
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 18:00בשעה   3/7/19 של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ישיבה מן המניין 

 3 בבניין העירייה, בחדר המועצה קומה ג' . 

 4 מר רונן מרלי, ראש העיר : משתתפים

 5 מר דימה אפשטיין, סגן ומ"מ ראש העיר

 6 מר אייל וייזר, סגן ראש העיר

 7 גב' שרית מולכו

 8 גב' ענת לורנץ

 9 אפריאט מר מקס

 10 מר חיים רואש

 11 עו"ד אורן סודאי

 12 עו"ד לירז איתמר

 13 עו"ד קלאודיה מרקוב 

 14 מר בוריס שטארקר 

 15 מר עופר אלקיים 

 16 עו"ד דוד בניאשוילי 

 17 גב' אורנה שטרקמן 

 18 מר זכריה חי 

 19 גב' שרית נס פררו 

 20 מר אלי אלבז, מנכ"ל העירייה מוזמנים:

 21 עו"ד אורן ארבל, היועץ המשפטי לעירייה

 22 שוורץ, גזבר העירייה ו"ח חגיר

 23 על סדר היום:

 24 . אישור תב"רים1

 25 סכום   הפרויקט תב"ר מס'

 26 ₪ 400,000הגדלה:    כביש גישה ופיתוח בבית העלמין 2/407085

 27 קור התקציב: המועצה הדתית.מ

 ₪28 1,100,000הגדלה:  בניית תוספת כיתות בביה"ס למדעים ואומנויות 2/841081
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 1 למקור התקציב: רשת עמ 

 2 ₪ 500,000 חדש עבודות במבני ציבור, תרבות הפנאי והספורט 2/938082

 3 היטל השבחה –מקרנות הרשות  קור התקציב:מ

 4 ₪ 500,000 חדש   פיתוח סביבתי כבישים ומדרכות 2/939074

 5 הרשות מהיטל כביש. מקור התקציב:

 6 ₪ 200,000 חדש   מית תכנון מפורט להסדרת מדיניות מקו 2/940073

 7 38התאם לתמ"א ב

 8 הרשות מהתקציב הרגיל ו.ב.ע. מקור התקציב:  

 9 

 10 . אישור להוספת מנכ"ל העירייה, מר אלי אלבז, כמורשה חתימה נוסף במסמכים2

 11 בעלי משמעות כספית כך שחתימתו בצירוף חתימת הגזבר וחותמת העירייה יחייבו את

 12 העירייה. 

 13 

 14 טוקול ועדת השמות למקומות ציבוריים. . אישור פרו3

 15 

 16 נציגי ציבור:   מינוי חברי ועדה לקידום התיירות:. 4

 17 מר אלי אוקנין  ראש העירייה –יו"ר הוועדה: מר רונן מרלי  

 18 מר רוני פלד חברת מועצה –חבר הוועדה: גב' אורנה שטרקמן 

 19 

 20 נציגי ציבור:  מינוי חברי הוועדה לקידום התעשייה: . 5

 21 מר שמעון סטלרו  סגן ראש העיר –יו"ר הוועדה: מר אייל וייזר  

 22 חבר מועצה –חבר הוועדה: מר זכריה חי 

 23 מר רוני פוטסמן מר יוסי כהן מר מאיר בורקיס

 24 

 25. לידיעה בלבד דו"ח פעילות משלחת מחלקת הקליטה ליריד תעסוקה בחו"ל בחודש 6

 26 אפריל. 

 27 

 28 לבד דיווח על פעילות ועדות בראשות סגן רה"ע מר אייל וייזר.. לידיעה ב7
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 1  4-5-6/2019. לידיעה בלבד דו"ח תלת חודשי לפעילות העירייה לתקופה 8

 2 רוטוקולפ

 3ערב טוב. שלום לכולם. אני רואה שהפייסבוק לא זה. ערב טוב, אני  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4ם, נדבר על הכל, אתחיל, אני מבין שיש לנו תקלה. טוב, כמה עדכוני

 5כולל על העובדים ,כל העניינים שיש לנו. אז לפני שאני אתחיל, כמה 

 6דברים שקורים בעיר. בי"ס לחינוך מיוחד מיועד לתלמידים שנמצאים 

 7על רצף האוטיזם, לקויות, כל מה שקשור ללקויות תקשורת, הוא 

 8ייפתח, בעזרת השם, אנחנו עובדים עכשיו במאמץ מוגבר בשכונת 

 9דור להכשיר את בית הספר, זה זמן קצר. הבית ספר הזה יהיה טרומפל

 10בית ספר צומח כרגע א' עד ג', והוא יגדל ככל שיעברו השנים. הילדים 

 11האלה חשובים, אלה ילדים שלומדים היום מחוץ לנהריה ואנחנו רוצים 

 12שהם ילמדו בנהריה, וזה יהיה בית ספר לנהריינים כמובן ובית ספר 

 13תהיה עדיפות לילדי נהריה וככל שניתן נקלוט אזורי, זאת אומרת ש

 14בשמחה רבה כל מי שאפשר מהאזור, הוא יתן מענה אזורי. בשורה 

 15נוספת בתחום החינוך, הקמת בית ספר יסודי שש שנתי, אנחנו עכשיו 

 16בשלבי התכנון שלו, ייבנה בשכונת אריק שרון. השכונה שוב ממוקמת 

 17כונות המזרחיות. בחלק המזרחי, השכונה הדרומית מבין שתי הש

 18כיתות, הבנייה תימשך שנתיים בערך, ובעזרת השם גם  24הבי"ס יכלול 

 19זה ייפתח באופן יחסי בקרוב. כולם סיימו ללמוד, הילדים יצאו לחופש, 

 20אני מניח שאתם מכירים, היו טקסים מרשימים, יפים, בכל בתי הספר, 

 21ית הספר גם היסודיים וגם חטיבות ביניים ותיכון. מגמת עיצוב של ב

 22למדעים ואומנויות, נציג לכם בקרוב עשו עבודה על העיר נהריה, על 

 23הסמלים שלה, יצרו לוגו אז הם עשו את זה בצורה ממש מרשימה, 

 24אנחנו נעשה גם לפרסם את זה, וגם ניקח את העבודות כאות הוקרה 

 25ונדפיס אותן על תמונות גדולות ונתלה אותן איפשהו בעיר, עוד לא 

 26קייטנות התחילו. אני רוצה לומר שיש קודם כל היענות החלטנו איפה. 

 27מרשימה, גם בי"ס לש החופש הגדול, כיתות א' עד ג', בגני ילדים יש לא 

 28ויש היענות  15/8-מעט קייטנות, גם יום ארוך, הקייטנות יהיו עד ה
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 1אדירה של התושבים. יהיו גם קייטנות של כוכבי ספורט, מסלול 

 2ההיקף הכי גדול שהיה עד עכשיו בתחום כדורגל, כדורסל, מחול. זה 

 3ילדים יותר משנה שעברה ובכלל  250הקייטנות. בנוסף לקייטנות יש 

 4ילדים יותר, זה  250, 1/9-בגני הילדים בשנת הלימודים שתיפתח ב

 5מרשים, זה טוב. קיימנו מפגש פרידה מעשרות חיילי פרק משימה וש.ש. 

 6מו לא מעט לעיר, נפרדנו שהיו כאן בנהריה, היו פה בשנה האחרונה, תר

 7מהם בצורה מכובדת. קיימנו טקס לכל התיכוניסטים שעומדים 

 8להתגייס בשעה טובה, מי שמתגייס לצבא או מי שעושה שירות לאומי, 

 9הם היו בחוף סוקולוב ביום שישי האחרון. מרכז צעירים הוביל את זה 

 10ר. בצורה יפה. כמה עדכונים על פגישות ודברים מרכזיים שקורים בעי

 11ברשות המים והניקוז קיימנו מספר פגישות איתם לטיפול בכל רשת 

 12הניקוז והביוב, אנחנו עושים שני פרויקטים מאוד גדולים שקשורים 

 13בזה, אחד בכל הרחובות של ויצמן, געתון, ז'בוטינסקי, דוד אלעזר, 

 14העליה, מעפילים, זה פרויקט אחד, ופרויקט שני זה נושא הטיילת 

 15הצפונית בשעה טובה יתחילו עבודות בשבע הבא, גם הצפונית, הטיילת 

 16על ביוב ותשתית חדשה מתחת לאדמה וגם תשתית טיילת חדשה. כרגע 

 17ממלון סילייף זה הולך מצפון לדרום ממלון סילייף ועד לחיבור לטיילת 

 18באזור המזח. הטיילת הזאת תרוץ על קו המים כולל באזור הימיה, חוף 

 19מטר יהיה  200תחילו בשבוע הבא וכל גלי גליל והקנטרי. העבודות י

 20מטר רוחב,  12מטר עומק,  4מקטע חדש, זה ייסגר כי יש שם חפירות של 

 21כדי להתקין את קו הביוב, אז כל מי שרוכב אופניים או רץ שיכיר, 

 22שהחלקים האלה יהיו סגורים בשנה הקרובה. קיימנו פגישה עם מפקד 

 23נחנו כמובן עושים את פיקוד העורף, היה כאן השבוע, פגישה טובה, א

 24כל מה שאנחנו צריכים לעשות כהיערות לחירום. הקמנו את בית הספר 

 25לכדורגל, בית הספר לכדורסל ובית הספר לטניס, עשינו כמה ימי 

 26הכשרה, היו עשרות ילדים וילדות. מיזם ערב בשכונה, אתם מכירים, 

 27עשינו בנהריה ונעשה את הבא בתור בקרוב. סך הכל העירייה טיפלה 

 28ברוב הבעיות שעלו מהשכונה ואנחנו נפרסם לתושבים של השכונה 
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 1חניות, פשוט עשינו  32-בקרוב מה בוצע. הגדלנו שם את כמות החניות ב

 2עבודה עם יועץ תנועה והצלחנו למחוק מספר מקטעים של אדום לבן 

 3והפכנו אותם לאפור כדי להקל על מצוקת החניה שם. התחלנו במבצע 

 4ים של צואת כלבים ברחובות, אתם תראו נרחב בעקבות מקרים רב

 5פרסום על זה, גם בפארקים, גם במקומות ציבור שונים. אנחנו בתהליך 

 6מואץ לפתיחת גינות כלבים, כמעט בכל שכונה יש גינות כלבים וננסה 

 7לאכוף את הנושא הזה בלי פשרות, סך הכל הציבור צריך להבין שזה 

 8אנחנו משיקים בימים חשוב ומתבקש לשמור על הכללים. מיזם חדש ש

 9אלו זה כרטיסי הטבות לצעירים וגמלאים לרכישה מעסקים מקומיים. 

 10יש עשרות עסקים שכבר פנו, אנחנו מייצרים פיילוט, כל עסק שרוצה 

 11להצטרף למאגר כמובן מוזמן, זה סך הכל יטיב עם הצעירים שלנו, יטיב 

 12תחיל עם הגמלאים שלנו ואנחנו נרחיב את זה כמה שאפשר, הפיילוט י

 13ממש בקרוב ובתקוה שזה יצליח. הכרטיסים יחולקו בצורה מסודרת, 

 14יהיה על זה פרסום מסודר. תנועת תרבות קיימה מיצג בתחנה 

 15המרכזית, מיצג מדהים, התנועה הזאת עושה עבודה נהדרת בעיר, הם 

 16עשו את זה בתחנה המרכזית השבוע, מי שלא היה פספס, שיתוף של לא 

 17חנו מקווים לשתף איתם פעולה בהמשך מעט אומנים מנהריה ואנ

 18ולהרחיב את המעגל הזה. אירועי קיץ של העולמות, אני מניח שאתם 

 19מכירים, מתחיל השבוע, הקפדנו לבנות תוכנית שתטיב גם עם הילדים 

 20הצעירים יותר, גילאי שבע, שמונה, תשע, מה שקראנו לו רבע לנוער, 

 21בימי רביעי קבוע יהיה  כמובן מבוגרים. יש אירועים גם בכיכר העירייה,

 22כלל במרחב פה מופע רבע לנוער ואחר כך נוער,  גם בטיילת המזח וב

 23הטיילת ובחוף סוקולוב. בגדול יש מתווה שירוץ בחודשיים האלה 

 24באופן קבוע בימי רביעי כאן, ימי ראשון בבריכות גלי גליל יהיה הפנינג 

 25י כאן, שני למשפחות, בימי שני שלישי לנוער בלבד, רביעי כמו שאמרת

 26שלישי יהיה בשכונות, רביעי כאן וחמישי שישי שבת זה יהיה סוף שבוע, 

 27כל פעם בסגנון אחר, קראנו לזה "קיץ של העולמות", אז סך הכל צפויים 

 28ימי קיץ טובים. בכל מוצאי שבת יהיה אמפיטף באמפי הישן לילדים 



חברת  ישיבת מועצת העיר נהריה מן המניין   04-8666313איגמי, 
 2019ביולי  3
 
 

6 

 1בן קטנים ומשפחות, גם שם תהיה פעילות טובה, אז הציבור מוזמן כמו

 2ומוזמן גם לעקוב אחרי פרסומים בעיתונות והכל. אני רוצה להגיד כמה 

 3דברים רגע על העובדים, אני מבין שמי שקורא על הרשתות, איזה ילד 

 4עובדים וכאלה, אז מדובר על הרבה פחות,  113מעלה משהו וכותב 

 5קודם כל שתכירו ולא התייחסנו לדברים, אז אני אסביר עכשיו בקצרה 

 6עיקר לציבור ולעובדים, למרות שדיברנו עם כולם. קודם את התהליך ב

 7כל המרכז הקהילתי החדש בנהריה ייפתח, זאת עובדה, עם כל הקשיים 

 8נעשה את הכל כדי שזה ייפתח, אנחנו נחושים בעניין הזה, זה לטובת 

 9הציבור, לטובת הקהילה, לטובת הילדים, להעצמת החוגים, לחיבור 

 10י. המגוון שיינתן שם יהיה מגוון רחב החינוך הפורמלי והבלתי פורמל

 11יותר, איכותי יותר ותהיה בקרה ופיקוח רחבים יותר ממה שקורה היום 

 12ואנחנו נחושים ומי שרוצה לבדוק את הנחישות שלנו מוזמן. אנחנו לא 

 13נעצור תהליך שהוא לטובת הציבור, פיטורים זה דבר קשה מאוד, אנחנו 

 14אחד לא יטיף מוסר על  עושים כל מאמץ שלא לפגוע באנשים ושאף

 15חמלה ורגישות, יש לנו את זה בכמויות גדושות. כל משפחה חשובה. 

 16אנחנו נעשה תהליך שימקסם את היכולת שלנו לשמור על העובדים, כל 

 17מי שאנחנו נוכל לשמור אותו בעירייה יישמר בעירייה, מי שאנחנו נעביר 

 18זכויות אותו למתנ"ס אנחנו נשמור ונעשה הכל כדי לשמור על כל ה

 19שאפשר לשמור לו ונעשה את המקסימום לשים עובדים טובים 

 20במקומות טובים שחשובים לכולנו והתהליך כמו שבוצע כרגע הוא בוצע 

 21כי כך צריך לעשות, אבל עכשיו נשב עובד עובד בצורה פרטנית, נשמע 

 22את הבקשות שלו ונעשה הכל לדאוג לכולם, לתנאים שלהם ולצרכים 

 23לא מדובר במאה ושלוש עשרה כמו שאיזה ילד שלהם ברגישות יתרה. 

 24מפרסם, מדובר בהרבה פחות וכשנגמור את כל התהליך עם כל העובדים 

 25אז גם נדע בצורה מסודרת להעביר את המידע. יש עובדים שהם עובדים 

 26שעתיים שמעבירים חוגים, אז העובדים האלה אנחנו נעשה הכל כדי 

 27שעושה חוג, אם הוא עושה שהחוגים שלהם יימשכו וצריך להבין, עובד 

 28שעתיים אז הוא מקבל שכר על שעתיים, אם הוא עושה ארבע שעות הוא 



חברת  ישיבת מועצת העיר נהריה מן המניין   04-8666313איגמי, 
 2019ביולי  3
 
 

7 

 1מקבל שכר על ארבע שעות ואני מאמין שנעצים את החוגים וכך זה גם 

 2יטיב עם העובדים בסך הכל אז צריך להבין שהתהליך הזה תהליך רגיש 

 3לשמור מאוד, מדובר באנשים, מדובר במשפחות ונעשה את המקסימום 

 4על מקסימום עובדים ולייצר מרכז קהילתי איכותי כמו שצריך ואין פה 

 5נקמנות ואין פה רדיפה פוליטית ואין פה, אל תחפשו דברים שלא צריך 

 6לחפש. דיברנו על זה לא מעט ובטח אין סתימת פיות ולא ניכנע 

 7לאיומים, אני לפחות לא איכנע לאיומים עלי וגם לא ניכנע למי שנהריה 

 8ש סדרי העדיפויות שלו ולנו יש אחריות לנהריה, לכולנו דרך לא ברא

 9אגב, לא רק לי, לתושבים, לעובדים ולקופה הציבורית ונעשה את זה 

 10הכי טוב שאפשר וכל פעם כשיהיה משהו לעדכן אז נעדכן בצורה 

 11מסודרת ומדובר על אנשים אז אני מציע להתאזר בסבלנות והחלק הכי 

 12זה התקופה של האי ודאות שאתה לא קשה באמת גם שלהם וגם שלנו 

 13יודע מה קורה ולכן עובד עובד נשקיע בו את כל הזמן שנדרש כדי לטפל 

 14בו. מי שרוצה להפגין מוזמן, יש עכשיו מיצג מדהים למטה, מי שיצא לו 

 15 לראות אותו, אנחנו בעד ואני אומר שוב, מי שרוצה 

 16 ם. אנחנו נמשיך להתייחס לעניין של העובדי א. שטרקמן: 'גב

 17אני מדבר רגע, אני מדבר. מי שרוצה להפגין, אני אומר, מוזמן, גם  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18עכשיו סייענו ונמשיך לסייע ויש פה מדינה דמוקרטית ונכבד את הכל. 

 19מי שרוצה שכר בלי לעבוד אז שיחפש את זה לא במקום ציבורי ואנחנו 

 20צל תושבי לא חברה פרטית ואני לא עובד בחברה פרטית, אני עובד א

 21נהריה ונשתדל לעשות את זה בצורה הכי רצינית, ערכית, מוסרית, עם 

 22השקעה הכי גדולה שאפשר. אנחנו לא מגיבים לכל דבר ולכן אני מנצל 

 23את הבמה הזאת לדבר על זה, אני ממש מבקש, יש פה אנשים, יש פה 

 24משפחות, אל תצאו בהצהרות על דברים שאתם לא מבינים, כשהדברים 

 25ים ויסגרו אז כמובן שגם יצאו ונדבר על זה, וצריך לעבוד יהיו ברור

 26ופחות לדבר. לא המדרש עיקר אלא מעשה, את זה אתם מכירים. אנחנו 

 27עובדים בשיתוף פעולה מלא עם ההסתדרות, למרות מה שאתם חושבים 

 28וזה עובד בסך הכל בסדר גמור ואנחנו נצליח בעזרת השם לשמור על 
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 1לפני שאני מתחיל, אם יש שאלות אז  המקסימום ולדאוג לאנשים. אז

 2 אני אשמח לענות. 

 3על חשבון הזמן שמגיע לנו לדבר אנחנו רוצות לדבר שניה על ה, אני בכל  א. שטרקמן: 'גב

 4אופן, שרית תדבר על משהו אחר, בעניין העובדים המפוטרים. לפני 

 5חודש בדיוק ישבנו פה והייתה הצבעה על הסכם התקשרות עקרוני עם 

 6נ"סים, אמרתם שאין הסכם וכעבור שלושה שבועות יש כבר חברת המת

 7אנשים שמוזמנים לפיטורים, לשימוע, לבוררות ,אז כנראה שיש הסכם 

 8ואתם לא רוצים להראות אותו לציבור, אנחנו מבקשות עכשיו שתראו 

 9את ההסכם אם זה שקיפות ומינהל תקין, זה דבר אחד. דבר נוסף, 

 10מיליון שקל מתקציב העירייה  אנחנו יודעים, ממה שהבנו שארבעה

 11יועבר למתנ"סים, זה פחות או יותר הסדר גודל, אנחנו שואלות איך 

 12לעירייה יש פתאום תקציב גם לארבעה מיליון למתנ"סים וגם 

 13לכדורסל, איך תעמוד בזה, דבר נוסף מדוע לא שומרים, שלחנו לך 

 14מכתב בתחילת השבוע ואנחנו מצפות לפגישה, האם שומרים בעצם על 

 15התנאים, לא יכול להיות שעובד פה עובד עשרים ושלושים שנה וקרוב 

 16לפנסיה שלו ובעצם ייפגע למשך כל שארית חייו מהבחינה הזאת שלא 

 17יהיה לו פנסיה ברגע שמפטרים אותו, וגם שרית מולכו, את דיברת עם 

 18חלק מהעובדים ואמרת להם שלא בטוח שכולם ייכנסו, יהיה 

 19חליט מי יכנס ומי לא. זה שעשיתם שיחה דירקטוריון והדירקטוריון י

 20אתמול והיום לעובדים וניסיתם להרגיע אותם יכול להיות שיצרתם 

 21אצלם פחד, זה כנראה מלחץ ציבורי, אז אנחנו גם מצפים מחד, אתה 

 22יכול להגיד מה שאתה יכול להגיד, אחד, שתדאגו לעובדים ותראו את 

 23העסקה של חברת ההסכם ובאיזה תנאים, אנחנו יודעים שהתצנאים ב

 24המתנ"סים הם לא תנאים כמו עובדי עירייה, זה דבר אחד, ודבר נוסף 

 25ככה, זה די תמוה בעיני שמצד אחד עיריית נהריה שולחת עובדי עירייה 

 26על חשבון משלמי המיסים ליריד תעסוקה, ומצד שני מפטרת עובדים 

 27 שאעמורים לעבוד פה, בוא תגיד לי איך זה תואם. 

 28 עוד פעם את עושה את אותה טעות, את לא מקשיבה. ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 אני מקשיבה מצוין, השאלה  א. שטרקמן: 'גב

 2 הסברתי, תאמיני לי, השקעתי ע:"מר ר. מרלי, רה

 3ים ועובדים מפחדים, עובד אין שקיפות, אנחנו לא רואים את הצבע א. שטרקמן: 'גב

 4 שקל אין מי שידבר בשבילו. 6,000-ו 5,000שמרוויח 

 5 אל תגידי אין הסכם ואין שקיפות, אורנה, בואי, בואי, אני...  ע:"מרלי, רה מר ר.

 6ודבר נוסף, אתה כל כך התפארת ברוביק )דנילוביץ, ראש עיריית באר  א. שטרקמן: 'גב

 7שבע( שהוא המודל שלך, כדאי שתדבר איתו ותראה למה אין שם חברת 

 8 מתנ"סים בבאר שבע, זה טיפ.

 9 להתקשר לרוביק אחר כך נשמע אותו.תזכיר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10כל הקמפיין בחירות אמרת שאתה לומד ממנו, אז חבל שעל חברת  א. שטרקמן: 'גב

 11 המתנ"סים אתה לא לומד ממנו בלעשות משהו אחר. זה הכל. 

 12אורנה, את מוזמנת, אמרתי, תבדקו את הנחישות שלי, תהיה פה חברת  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 מתנ"סים 

 14 אתה ראש העיר, אנחנו אמורים לעזור לך  א. שטרקמן: 'גב

 15 יהיה פה מרכז קהילתי חדש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 אתה עושה טעויות על טעויות. א. שטרקמן: 'גב

 17טוב, אז אנחנו נשמור על העובדים את המקסימום שאפשר ולא אחזור  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 על ההרצאה שלי, חבל שאת אף פעם לא מקשיבה.

 19 וא נ ראה, מקשיבה מצוין. ב א. שטרקמן: 'גב

 20 עוד מישהו רוצה להתייחס? ע:"מר ר. מרלי, רה

 21אני רוצה להתייחס למיצג אסבסט והפעם אני רוצה לפנות גם  עו"ד ל. איתמר:

 22לתושבים, להזמין אותם להגיע, ללמוד ולראות באמת על החומר 

 23העיר איפה שהילדים הולכים המסוכן הזה שקיים בקרבנו פה בתוך 

 24י ספר וגנים, חשוב ללכת, להגיע, לראות, להיזהר, במקום ללמוד, בת

 25שיש להתריע להתקשר ולהודיע על מפגע כזה או אחר, מפגע סביבתי של 

 26אסבסט ולהרחיק משם גם את הילדים שלנו וגם אתם תתרחקו ותתנו 

 27יד בזה לעזור לכולנו באמת להצליח לחיות לאורך שנים רבות. 

 28שערה שמספיק שננשום אותו  האסבסט הוא באמת בגודל של סיב של
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 1לתוך הגוף שלנו עוד שלושים, ארבעים שנה זה יתפרץ וזה יהיה פה מגפה 

 2שלמה בעיר נהריה. אני כן רוצה לפנות לאייל וייזר ולבקש ממך 

 3שתשקיע יותר מאמצים, יותר משאבים בדבר הזה שקיים פה בעיר 

 4נושא נהריה, העיר שלנו שונה מערים אחרות, יש לה אופי אחר בכל ה

 5הזה וצריך באמת לתת את כל כולנו, אם זה לגייס מבחוץ, אם זה להביא 

 6עוד דברים, יש לנו תושבים נפלאים שמוכנים לתרום את כל זמנם למען 

 7הדבר הזה ואני חושבת שאפשר לעשות פה דברים נפלאים, לקחת את 

 8 זה למקום אחר ובאמת לתת את הכל. 

 9מי שלא היה למטה, באמת מרשים, חשוב ומי  אני מצטרף להזמנה של ע:"מר ר. מרלי, רה

 10שלא היה שירד, באמת שווה, אחרי ישיבת מועצה כדאי שתרדו למטה. 

 11 תודה לירז, עוד מישהו?

 12אני רוצה להתייחס בבקשה למשהו, הנחתי על שולחן חברי המועצה  נס פררו: 'גב

 13בנושא הארנונה, אני יודעת שדנו בו רבות, אבל הנחתי על השולחן מכתב 

 14תב לך ראש העיר, נשיא אגוד לשכות המסחר, אוריאל לין ורציתי שכ

 15להקריא כמה שורות חשובות למען השקיפות. הרשות המקומית 

 16בראשותך הגישה למשרד הפנים בקשה להעלאה חריגה של מס 

 17הארנונה בשווי של שלוש נקודה שש מיליון על חניונים, על מחסן ביתי, 

 18ית יוקר המחיה לתושבים. אני סככות וסיווגים חדשים שמשמעותם עלי

 19מציעה לך ברוח טובה למשוך את הבקשה ולנקוט במדיניות של מיצוי 

 20הליכי הגביה, חיסכון והתייעלות ועידוד צמיחת המגזר העסקי על מנת 

 21 להקל על תושבי העיר והעסקים. רציתי בבקשה לשמוע איך התייחסת 

 22ך, תאמינו לי, אתם טעות אחרי מתוך המון כבוד אלייך אני אענה ל ע:"מר ר. מרלי, רה

 23טעות, אל תגידו שקיפות, עיריית נהריה לא ביקשה העלאת ארנונה, 

 24הנה, אני פונה פה לכל הציבור שמי שרוצה לשמוע, לא יעזרו לא שקרים 

 25 ולא מניפולציות 

 26 אבל זה צו  נס פררו: 'גב

 27לך, לא העלינו ואני אני עונה, אני עונה לך, אני לא חייב אבל אני עונה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 מתייחס למה שכתב אוריאל לין 
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 1 ברגע שמעלים מחסנים העלית... אל תטעה את הציבור.  א. שטרקמן: 'גב

 2רגע, אני עונה, אני עונה, אין לכם טיפה נימוס, אני עונה. "הרשות  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 המקומית בראשותך הגישה למשרד הפנים בקשה להעלאה חריגה"

 4 אני לא מבינה. :א. שטרקמן 'גב

 5מיליון", סחתין שהוא עשה את  3.6"של מס הארנונה בשווי של   ע:"מר ר. מרלי, רה

 6החישוב, על חניונים, אני גאה בזה, יש פה עשרים חניונים בעיר נהריה, 

 7 ארבעה מהם לא משלמים שקל 

 8 אבל שאלת, לפחות תקשיבי. מר ד. אפשטיין:

 9 יחד, לא ברור(לא, אמרנו ...  )מדברים ב נס פררו: 'גב

 10 תקשיבי מר ד. אפשטיין:

 11ארבעה חניונים מתוך העשרים לא משלמים אגורה שחוקה אחת  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12-חניונים מתוך ה 16בנהריה. החניונים האלה הם חניונים בתשלומים. 

 13משלמים שבעה שקלים ושמונים ותשע אגורות על קרקע תפוסה  20

 14שנה  30-יריית נהריה בחרה בכשהמינימום זה חמישים ואחד שקלים. ע

 15האחרונות לא לגבות מהם כסף ואני גאה ולא מתבייש לגבות מהם כסף 

 16 ואני מקווה שמשרד הפנים לא יפעל בצורה פוליטית ויאשר.

 17 ...מה עם המחסנים?  נס פררו: 'גב

 18מחסן ביתי, אז אנחנו אמרנו, על חניונים על מחסן ביתי שלא גבו בניגוד  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19וק עיריית נהריה מתכנסת לחוק סוף סוף וגובה את המינימום לח

 20הנדרש מתושבי העיר וגם, בזה אני גאה לגבות ולייצר פה מס אמת. 

 21ואותו דבר לסככות וסיווגים חדשים. כשיש באזור מסוים לול 

 22תרנגולות, אין שם לול באמת ולא תרנגולות, אבל משרד רואי החשבון 

 23רנגולות, אני יותר מגאה לגבות עליו את או רופא השיניים מסווג כלול ת

 24הסיווג הנכון כמו שצריך, ואם זה יעשיר את קופת העירייה בשלושה 

 25נקודה שישה מיליון שקלים אז אני חושב, הלוואי, אני חושב שנעשה פה 

 26 משהו 

 27 תמיד יש אנשים שהם לא ...  א. שטרקמן: 'גב

 28ה, לא מנומס שמדברים כשאני רגע, אתייחס לסיום של הזה, לא יפ ע:"מר ר. מרלי, רה



חברת  ישיבת מועצת העיר נהריה מן המניין   04-8666313איגמי, 
 2019ביולי  3
 
 

12 

 1מדבר. כן, טיפת כאב לא יזיק. אז הוא מציע לי ברוח טובה למשוך את 

 2הבקשה, אז אני מודיע לו דרככם שאני דוחה את הרוח הטובה ואת 

 3הבקשה ומה עוד אומר, חיסכון והתייעלות ועידוד לצמיחת המגזר 

 4ת העסקי, אז רק שתדעו שבנהריה בחצי השנה האחרונה נפתחה חבר

 5עסקים חדשים במע"ר,  40הייטק שלא הייתה פה מעולם, נפתחו מעל 

 6במרכז החיים העירוני ועכשיו אני בא מקניון נהריה, הקניון הישן, 

 7משרדים חדשים ומשרד הפנים שאנחנו, אנחנו ותושבי  5שנפתחו בו 

 8אלף שקלים, להעביר את כל פעילות משרד  600-העיר משלמים עליו כ

 9יה לקניון הישן, משרד פנים חדש, וזה ישדרג קודם הפנים מבניין העירי

 10כל לתושבים שמגיעים מכל האזור יגיעו לקניון הישן, זה שש מאות 

 11תושבים בממוצע ביום, זה יכניס חיים ואני אומר לכם שצמיחת המגזר 

 12העסקי בפועל קורית ו"בטוחני", הוא פונה אלי, "שמהלך כזה יגביר את 

 13גתך ובצירוף" אז חבר'ה, פוליטיקה אמון התושבים בך אישית ובהנה

 14בצד, שקרים בצד, בוא נתכנס קדימה ונתקדם. אז אני דוחה את 

 15 בקשתו. הלאה, עוד התייחסויות? 

 16 בוא נאשר. מר ד. אפשטיין:

 17יאללה, אני עובר לישיבה ברשותכם. סעיף ראשון, אישור תב"רים, יש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18העלמין, מקור התקציב זה , כביש גישה לפיתוח בית 2407085תב"ר 

 19אלף שקלים. לצערנו בית העלמין החדש בכברי  400המועצה הדתית, זה 

 20מתמלא לצערנו, אנחנו צריכים להרחיב אותו, התקציב מהמועצה 

 21הדתית ואנחנו פועלים להרחבתו. תב"ר שני, אנחנו נצביע על כל 

 22 התב"רים ביחד, תב"ר שני 

 23 שרית, זה לא ...  א. שטרקמן: 'גב

 24אז עוד פעם, תב"ר ראשון, מי בעד? אין בעיה, מי בעד? מי נגד? נמנעים?  ע:". מרלי, רהמר ר

 25, בניית תוספת כיתות 2841081מי נגד? נמנעים? תודה. תב"ר שני, 

 ₪26, מיליון  1.1בבי"ס למדעים ואומנויות, מקור התקציב רשת עמל, זה 

 27ני ציבור , עבודות במב2938082מי בעד? מי נגד? נמנעים? תב"ר שלישי, 

 28תרבות הפנאי והספורט, המקור התקציבי זה מהיטלי השבחה של 
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 1, פיתוח סביבתי, אלף שקלים, מי בעד? נגד? נמנעים? רביעי 500הרשות, 

 2אלף  500כבישים ומדרכות, התייחסתי לזה קודם, הרשות מהיטל כביש 

 3שקלים, מי בעד? מי נגד? אני כבר פה מתנצל בשם כל תושבי המרחב של 

 4הרחובות שציינתי קודם, ויצמן, ז'בוטינסקי, העליה, מעפילים, קשה 

 5 מאוד לנסוע שם, הכבישים הם חציים כורכר, אז אני מתנצל ומבקש

 6מהציבור להתאזר בסבלנות, זה ייפתר בחודשים הקרובים ולפחות יהיו 

 7, תכנון מפורט להסדרת 2940073תשתיות חדשות מתחת. תב"ר 

 8, זה הרשות מהתקציב שלנו 38מדיניות מקומית בהתאם לתמ"א 

 9אלף שקל, אנחנו בונים תוכנית  200הרגיל, וב"ע, ועדת בניין ערים, 

 10מסדירים איך אנחנו רוצים שמבנה  חדשה של תמ"א שלושים ו, בעצם

 11ייראה, וזו תוכנית שמחויבת ואנחנו האחרונים לדעתי  38תמ"א 

 12שעושים אותה. מי בעד? מי נגד? נמנעים? קלטתי. טוב )מדברים ביחד, 

 13 לא ברור( 

 14 עושה לי ככה. א. שטרקמן: 'גב

 15 את בעד?  דובר:

 16 כן א. שטרקמן: 'גב

 17להוספת, אני בימים שאיעדר אז אישור להוספת  , אישור2טוב, סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18מנכ"ל העירייה מר אלי אלבז כמורשה חתימה נוסף במסמכים, רק 

 19במסמכים שהם בעלי משמעות כספית, כך שהחתימה שלו בצירוף 

 20חתימת הגזבר וחותמת העירייה יחייבו את העירייה. מי בעד? מי נגד? 

 21 ם את זה, סליחה?נמנעים? תודה. יש שתי ועדות רשות, אנחנו עושי

 22 .3סעיף  דובר:

 23 סליחה ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 סעיף חשוב. דובר:

 25מתנצל, סעיף חשוב, כן, לא שמתי לב. אישור פרוטוקול ועדת שמות  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26למקומות ציבוריים, מי ש, אני מבשר פה לציבור, גם אנחנו קיימנו ועדת 

 27ברכה, ראש עיריית שמות, החלטנו לקרוא על שם חיים לבב, זכרונו ל

 28נהריה השלישי, אנחנו נקרא שם רחוב על שמו, הרחוב הראשי בשכונת 
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 1אריק שרון שנבנית בימים אלה, יצחק שמיר, סליחה, יהיה על שם חיים 

 2לבב זכרונו לברכה. המשפחה קיבלה את בקשתנו וכמובן שאנחנו נעשה 

 3ח את זה בצורה מכובדת, מסודרת, ואני שמח שסוף סוף נצליח להנצי

 4את האיש החשוב הזה שעשה לא מעט בשביל העיר שלנו. עניין שני, 

 5החלטנו שבית הספר החדש לילדים עם צרכים מיוחדים בשכונת 

 6טרומפלדור ייקרא על שם רונה רמון זכרונה לברכה, אני מניח שלא 

 7צריך להרחיב פה, אישה יקרה, אנחנו גם את הסכמת המשפחה שלה 

 8רוע הזה בצורה מכובדת ומכבדת בבית קיבלנו ואנחנו נעשה גם את האי

 9הספר החדש. וכיכר שהחלטנו לקרוא על שמו של הרב עובדיה יוסף 

 10זכרונו לברכה, וגם זה כשיגיע הזמן נעשה כמובן טקס מכובד ומכבד. 

 11אז סעיף שלוש, מי בעד? מי נגד? נמנעים? תודה. ארבע, סעיף ארבע, 

 12עדת רשות. אנחנו תראו, הוא מדבר על ועדה לקידום התיירות, זאת ו

 13החלטנו, אנחנו עוסקים בתחומים האלה לא מעט אבל כדי לאפשר גם 

 14לנציגי הציבור להיות יותר פעילים ובעצם עם סמכות פורמאלית של 

 15מועצת העיר לתת להם לעסוק בתחומים ולעזור לנו ולעיר אז החלטנו 

 16להעביר את זה פה באישור מסודר במועצה. אז הוועדה לקידום 

 17אני יו"ר הוועדה, חברי הוועדה מהמועצה זה הגב' אורנה התיירות, 

 18 שטרקמן ונציגי ציבור זה מר אלי אוקנין ומר רוני פלד. מי בעד? 

 19 אני רוצה להגיד משהו  ד ל. איתמר:"עו

 20 היא מתנגדת לאורנה.  מר ד. אפשטיין:

 21רציתי להגיד שאני שמחה שהחברה שלי אורנה נמצאת בוועדה הזאת,  ד ל. איתמר:"עו

 22תיירות, אני רוצה לפרגן לה כי באמת מגיע לה ואני בטוחה שהיא ב

 23תעשה עבודה מצוינת. בעזרת השם שתהיה שרת התיירות, את בדרך 

 24 לליכוד אורנה. 

 25 ...  -אבל היא צריכה לבחור מפלגה נכונה, זה ה מר ד. אפשטיין:

 26 הייתי חייבת לפרגן. ד ל. איתמר:"עו

 27 איזה תרגיל עושים לה פה. אבל היא חושבת על ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 בסדר ד ל. איתמר:"עו
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 1  -אני שמחה שאתם נותנים לי לתרום מהידע שלי ומהניסיון ו א. שטרקמן: 'גב

 2 הלאה, מי בעד? מי נגד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 הצבענו פעמיים אורנה. תרשמי את זה, בעד המינוי שלי לא הצבעת. מר ד. אפשטיין:

 4י חברי הוועדה לקידום התעשיה, אז שוב, באותו סגנון חמש, מינו ע:"מר ר. מרלי, רה

 5שדיברתי קודם, זו ועדה שעובדת בפועל בצורה מצוינת, הציגה תוצרים. 

 6אז אייל וייזר סגן ראש העיר הוא יו"ר הוועדה, חברי הוועדה זה זכריה 

 7חי חבר המועצה, נציגי ציבור שמעון סטולרו, מאיר בורקיס, יוסי כהן 

 8לם אנשים שמבינים מצוין בתעשיה. מי בעד? מי נגד? ורוני פוטסמן. כו

 9 נמנעים?  )מדברים ביחד, לא ברור( 

 10 ... אולי נשתה קפה ביחד. מר ד. אפשטיין:

 11 אני לא אהרוס. ד ל. איתמר:"עו

 12חלקת הקליטה , דימה יציג לנו דוח פעילות משלחת של מ6הלאה, סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 ליריד תעסוקה בחו"ל. 

 14 תעשה זריז... אנחנו יודעים לקרוא.  אש:מר ח. רו

 15ברגע שחברות מועצה פונות ומבקשות, דרך אגב, אני שמח אם תוכלו  מר ד. אפשטיין:

 16 לעיין גם כן בדוח תלת חודשי, מי שעיין 

 17 שלחו לנו למייל. ד ל. איתמר:"עו

 18זה בסדר, אני אומר, אני אומר נוצר מצב של חשיבה כזו שממחלקת  מר ד. אפשטיין:

 19יטה עשו איזה מונסטר, אני מבקש ראש העיר גם להקצות תקציב קל

 20 בהתאם לתשומת לב 

 21 תהפוך לאגף קליטה.  א. שטרקמן: 'גב

 22 בוודאי מר ד. אפשטיין:

 23 אז גדלת, בין מחלקה לאגף  א. שטרקמן: 'גב

 24 מבחינת... דרך אגב, מי שירצה, כן?  מר ד. אפשטיין:

 25מי שלא יודע שביקשו פגישה, הן רוצות להגיע משפחות צרפתיות  12יש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 לנהריה.

 27יותר מזה, חבר'ה , מה שעולה מהמוצעה הקודמת שהוא אמר את זה  מר ד. אפשטיין:

 28 212ככה בידע שטחי, התעמקנו, בין ראש השנה לפסח הגיעו לנהריה 
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 1משפחות עולים מארצות רבות ומגוונות, אבל מי שירצה לבוא ומי 

 2קליטה, הם קיבלו את הסיקור וידעו, אבל אני שהגיע לישיבת ועדת ה

 3אשמח. אז עוד פעם, תקציב בהתאם... ולא משהו מינימלי שעד עכשיו 

 4אנחנו פועלים. עכשיו אישרו את הדוח, חבר'ה, זה לא עבודה פשוטה, 

 5קודם כל אנחנו קבענו פגישה, יש פגישה, אנחנו, חיים התנדב לצאת גם 

 6 כן עם ילדים בצרפת 

 7 הוא ביקש לקברי צדיקים. ע:"רהמר ר. מרלי, 

 8 לא, אז למעשה סך הכל הדוח פה  מר ד. אפשטיין:

 9 הלו מר ח. רואש:

 10אנחנו יותר מרשויות אחרות, ואף רשות קודם כל לא צריך גם לידיעה  מר ד. אפשטיין:

 11לא מביאים את היציאות של העובדים שבמסגרת תפקידם, יש פה גם 

 12ת, במסגרת תקציב שאושר על סעיף הוצאות, ההוצאות באמת מינימליו

 13ידי רובנו למשל, כן? ויש סעיף וגם ... יש פה דוח, דוח קצר, מה שנדרש 

 14לפי נוהל שהיועמ"ש לעירייה ניסח את הנוהל ויש פה דוח מפורט שכפי 

 15שאתם, אני לא צריך לחזור, כולם פה אני מאמין יודעים לקרוא כמו 

 16בסדר? ומי שירצה, שצריך, קראתם את זה, זה עבודה קדושה בעיניי, 

 17לא ירצה, אנחנו באמת, ויש פה, אני מרגיש תמיכה ענקית מצד ראש 

 18העיר, חברי מועצה, חברים גם לסיעה מהנושא הקדוש הזה שאנחנו 

 19עושים שכמעט כולנו הגענו... אז הנה, אני עוד פעם חוזר על האמירה 

 20הזאת, ישנו דבר כזה, אוהבים את העליה ולא אוהבים את העולים, אז 

 21 אנחנו מחבקים את העולים, בסדר? יושבים פה גם מתנדבים בקרב 

 22 רק יהודים, לא  מר ח. רואש:

 23אנחנו חיים נביא את אלו שנמגיע להם לעלות לפי חוק השבות, חוק  מר ד. אפשטיין:

 24השבות, ואנחנו יש פה מספיק עורכי דין סביב השולחן הזה שיגידו לך, 

 25אתה רוצה חוק לשנות, זה  חוק זה חוק חיים, אל תתווכח עם החוק,

 26 בכנסת. אז זה למעשה מה שרציתי להגיד ואני מאחל לנו 

 27  -מה יצא מה מר ח. רואש:

 28 יש פה פירוט, בסך הכל הגיעו משפחות  מר ד. אפשטיין:
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 1 אבל כמה נשארים פה אחרי שנה שנתיים...?  א. שטרקמן: 'גב

 2ות או רוסיה, יש לנו דרך אגב, ואין סטיגמה של עולי ברית המועצ מר ד. אפשטיין:

 3עשרות משפחות מדרום אמריקה שנמצאים פה גם מתנדבים שעוזרים 

 4לנו, מסייעים לנו, תסתכלו, אתמול קיימנו למשל ישיבת היגוי ... בסדר? 

 5אנחנו לא מקפחים אף עולה שמגיע לפה, משתדלים לתת את 

 6 המקסימום.

 7 תביא כמה שיותר, תביא כמה שיותר עולים. ד א. סודאי:"עו

 8אז אני, ואלה, תאמינו לי, למרות שממשלה באה וקיצצה, הורידה לנו  ר ד. אפשטיין:מ

 9לנהריה מענק של הנגב והגליל לעידוד הגעת משפחות לנגב ולגליל אלינו 

 10ממשיכים להגיע, נהריה הפכה היום למותג, אני אומר לכם, למותג. אני 

 11 לפחות ביחד עם הצוות 

 12 מי מטפל בעולים מעכו?  דובר:

 13 העולים מעכו, בסדר אפשטיין: מר ד.

 14 הוא רוצה להתאבד ראש העיר שם. דובר:

 15אז אני, יתרה מכך, כל המאמץ הזה מוסיף לנו ובאמת אני אומר לכם,  מר ד. אפשטיין:

 16יש תחרות עזה בין הרשויות. דרך אגב, הדוח הבא, אני הייתי שותף בו, 

 17נות אנחנו נציג למועצה הבאה, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר הסוכ

 18היהודית של אוקריינה, אתם תראו, המשפחות, השתתפו תשע רשויות, 

 19 המשלחות כללו גם ראשי ערים, גם סגנים, תודה רבה.  

 20 חבר'ה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 זה לעיון היה. מר ח. רואש:

 22 תודה, זהו?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 הם שמעו על הסיווג שלי בעל פה.  מר ד. אפשטיין:

 24לידיעה, אייל יציג  7חברים, זה מפריע לנו, אנחנו רוצים להמשיך. סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 לנו את נושא הוועדות.

 26נעשה את זה קצר. חברים, אני רוצה קודם לפני שאני מתחיל אני רוצה  מר א. וייזר:

 27לומר מלה לחברות המועצה שבאו עם החולצות של אסבסט וגם 

 28עילות שלכם חשובה לחבר'ה בחוץ שעושים את המיצג, אני חושב שהפ
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 1ביותר. אני מודה לכם על הסיוע ועל העזרה והלוואי שהמודעות ככה 

 2לנושאים הסביבתיים הייתה עשרות שנים אחורה אבל זה טוב שהיא 

 3אני קורא לכם להצטרף לפעילויות שאנחנו עושים, תיקחו קיימת היום. 

 4 חלק שנוכל ביחד יד ביד לקדם את כל הנושאים האלה בעיר, בטח ובטח

 5את הנושא של האסבסט. אנחנו צריכים במיוחד בנושא הזה עזרה 

 6בשלטון המרכזי, בממשלה, צריך הרבה תקציבים ואני יודע שחלקכם 

 7מקושרים בממשלה, אז תעזרו לנו בזה ותמשיכו להירתם ועל זה אני 

 8אומר כל הכבוד. אני רוצה להציג, רק אגיד עוד מלה אחת בנושא הזה, 

 9בה לרדת למטה ולראות את המיצג שאני חושב שאני מתכוון אחרי הישי

 10ולרדת  שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני אשמח מי שירצה להצטרף גם 

 11למטה ולראות את מה שהם עושים כי כרגע אין יותר מדי אנשים שמה, 

 12 אני חושב שהוא נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. 

 13 בלי מצגת אתה? אתה בלי מצגת? מר ח. רואש:

 14 מה?  מר א. וייזר:

 15 אה, זה מצגת?  ר ד. אפשטיין:מ

 16אני אעשה את זה קצר חיים... אתה מעכב אותנו. אני התבקשתי ורציתי  מר א. וייזר:

 17גם להציג פעילות של חלק מהוועדות שבראשותי, אני אשתדל לתת 

 18דיווח ככה אחת לכמה זמן כדי שתדעו מה קורה בוועדות. נתחיל 

 19מקס אפריאט, חבר מוועדת איכות הסביבה, קודם כל חברי הוועדה 

 20מועצת העיר, יעקב כהן, מנהל התברואה, מרים פלד שהיא נציגת ציבור, 

 21גל קציר נציג ציבור, אורן אגמון שהוא נציג ציבור מהחברה להגנת 

 22הטבע, בכל מפגש של הוועדה יש לנו אנשי מקצוע ספציפיים רלוונטיים 

 23רגע לאותו נושא, בנושא אסבסט הגברת אורית רייך שלא נמצאת פה כ

 24אבל מסייעת לנו המון, אישה שנלחמה עשרות שנים ובזכותה יש 

 25הישגים רבים בנושא של אסבסט, מצטרפת לנושא, מסייעת ומייעצת 

 26 בנושא 

 27 אני לא רוצה להמעיט בערכה של אורית רייך אבל היא לא תושבת העיר.  א. שטרקמן: 'גב

 28ר אותה על זה שהיא ברשותך, נכון וזה על אחת כמה וכמה, אני מוקי מר א. וייזר:
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 1לא תושבת העיר ובאה לסייע בוועדה. יורם ורגה שהוא אחד המפקחים 

 2הבכירים בארץ בנושא אסבסט מלווה אותנו באופן קבוע ומייעץ, כולם 

 3בהתנדבות, אביגיל לרר ממשרד החקלאות, יש פה נציגים מאיגוד ערים 

 4את לאיכות סביבה ועוד אנשים אחרים, טלי עוז אלבו שהיא מובילה 

 5 צוות החשיבה. 

 6 איזה תושבת היא?  א. שטרקמן: 'גב

 7 ברשותך  מר א. וייזר:

 8 לא, באמת, אייל... אולי נדבר על זה שאולי נשבל את התושבים שלנו?  ד ל. איתמר:"עו

 9 אני לא יכול ככה. מר א. וייזר:

 10טלי עוז אלבו לא מפה, אורית רייך לא מפה, יש לנו תושבים נפלאים  ד ל. איתמר:"עו

 11 מים את הלב שלהם שש

 12 תגידי רק כשתסיימי כדי שאוכל להמשיך. מר א. וייזר:

 13זה מעצבן אותי, אייל, סליחה! מה זה השטויות האלו?! מביאים מבחוץ,  ד ל. איתמר:"עו

 14מביאים מבחוץ, למה אתה לא לוקח את האנשים שרוצים באמת לתת, 

 15ע, כולם דופקים לך על הדלת, תפתח, אתה לא פותח להם. גיל צפריר הגי

 16 הגיעו, איפה היית? אז אתה מביא מבחוץ?! לא, זה מביש! 

 17 לירז, נכון, לירז, אני  מר א. וייזר:

 18 לא לירז, לא, לא ד ל. איתמר:"עו

 19סליחה, סליחה, חברת המועצה, ההורים שלי חינכו אותי לאיזושהי  מר א. וייזר:

 20 תרבות דיבור. אני מבין שאולי אולי 

 21 להתעלם.אתה בוחר  ד ל. איתמר:"עו

 22 אולי מר א. וייזר:

 23 אתה בוחר להתעלם. ד ל. איתמר:"עו

 24 זה לא תמוה, אז בואי נתנהג כמו בני אדם.  מר א. וייזר:

 25 בואי נתקדם לירז, אנחנו רוצים להתקדם.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 נתנו לך להתייחס, תוכלי להתייחס  מר א. וייזר:

 27ר אחד על אחד, זה המקום להגיד את גם לי היו ישיבות עם אייל וייז ד ל. איתמר:"עו

 28הדברים, לא הגיוני שיהיו תושבי חוץ שהשתתפו בוועדת איכות 
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 1 הסביבה שעה שאנשים שלנו רוצים להיות שותפים 

 2 אנחנו רוצים לראות מה נעשה, בואי נתקדם. ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 גם אני רוצה לראות. ד ל. איתמר:"עו

 4 אה אז בואי נמשיך, הל ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 בסוף לא האסבסט יהרוג אותך.  מר ז. חי:

 6 זה לא מצחיק, זה לא מצחיק! זה נושא מקומם, זה לא מצחיק!  ד ל. איתמר:"עו

 7 זכריה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 אני מציע לך אחרי הדיון אתן לך איזה טיפ קטן. מר ז. חי:

 9 זכריה, זכריה מר א. וייזר:

 10 בואו נתקדם חבר'ה ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 תתקדם . רואש:מר ח

 12למה, תן לה לדבר, להתפרץ, אני אומר שזה כנראה חלק מהתרבות  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 דיבור, בבקשה.

 14 אתה לא תחליט מה אני רגילה!  ד ל. איתמר:"עו

 15 די לירז, אנחנו רוצים ... ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 אתה לא תגיד מה אני רגילה! ד ל. איתמר:"עו

 17 ים שבאו לשמוע.  טוב, יאללהיש פה אנש ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 בוא נראה מה עשיתם, זה יותר מעניין. ד ל. איתמר:"עו

 19עיקרי החלטות ועדת איכות הסביבה. אני לא אפרט על כל סעיף, מי  מר א. וייזר:

 20שירצה לדעת מעבר למה שנאמר כאן, באמת כדי לא להחזיק אתכם 

 21קודם הרבה שעות אני אשמח אחר כך להסביר. הישיבות הראשונות, 

 22כל אני רוצה לציין, הוועדה מתכנסת, מחודש ינואר התכנסה חמש 

 23פעמים, הישיבות הראשונות היו בנושא נוף ירוק והצללה בעיר, בין יתר 

 24הדברים שהוחלטו, הקמת גינות קהילתיות, אנחנו עובדים על זה כרגע 

 25סליחה, אנחנו עושים פיילוט לגינון בר קיימא, זה אומר . 10/2019עד 

 26לא כמו שהייתה כל השנים שזה רק פרחים וצמחים שנובלים צמחיה 

 27מיד וצריכים הרבה השקיה, אלא צמחים יפים שיהיו ברי קיימא שלא 

 28דורשים הרבה מים, צמחים רב עונתיים. ביטול העתקת עץ שקמה, 
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 1אנחנו דנים בכריתה של עצים והעתקה, במידה ומגיעים לשולחן שלנו. 

 2כריתת עצים, את זה הבאתי לכם לפני הוצאנו נוהל חדש לשיתוף בנושא 

 3שתי מועצות בערך. קיבלנו החלטה על יעוץ אגרונומי שינתן לכל נושא 

 4הגיזומים בעיר, ואני חושב שאתם כבר שמים לב לשינוי בגיזום בעיר, 

 5איך שהוא מתבצע, סקר עצים שאנחנו הולכים לעשות, פרויקט "אמץ 

 6ה  תקבל איזשהו עץ עץ" שקשור לסקר הזה, אנחנו הולכים, כל משפח

 7שתרצה גם לשמור עליו וגם לסקור אותו. משפט שאני רוצה להגיד, יש 

 8נושא שהוא נמצא עכשיו על הפרק שאני רוצה להציג אותו, רחוב הגעתון 

 9, יש עץ פיקוס עתיק שהולכים לכרות אותו, הכריתה של העץ היא אך 45

 10כרות אותו ורק לדבר אחד, העץ הזה לא מזיק, הוא בטיחותי, הולכים ל

 11כדי לתת כמה חניות בעיר, חניה פרטית, חניון פרטי, לא חניות 

 12ציבוריות, בן אדם שרכש את השטח. לצערי בשלב  ראשון קרן קיימת 

 13לא אישרה לכרות אותו ולאחר מכן כנראה שהייתה איזושהי התערבות 

 14וערערו ואישרו לכרות את העץ הזה, אני מבקש את עזרתכם, את עזרת 

 15נו מנסים למנוע את הכריתה של העץ הזה, ומי שירצה עוד הציבור, אנח

 16פרטים אני אשמח לספר אחר כך. אנחנו הוצאנו מכתב לקק"ל בנושא. 

 17אני עובר לנושא השני שהיה במהלך הפגישות האחרונות וזה נושא 

 18האסבסט, אז ההחלטות שהתקבלו בנושא האסבסט, לפני שאני מדבר 

 19וד חשוב, שוב, נושא האסבסט, על ההחלטות אני רוצה לציין משהו מא

 20בעיקר אסבסט פריך, כמו המשטרה וכמו הצבא וכמו דברים אחרים 

 21הוא לא בטיפול של העירייה. המשרד להגנת הסביבה והממשלה, 

 22המדינה, הפקיעה את הטיפול בנושא הזה, העירייה כמובן יכולה לבקר 

 23בהרבה דברים, אבל היא לא מטפלת בנושא  SAYאותו, יש לה 

 24 .האסבסט

 25 אני רוצה להפנות אותך  ד ל. איתמר:"עו

 26 אבל תפסיקי להפריע לי בבקשה. מר א. וייזר:

 27 אני אפנה אותך ... ד ל. איתמר:"עו

 28 יש לי סבלנות אבל הסבלנות שלי פוקעת. מר א. וייזר:
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 1 אנחנו מדברים ואתה  ד ל. איתמר:"עו

 2 בואי  מר א. וייזר:

 3 צה להתייחס.מראה משהו מאוד יפה ואני רו ד ל. איתמר:"עו

 4 אני חושב שאת תקבלי הרבה זמן לדבר, תני לי לסיים מר א. וייזר:

 5 מה באחריות הרשות, מה באחריות פרטית ומה באחריות הממשלה? ד ל. איתמר:"עו

 6חברים, בנושא האסבסט, בדברים שאנחנו כן יכולים לעשות בהם  מר א. וייזר:

 7שאפשר, העירייה דברים, שזה אסבסט צמנט, הגגות, הצינורות, דברים 

 8יכולה להתערב ויכולה לעזור בהם, אנחנו הוצאנו קול קורא, היום 

 9תושב שרוצה לפנות אסבסט מהבית שלו הוא קצת מבולבל בנושא, הוא 

 10צריך איש מקצוע, הוא לא תמיד יודע איך להתמודד בנושא הזה, אנחנו 

 11נותנים, מנגישים שירות לתושב שבו עשינו קול קורא, עשינו סוג של 

 12מכרז שקבלנים הגישו הצעות מחיר, אנחנו גם דאגנו שהצעות המחיר, 

 13מה שנקרא, יהיו הצעות שמתאימות ולא מחירים מופקעים וגם קבלנים 

 14שיהיו מוכשרים לנושא, יש להם את ההכשרה גם בהובלה, גם בפירוק 

 15ואנחנו מציעים את השירות הזה לתושב, אנחנו נותנים להם מספר 

 16קשר לעירייה והעירייה כבר דאגה להם לכל מה קבלנים שהם יוכלו להת

 17שצריך בנושא הזה. זה נושא שהוא מאוד חשוב, אנחנו גם בעתיד, 

 18עובדים על זה מול המשרד להגנת הסביבה, מנסים להשיג איזשהו 

MATCHING  19שהממשלה, המדינה תשתתף בחלק מהוצאות 

 20האסבסט צמנט, אנחנו כרגע בשלבים בנושא הזה, זה משהו שלא 

 21ל באף מקום אחר במדינה אבל אני מקווה שנצליח לעשות את זה התקב

 22בנהריה. אנחנו הוצאנו נוהל עירוני לקבלת דיווחים בנושא אסבסט 

 23, אנחנו למעשה, גם הדרכה בנושא עשינו, 106והטיפול בהם על ידי מוקד 

 24לקבל פניות ציבור ספציפיות בנושא האסבסט  106הכשרנו את מוקד 

 25הדרכה מסודרת על ידי מנהל מחלקת איכות ומפגעים, המוקד קיבל 

 26יגלה שיש נוהל  106הסביבה של העירייה, והיום מי שיתקשר למוקד 

 27 אחר ודיווח אחר ואנחנו מאוד מתקדמים בנושא הזה. העירייה 

 28 מתי קרה השינוי הזה, מתי הפורמט החדש  ד ל. איתמר:"עו
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 1 לירז, זה לא מכובד, אנחנו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 יש פניות, עשרות פניות. יתמר:ד ל. א"עו

 3 תני לו להציג. ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 ומתי אני אתייחס? ד ל. איתמר:"עו

 5לירז, את עושה צחוק מעצמך, תכבדי את עצמך. תכבדי את עצמך,  מר א. וייזר:

 6 תמצאי.

 7 )מדברים ביחד, לא ברור( החוק הזה.  ד ל. איתמר:"עו

 8אני חושבת שהיא אישה אינטליגנטית, אני רוצה לכבד אותה, למה?  מר א. וייזר:

 9 לכבד אותה, אבל היא מתפרצת כל שניה, היא 

 10אבל אני מתייחסת לדברים שאתה מדבר עליהם, תעביר שקופית, נגיע  ד ל. איתמר:"עו

 11 עוד פעם לעצים, חבל 

 12הכשרת סוקרי אסבסט בהנחיה ובהחלטה של ראש העיר, שבעה, שבעה  מר א. וייזר:

 13הו שהוא חסר תקדים, שבעה עובדי עירייה, שזה משעובדי עירייה 

 14ביניהם מפקחי מחלקת הפיקוח ורישיון עסקים ומחלקת פיקוח הבנייה 

 15יוכשרו כסוקרי אסבסט, אני לא חושב שיש משהו כזה בארץ. אנחנו 

 16מחכים, באוקטובר הקרוב יהיה קורס, העובדים האלה יעברו קורס 

 17על כל נושא האסבסט ויהיה לנו זרוע שתסתובב בכל העיר ותעשה בקרה 

 18בעיר ששוב אני אומר, לא בסמכותנו לטפל באסבסט אבל אנחנו בהחלט 

 19יכולים להיות האבא והאימא של התושבים במקרה הזה, לבקר את 

 20הנושא, אנחנו יכולים להיות אחראים ולדעת שהדברים מתבצעים כמו 

 21שהם צריכים להיות וגם לדווח למשרד להגנת הסביבה במקרה וזה לא 

 22. היו עוד החלטות, אני לא הכנסתי כאן את כל ההחלטות, כמו מתבצע

 23שאמרתי, בנושאים האלה, מי שרוצה, ואני אומר, חברות המועצה 

 24 וכולם מוזמנים לבוא לוועדת איכות הסביבה.

 25 לכולם, לכולם ד ל. איתמר:"עו

 26אני רוצה, הוועדה השניה שבחרתי להתייחס אליה היום זה ועדת  מר א. וייזר:

 27חברים בוועדה הזו פארס דאהר, עו"ד אורן ארבל, משה בן התמרור, 

 28שושן, דודו אלחיאני, נציג ציבור שמעון לרנר ויועץ תנועה שלקחנו מר 
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 1, אדוני המנכ"ל, 2019מריאן ברוק. תחילת העבודה הייתה בינואר 

 2, הוועדה התכנסה שבע פעמים מאז 2019תחילת העבודה הייתה בינואר 

 3שכל תושב בעיר, אני באמת שמח, גילינו  ואנחנו מגבירים, אני שמח

 4שכמעט כל תושב בעיר מבין וחושב שהוא מבין וזה טוב, זה דבר חיובי, 

 5בנושאי תנועה, ושולחים לנו מבול של הצעות, שימו פה מעבר חציה ופה 

 6תמרור כזה ושם תמרור אחר, אני חושב שזה מצב שהוא חיובי, אנחנו 

 7נו הצעות, ואנחנו לא מתעלמים פותחים את זה לקהל ואומרים תציעו ל

 8מאף הצעה ומעלים בוועדות את כל ההצעות שמביאים לנו ואני חושב 

 9שזה תהליך שמאוד פורה למען הביטחון ולמען התחבורה והתנועה 

 10בעיר. בין יתר הדברים שהוועדה עשתה, הסדרי תנועה זמניים, סליחה, 

 11סדרי אני אלך רק לשקף, כאן, כבר קיבלתם, תודה על ההקשבה. ה

 12תנועה זמניים וקבועים בשכונת שמעון פרס, השכונה החדשה, הסדרי 

 13תנועה בשכונת בוימל, הסדרי תנועה בשכונת אריק שרון, החניון החדש 

 14בטיילת, כשמונה תמרורי איסור חניה חדשים שהצבנו בעיר, אני מדבר 

 15לא על כל מה שדנו כי דנו בהרבה יותר דברים אלא על תמרורים 

 16עשרה פסי האטה חדשים, חמישה עשר תמרורי חציה,  שאישרנו אותם,

 17חמישה תמרורי עצור, הסרה והוספה של כחול לבן או אדום לבן, 

 18שלושה תמרורי כניסה ועוד דברים שלא את כולם ציינו כאן. אמרנו כבר 

 19תודה על ההקשבה אז נחזיר שוב את השקף הזה, תודה לכם על 

 20לות הוועדות האחרות ההקשבה, אני מתכוון להמשיך ולדווח על פעי

 21 שבראשותי.

 22תודה רבה, לפני שנסיים, סעיף תשע זה לידיעה. סעיף שמונה, סליחה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23אפריל, מאי, יוני. אני מבקש, אנחנו הולכים מכאן, אני מזמין את 

 24לחנוך בית לתנועות הנוער של  44כולכם, אנחנו הולכים למועדון ברמז 

 25ר תנועות וזה יהיה בית קהילתי. אני חושב הציבור הדתי, יהיו שם מספ

 26, כמה OUשזה הישג גדול. כל תנועות הנוער, בני עקיבא, אריאל, 

 27תנועות ביחד, אני חושב שזה הישג, אתם מוזמנים כולם, נעשה שם 

 28טקס קצר חצי שעה, נחנוך את המקום וניתן לילדים ולנוער פעילות 
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 1נועות נוער כמו רחבה, מגוונת, טובה, עם שטח שמתאים בהחלט לת

 2שהתחלנו מתחילת הדרך להעלות אותם מהמקלטים אל פני האדמה, 

 3 תודה רבה לכולם, שיהיה שבוע טוב. 

 4 סליחה רגע, סליחה.  דוברת:

 5רונן, חברים, נרתמנו להצטרף למחקר של מכללת עמק יזרעאל, משהו  דובר:

 6שקשור למוניציפאלי, מי שמחברי המועצה מוכן למלא את השאלון 

 7 קשים, ברשותכם. שהם מב

 8 תודה רבה.  דוברת:

 9 ישיבה נעולה


