכר נכון. 

 6 .3-כ :מר א. אלבז

 7  -אחוז וכ 4-כ ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 מיליון. 10 מר א. אלבז:

 9מיליון שקלים, בבקשה. חבר'ה, תודה רבה, שיהיה המשך ערב טוב,  10 ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 תודה. 

 11 ישיבה נעולה


