
 

 

 
 1 בבניין העירייה 2019בדצמבר  4-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 ראש העיר מר אייל וייזר

 6 סגנית ראש העירייה בתואר גב' שרית מולכו 

 7 חבר מועצה מר מקס אפריאט

 8 חברת מועצה גב' ענת לורנץ

 9 חבר מועצה מר אור כהן

 10 חבר מועצה מר בוריס שטארקר

 11 חבר מועצה חי המר זכרי

 12 חברת מועצה גב' אורנה שטרקמן

 13 מועצה חברת גב' שרית נס פררו

 14 חבר מועצה עו"ד אורן סודאי 

 15 מנכ"ל העירייה מר אלי אלבז 

 16 גזבר העירייה רו"ח מיכה זנו

 17 היועץ המשפטי לעירייה עו"ד אורן ארבל

 18 פרוטוקול

 19  מקור המימון סכום  הפרויקט מס' תב"ר .1

 20 תהשתתפות מוסדו ₪ 578,236  כביש גישה ופיתוח סביב  407

 21 יתהמועצה הדת-הגדלה ית העלמיןב

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

 23 –להסכם גג  משרד השיכון ₪ 1,750,000יעוץ בדיקה והסרת חסמים 820

 24  משרד השיכון-הגדלה מנהלת הסכם גג

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

 26   הגדלה – היטל השבחה ₪ 1,082,000 פיתוח מבנה מלונית 925

 27 הערות/מקור המימון סכום הפרויקט מס' תב"ר . 4

 28  הגדלה –היטל השבחה  ₪ 300,000 עב' במבני ציבור תרבות 938

 29 פנאי והספורטה
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 1סביבתי פיתוח  939 ון/הערותמקור המימ סכום הפרויקט מס' תב"ר . 5

 2 הגדלה   -ל כביש  היט ₪ 200,000  כבישים

 3 ומדרכות

 4תכנון ופיקוח  961 ן/הערותמקור המימו סכום הפרויקט מס' תב"ר . 6

 5 חדש-השיכוןמשרד  1,249,981₪אולם ספורט  

 6 הסכם גג מזרחיתשכ' צפון 

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

 8שכ'  חדש-שיכון משרד ה ₪ 356,486 תכנון ופיקוח מעון יום 962

 9 הסכם גג מזרחיתצפון 

 10 הערות/מקור המימון סכום הפרויקט מס' תב"ר .  8

 11 חדש-שיכון משרד ה ₪ 356,486 תכנון ופיקוח מעון יום 963

 12 הסכם גג מזרחיתשכ' צפון 

 13 מקור המימוןהערות  סכום  הפרויקט מס' תב"ר . 9

 14 חדש-שיכון משרד ה  ₪ 222,364תכנון ופיקוח בית כנסת 964

 15 הסכם גג מזרחיתשכ' צפון  

 16מקור המימוןהערות  סכום  הפרויקט  מס' תב"ר . 01

 17משרד   ₪ 222,364  תכנון ופיקוח בית כנסת  965  

 18  חדש-שיכון ה

 19 הסכם גג מזרחיתשכ' צפון 

 20 הערות/מקור המימון סכום  הפרויקט  מס' תב"ר . 11

 21שיכון משרד ה  ₪ 213,240  תכנון ופיקוח מקווה  966 

 22  חדש-

 23 הסכם גג מזרחיתשכ' צפון 

 24 הערות/מקור המימון  סכום  הפרויקט  מס' תב"ר . 21

 25מפעל הפיס   ₪ 627,000  נייד לכל מורה  967

 26 חדש

 27 הערות/מקור המימון  סכום  הפרויקט מס' תב"ר . 31

 28מפעל   ₪ 200,000  הצללה בפארק חניתה  968 
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 1 חדשהפיס 

 2 

 3 הערות/מקור המימון  סכום  הפרויקט מס' תב"ר . 41

 4 חדש מפעל הפיס ₪ 340,000 שיפוץ מתקני ספורט 969

 5 התרבות והספורטמשרד  ₪ 589,616

 6 ₪  929,616סה"כ : 

 7 הערות/מקור המימון סכום הפרויקט מס' תב"ר . 51

 8  חדשמפעל הפיס  ₪ 490,000 שיפוץ מרכז צעירים 970

 9 . 1987. אישור נוסח תיקון לחוק העזר לנהריה )מניעת רעש( התשמ"ז 16

 10 

 11אבלפעילויות מול מפעל הפיס, חשבון מענקי פיס פתיחת חשבון . המועצה מאשרת 17

 12 במוניציפאל בנק .

 13 

 14 .2020אישור התבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  .18

 15 

 16למדינת  72-. אישור צוות ראשוני לוועדה לבחירת יקירי העיר נהריה ביום העצמאות ה19

 17הגב' רותי יפרח . –נציגת ציבור  .הגב' ענת לורנץ  –חברת המועצה  ישראל :

 18 הגב' נורית סגל . –נציגת ציבור  

 19 

 20של חברות המועצה שרית נס פררו ואורנה שטרקמן בנושא תו תקן  אמענה לשאילת .20

 21   . 3עירוני בגני ילדים פרטיים  ומעונות יום עד גיל 

 22כלבים  של חברות המועצה שרית נס פררו ואורנה שטרקמן בנושא פארק .מענה לשאילתא21

 23 בנהריה הירוקה .

 24 פרוטוקול

 25שלום לכולם, לכל האורחים. נסגור טלפונים. מי חסר? לירז? ערב טוב  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26לכולם, ערב טוב למי שצופה בבית. אני אתחיל מכמה עדכונים ואחרי 

 27זה נעבור לסדר היום, אתם מכירים אותו. קודם כל בתחילת הדברים 

 28אבקש להתייחס לשיח שמתפתח לאחרונה גם בתקשורת הכתובה, גם 

 29ות מועצת העיר. אנחנו נבחרנו לשרת את ברשתות וגם כאן בישיב

 30הציבור בנהריה, אני חושב שלא צריך להרחיב בעניין הזה. מביטים 
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 1בנו, מצפים מכל אחד ואחת מאיתנו להתנהג בהתאם, לשמש דוגמה, 

 2לגלות אחריות בהתנהלות היומיומית ובטח בשיח שמתנהל בינינו 

 3דר, יש נהלים, ובשלטון דמוקרטי יש קואליציה ויש אופוזיציה, זה בס

 4יש חוקים ותקנות ואנחנו צריכים לקיים את החוקים, הנהלים 

 5והתקנות, אבל לפני הכל כולם פה בני אדם, והציפיה היא שנדע לכבד 

 6אחד את השני, לא ליצור פרובוקציות מיותרות וחשוב להציג לציבור 

 7התנהלות ערכית, ראויה, שקופה, מכילה, ללא משוא פנים ואני 

 8להקפיד על זה מעכשיו. אני מזכיר לכולנו שהישיבות  מתכוון לפחות

 9מועברות בשידור חי לתושבים, רואים אותנו, אנחנו נבחרי ציבור, 

 10בעצם נהריה בחרה בנו וכדאי שנתנהג בהתאם ולא ינתן פתחון פה 

 11לאמירות מכל צד שהוא שנועדו לפגוע, להסית, להעליב, זה לא ראוי 

 12ם, אחת הבעיות שלנו במדינה זה ולא מקובל. בכלל אני רוצה לומר לכ

 13שאין אמון, אתם רואים שלא מצליחים להקים ממשלה כי בעצם אין 

 14אמון ואנחנו לא מקטרים על זה הרבה אבל בעצם אנחנו שנה בפועל 

 15בלי ממשלה ואיני יודע מתי תהיה ממשלה ומערכות רבות במדינה 

 16עסוק  היום לא פועלות כמו שצריך כי אין עם מי לדבר בגדול וכל אחד

 17בעניינים שלו. אם הייתה אופציה להקים ממשלה אז היו מקימים 

 18והכל עניין של אמון בין אחד לשני, ולא משנה כרגע מה הסיבות ואיך 

 19הגיעו למצב הזה, בפועל מי שמשלם את המחיר זה תושבי מדינת 

 20 ישראל.

 21 ראש העיר, אפשר להגיב בדיוק בנושא הזה של האמון? דובר:

 22 לא, מה זה?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 אסור? אי אפשר? דובר:

 24 ממש לא, ואתה ממש הפרעת עכשיו. ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 זה פתוח כדי שנוכל לראות כאילו? דובר:

 26ממש הפרעת עכשיו. הלאה, אני ממשיך. אני רוצה להתחיל בבשורה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27חשובה להורי ילדי הגנים, להורים של ילדי הגנים שבהם מתקיימים 

 28ונים, פעלנו, עיריית נהריה פעלה מול משרד התמ"ת וכעת יוכלו צהר



   04-8666313חברת איגמי,  מועצת עיר נהריה
 2019בדצמבר   4
 
 

5 

 1החזר על התשלום  ההורים שעומדים בקריטריונים של המשרד לקבל

 2החודשי בצהרונים. אנו נפרסם פרטים מלאים באתר, בפייסבוק 

 3ובעיתונות על הדרך בה ניתן למלא את הטפסים לתמ"ת ואני מקווה 

 4בים בעיר, אני מבקש מהציבור שהדבר יקל ויסייע רבות לתושבים ר

 5להשתמש בזה, את רוצה להרחיב בעניין הזה? ניסינו די הרבה זמן 

 6 לעשות את זה.

 7ניסינו די הרבה זמן להכניס את זה ולשמחתי הרבה אלי הרים את  ש. מולכו: 'גב

 8הכפפה וקידם את זה. מה שזה אומר, הורים יוכלו בהתאם 

 9,זה שה להחזר כספי לקריטריונים שמציג משרד התמ"ת להגיש בק

 10בדיוק כמו במעונות יום, זה אותו סיפור, ומי שעומד בקריטריונים 

 11בהתאם למצב סוציו אקונומי ומספר ילדים ועוד איזה קריטריון, אני 

 12 כבר לא זוכרת, יוכל לקבל את ההחזר מהתמ"ת. 

 13אז זו בשורה טובה ואני מבקש מההורים לילדי הצהרונים פשוט  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14לעקוב אחר ההנחיות ולמלא, זה יעזור כלכלית בצורה משמעותית. 

 15הלאה, בעוד שבועיים וחצי אנחנו חוגגים את החנוכה, אני מניח 

 16שכולכם כבר מכירים, אנחנו החלטנו לסבסד השנה במקום משרד 

 17ם וגם בבתי הספר לכיתות א' עד החינוך לצערי את הקייטנות, גם בגני

 18ג', אז ההרשמה היא במזכירויות ובגני הילדים דרך אתר העירייה, 

 19אשמח אם כל הילדים שיכולים יצטרפו. בנוסף, בחנוכה נעשה 

 20פסטיבל סרטים, לקחנו את ארבעת בתי הקולנוע בקניון הצפון ויהיו 

 21ד לתושבי נהריה ועו₪  10-ימים של סרטים מהבוקר עד הלילה ב 5

 22מתחם האוכל שם מצטרף, נפרסם את זה בהמשך, מי שמתכנן אז 

 23שיכיר את זה. השבוע נפתחה הרשמה להגשת מועמדות לקבל מלגות, 

 24ישנם קריטריונים שנקבעו, ₪, מיליון  1.550השנה מחלקים בנהריה 

 25כמו בשנה שעברה תפעל ועדת חריגים לכל מי שרוצה להגיש באופן 

 26יתה פניה בנושא, אנחנו נדון בזה חריג. אני שומע את הטענות, הי

 27בישיבת המועצה הבאה, בלי קשר מי שרוצה להגיש חריג יוכל להגיש 

 28 חריג וכל פניה 
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 1 אפשר להתייחס? ש. נס פררו: 'גב

 2 בעניין כמובן תידון. עוד בשורה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 אפשר רגע?  ש. נס פררו: 'גב

 4 לא, זה מפריע לי, דיברתי מקודם, טיפה כבוד  מר ר. מרלי, רה"ע:

 5 זו ישיבת מועצה.  ש. נס פררו: 'גב

 6 זה לא זמן לתגובות עכשיו. :מר א. וייזר

 7 אבל זו ישיבת מועצה. ש. נס פררו: 'גב

 8בדיון בוועדה העליונה במשרד החינוך אושרה סופית התוכנית לבניית  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9כיתות  24צחק שמיר לצד בי"ס יסודי כיתות בי 48בי"ס על יסודי עם 

 10 10באריק שרון שהיום אגב הגיעה ההרשאה שלו באופן סופי, ובניית 

 11גני ילדים. אז אנחנו מתחילים לרוץ על הפרויקט הזה, היום קיבלנו 

 12הרשאה סופית של בית הספר ומספר גנים ואני מצפה שנעמוד בזמנים. 

 13בהם, פרויקט אחד שני פרויקטים חשובים עבור גיל הזהב שהתחלנו 

 14מקסים, אני רוצה לציין פה את גן הדס ודיירי בית עדנה שעשו שיתוף 

 15פעולה, אנחנו מרחיבים את זה בכלל בתי האבות והגנים שאפשר, 

 16שהם שכנים בעיר, פרויקט מדהים. פרויקט נוסף, דרך ערך, בו אנחנו 

 17לוקחים תלמידים יחד עם מתנדב מבוגר ובעצם מאמצים, כל קבוצה 

 18אנשים תאמץ ותיק, בעיקר עריריים שאין להם מי שיארח  4של כזו 

 19להם חברה והפרויקט הזה יוצא לדרך, ואילן ראש מינהל החינוך 

 20מוביל את הפרויקט הזה, גם זה פרוייקט ראוי. התחלנו בפרויקט שעת 

 21י"ב, בעיקר על  –מחנך, אני מעביר הרצאות לתלמידים משכבות י"א 

 22בא לשמוע מוזמן. יש נוער מדהים, אני ציונות, אחדות, ערכים. מי ש

 23פוגש אותו, צריך להעצים אותו. דבר נוסף, אני לא רוצה להבהיל את 

 24הציבור אבל זה חלק  מהאחריות שלנו להיערך לחירום. קיימנו דיון 

 25מאוד מאוד חשוב עם נציגי רשות חירום לאומית בפיקוד העורף 

 26רציפה ומשרדי ממשלה בנושא מענה אזרחי לישיבה ממושכת ו

 27במרחבים מוגנים בעת חירום, זאת אומרת שחלילה ניכנס פה למצב 

 28חירום מה קורה כשמצב החירום מתמשך ויושבים ימים שלמים 
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 1במקלטים, איך מספקים תרופות, מזון, איך מטפלים בתושבים, 

 2בקשישים, מאיפה מושכים את האוכל, איפה יהיו קופות חולים ובתי 

 3ה היו ביום החשוב הזה ואני מרקחת פתוחים, כל משרדי הממשל

 4מקווה שלא נצטרך אבל במידה ונצטרך אני רוצה לעדכן שאנחנו 

 5מתארגנים ובסך הכל בעניין הזה אנחנו במצב טוב. ציינו במספר 

 6אירועים עירוניים את יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים 

 7במשותף עם נעמ"ת, ויצ"ו, אמונה, היחידה למאבק באלימות, סמים 

 8כוהול. עשינו כמה, גם בהיכל התרבות, גם ביד לבנים, אפילו ואל

 9הארנו את הגשר באור אדום. אני רוצה להגיד פה תודה לענת 

 10שהובילה את זה ביחד עם קרן, לא מעט אנשים היו שותפים לעניין 

 11הזה וזה חשוב. עוד דבר, כחלק מהחזרת המרחב הציבורי לתושבים 

 12ף רחוב בן גאון, בואך מערבה בעצם סגרנו את חניון הקרוואנים בסו

 13לים, אני מזכיר לכם, היה שם חניון קרוואנים, אנחנו מסדירים חניון 

 14נוסף, יש שני חניונים שאפשר להשתמש בהם לאורך כביש הפטרול 

 15הצפוני, חניון אסף אנחנו נכשיר אותו בקרוב ומגבשים ממש תוכנית 

 16ה אפשר לכל המרחב הזה מרחוב בן גאון עד בעצם חוף אכזיב, איפ

 17יהיה להקים אוהלים, איפה אפשר יהיה למשפחות להתרחץ ואיפה 

 18אפשר יהיה להחנות קראוונים או רכבים פרטיים. כרגע במקום הזה 

 19יש אפשרות כניסה לרכבים פרטיים בלבד. עוד בשורה, השלמנו את 

 20פרויקט המים, הביוב והניקוז, היה מתיש. אנחנו בשלבים האחרונים 

 21ם, סללנו את רחוב ויצמן, את רחוב שלו של סלילת הכבישי

 22ז'בוטינסקי ובימים הקרובים אנחנו עובדים על קרצוף שזה שלב לפני 

 23סלילה ואחר כך סלילה וצביעה ואנחנו בסיום הפרויקט הזה, פרויקט 

 24מתיש, לקח לא מעט זמן אבל כל התשתיות של המים, הביוב  והניקוז 

 25ב ממש אפשר יהיה בחלק המרכזי המערבי של העיר הוחלפו, וזה בקרו

 26לבשר על הסיום הסופי. עבודות בטיילת הצפונית מתקדמות בהתאם 

 27ללוחות הזמנים, כרגע אנחנו מתרכזים באזור הקנטרי בחוף גלי גליל, 

 28נתקדם לכיוון אזור המרינה שלנו ואני מניח שעד הקיץ את חלק הארי 
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 1של הפרויקט הזה נסיים. פתחנו בשכונת עמידר כחלק משוב ניסיון 

 2צוא מקומות חניה נוספים, פתחנו חניה לטובת הציבור סמוך למ

 3לאולם הספורט ברחוב ביאליק ובנוסף אנו מכשירים חניון נוסף 

 4כלי רכב פרטיים וזה גם  100ברחוב השקט בעין שרה שיתן מענה לעוד 

 5שדרוג של מקומות חניה שזו תמיד בעיה. שינינו הלילה את הסדרי 

 6אני רואה שהרבה אנשים, תושבים  .4כביש  –התנועה בצומת מסריק 

 7 3,500, 3,000-מגיבים בעיר הזאת, ברוך השם, לפי הפייסבוק לפחות כ

 8מהנדסי תחבורה, התכנון הוא תכנון תחבורתי של מהנדסים, גם לנו 

 9אם יש הערות אנחנו מתכנסים בסופו של דבר להחלטה של הגורם 

 10צאת אפשר יהיה ל 4המקצועי. היום מרחוב מסריק לצאת לכביש 

 11ימינה, מי שירצה לנסוע צפונה לכיוון לימן וראש הנקרה יצטרך להגיע 

 12מטר, יעשה פרסה במעגל של  200, 150למעגל התנועה שנמצא במרחק 

 13מצפון לדרום כמובן יכנס ימינה,  4רגון ויסע צפונה. מי שיגיע מכביש 

 14מכיוון העיר לצורך העניין לכיוון צפון לא יוכל  4מי שיגיע מכביש 

 15מטר למעגל התנועה של  200שמאלה למסריק, יצטרך להתקדם  לפנות

 16טרומפלדור, המעגל הצפוני, יעשה פניית פרסה ויכנס ימינה, הימינה 

 17ימינה הזה מצוין, זה טוב לרחוב מסריק, זה יחסוך מאיתנו, הצומת 

 18הזאת היא מסוכנת, ואני חושב שזו בשורה. קיימנו מפגש ראשון של 

 19עסקים וסוחרים נהריינים לצד  צוות חשיבה שמורכבת מבעלי

 20מנהלים מקצועיים של העירייה, נציגי מחלקת הפיקוח, רישוי עסקים, 

 21במטרה לגבש מדיניות אחידה והוגנת להוצאת סחורה במרחב 

 22הציבורי, הייתה פגישה, פגישה טובה, וכמובן זו ועדה שתתקדם 

 23 ותגיש את מסקנותיה. העתקנו את אנדרטת הזיכרון לבני ובנות נהריה

 24שנפלו במערכות ישראל, מי שזוכר, האנדרטה של חמי גז זכרונו 

 25הישנה. היום זה מקום די מוזנח, העתקנו לברכה הייתה בספריה 

 26אותה לאזור יד לבנים. מי שרוצה יכול להגיע לראות את זה. אני מודה 

 27למשה בן שושן שלקח את הפרויקט הזה ועשה אותו בצורה מצוינת. 

 28בקניון הישן ביחד עם פרופסור שלמה מור  חנכנו את סניף מפעל הפיס
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 1יוסף, מנכ"ל מפעל הפיס. חנכנו את המקום שנותן מענה אזורי רחב 

 2וזה נראה טוב ונגיש ומכובד מאוד. קיימנו פגישות עבודה עם עמותות 

 3ואגודות חשובות למען הציבור, אקי"ם היו כאן, ניצן, האגודה 

 4ל האגודה למלחמה למלחמה בסרטן, היום חנכנו כאן את הפעילו תש

 5בסרטן, יש להם מקום ואנחנו מברכים אותם והארגונים האלה 

 6ועמותות אלה חשובות לנהריה וצריכים לקבל את המקום שלהם. 

 7הצבנו שתי עמדות בעיריית חיפה כחלק מההנגשה הדיגיטלית, גם 

 8עמדה עירונית להסדרת תשלומי ארנונה, מים, פיקוח, ועמדה של 

 9שמי שמגיע וצריך אישורים יכול פשוט  המוסד לביטוח לאומי כך

 10מטר ולהוציא את האישורים במקום עצמו  5לצאת ממחלקת הגביה 

 11ופה מלה טובה למיכה הגזבר ולאלי המנכ"ל שהובילו את זה, זה 

 12שירות מצוין. קיימנו סדנה לניהול בתים משותפים לוועדי בתים 

 13ועדי  במידעטק, הגיעו אגב לא מעט אנשים, נושא מאוד מאוד חשוב,

 14בתים לא תמיד מכירים את כל הנוהלים והחוקים, קיבלו שם המון 

 15טיפים איך מנהלים ועד בבית משותף. הסדנה, מלה טובה ליפה 

 16אייזנקוט שעוסקת בזה. היינו באוסישקין בערב בשכונה, למחרת 

 17קיימנו סיור, יש לא מעט פערים ובעיות שאנחנו צריכים לטפל בהם 

 18ו יכולים. יש תערוכה שרצה עכשיו עם ואנחנו נטפל בכל מה שאנחנ

 19עבודות של האמנית הנהר יינית ורה לאון זכרונה לברכה במגדל 

 20התערוכה פתוחה בחינם  20/1-המים, אני מזמין את כולכם, עד ה

 21לציבור, כניסה חופשית, נשמח אם תגיעו, תערוכה מדהימה, אני 

 22גמר  הייתי שם. נסיים עם ספורט, קבוצת הכדורסל שלנו עלתה לחצי

 23הגביע למרות שהובסה שני המשחקים האחרונים, יש לנו משחק ביום 

 24שני, אתם מוזמנים, בבית, נגד אשדוד, זה חצי גמר גביע, זה פיינל פור 

 25בעצם. נמרוד ריידר הוכתר כאלוף עולם בג'אוג'יטסו, אליפות 

 26מדליות  14שהתקיימה באבו דאבי. שחייני מכבי נהריה הביאו 

 27מה בוינגייט . וליגת ממנית יצאה לדרך עונה באליפות מכבי שהתקיי

 28נוספת, אני מאחל לשחקניות הצלחה רבה ומזמין את הציבור לצפות 
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 1במשחקים, בסך הכל יש שם מאות בנות שמשחקות ומשחקות טוב. 

 2אני עובר לסדר היום. כולם עברו על התב"רים, אני עובר תב"ר תב"ר 

 3פני ההצבעה מוזמן, ונעלה את זה כמובן להצבעה, מי שרוצה להעיר ל

 4, 1מיכה כאן יתן תשובות לכל מי שמבקש בעניין של התב"רים. תב"ר 

 5השתתפות ₪, אלף  578כביש גישה ופיתוח סביב בית העלמין, 

 6המועצה הדתית. זה תב"ר שבעצם מי שמשלם  –מוסדות, הגדלה 

 7אותו זה המועצה הדתית. אנו לצערנו ממשיכים לפתח את בית 

 8העלמין שלנו, הערות? החדש, כן, מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. שתיים, 

 9יעוץ, אני אסביר את זה, אני יודע שהיו הרבה שאלות, יעוץ, בדיקה 

 10ם הגג, יש בחברה והסרת חסמים להסכם הגג, זה בעצם מנהלת הסכ

 11ממשרד ₪ מיליון  1.750הכלכלית מנהלת הסכם גג שיש לה תקציב של 

 12השיכון רק לטובת המנהלת וזה תקציב שמגיע ממשרד השיכון 

 13ור, כלכלן שעכשיו אנחנו למנהלת הזאת. מהנדס ההסכם, פרויקט

 14 שאלות?  מגייסים.

 15 מי היועץ שנבחר? ש. נס פררו: 'גב

 16 כלן יצא מכרזזה תהליך, לכל מר א. אלבז:

 17 מה השאלה אבל? ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 מי נבחר. מר א. אלבז:

 19 מי נבחר למה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 פה רשום רק יעוץ, יש מספר אנשים. ש. נס פררו: 'גב

 21 אז אמרתי, כך זה כתוב, ההרשאה במשרד הפנים ומשרד השיכון, יעוץ ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 יש שישה מר א. אלבז:

 23 שישה תקנים? ו:ש. נס פרר 'גב

 24ראש מנהלת, מנהל פרויקט, מנהל תקציבים, יועץ משפטי, יועץ  מר א. אלבז:

 25 פיתוח. 

 26 מיליארד יש כאילו  1.7-ל ש. נס פררו: 'גב

 27 מיליון  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28מיליארד יש מבנה של עצמו שלא עובר דרך העירייה?  1.7להסכם הגג  ש. נס פררו: 'גב
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 1 הגג.אני מדברת על כל הסכם 

 2 מיליון מימון המנהלת. 1.750פה מדובר על  מר א. אלבז:

 3 זה ברור, רק למימון של היעוץ, לא למנהלת, לחבר'ה שמייעצים. ש. נס פררו: 'גב

 4 לא, זה למנהלת. ש. מולכו: 'גב

 5 למנהלת, למהנדס של הסכם הגג שהוא מנהל המנהלת. ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 ככה זה פשוט נקרא במשרד השיכון, ככה הם קוראים לזה.  ש. מולכו: 'גב

 7 אמרתי, יהיו על זה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 לכמה זמן זה? ש. נס פררו: 'גב

 9 לשנה, עלויות לשנה. מר א. אלבז:

 10 ולכמה זמן צריך להעסיק את המנהלת כאילו? ש. נס פררו: 'גב

 11 עד שייגמר הסכם הגג.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 יים, עשרשנה, שנת דובר:

 13 . 1.7-זה בתוך התקציב הגדול, בתוך ה ש. נס פררו: 'גב

 14זה ממשרד השיכון, נותנים לך תיקח, אחרת הכסף הזה לא יהיה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 50אלף יחידות דיור, בנייה של  12ומישהו צריך לנהל בנייה של 

 16מגרשי ספורט חדשים,  3מוסדות ציבור, העתקת אצטדיון ובניית 

 17כיתות, מישהו צריך לבנות את  48כיתות, בניית בי"ס  24ס בניית בי"

 18זה וכרגע יש אדם אחד שקוראים לו טל חמי שהוא מהנדס מצוין 

 19ועושה את זה לבד ואני שמח שאנחנו מעבירים את התב"ר הזה כדי 

 20 שאפשר יהיה לגייס לו לפחות כלכלן שיתחיל לעבוד, מי בעד?

 21 אנשים טובים.  ש. נס פררו: 'גב

 22נגד? נמנעים? הלאה, שלוש, הפרויקט זה פיתוח מבנה מלונית, בעצם  ע:"רלי, רהמר ר. מ

 23שלנו על  matching-מהיטל השבחה, זה ה₪ מיליון  1.082הסכום פה 

 24הכסף שביקשנו בפעם שעברה למלונית. אנחנו מחוטיבים להעביר 

 25 אחרת התב"ע לא יאושר.  matching-למשרד הפנים אישור על ה

 26 ועוד מיליון של הגדלה?  6.5מיליון?  7.5אז סך הכל התב"ר הוא  א. שטרקמן: 'גב

 27 כן, זו הגדלה. מר א. אלבז:

 28מיליון זה כדי לבדוק  6-זה רק לפיתוח? כי בפעם הקודמת אמרנו ש א. שטרקמן: 'גב
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 1 מה יהיה במלונית. 

 2זה עלות הפרויקט של כל הבנייה ,זה החלק הנוסף, ה)מלה לא ברורה(  מר א. אלבז:

 matching . 3רייה שצריכה לתת של העי

 4מיליון שקל זה עלות הבנייה של  7-לא, סך הכל אני רוצה לדעת, ה א. שטרקמן: 'גב

 5 הפרויקט של המלונית? 

 6 7.5 מר א. אלבז:

 7 לא, התשובה היא לא, את יודעת כמה זה יעלה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 זה עולה הרבה יותר, לכן אני שואלת...  א. שטרקמן: 'גב

 9 אף אחד לא יודע כמה זה יעלה. ע:"רלי, רהמר ר. מ

 10 ?30 א. שטרקמן: 'גב

 11מיליון וזה הכסף  6-7. זה עולה בסביבות 400? 30, למה 30זה יעלה לא  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12שקיבלנו ובסך הכל אנחנו רוצים לקבל את הכסף שקיבלנו כבר ואתם 

 13של עיריית נהריה. אם זה לא יאושר  matching-מצביעים עכשיו על ה

 14 מיליון, בסדר?  6אז לא נקבל 

 15 מיליון  1.082לנו מגיע  ח מ. זנו:"רו

 16 זה נכנס לעירייה. 1.082לא,  א. שטרקמן: 'גב

 17 כן  ח מ. זנו:"רו

 18 מיליון. 6-המועצה כבר אישרה את ה מר י. פרץ:

 19 נכון ח מ. זנו:"רו

 20אמרתי, זה בדיוק מה שאמרתי. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. ארבע,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21מהיטל ₪ אלף  300עבודות במבנה ציבור, תרבות פנאי וספורט, 

 22השבחה, זה פרויקט שרץ כל שנה. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. חמש, 

 23אלף  200פיתוח סביבתי, כבישים ומדרכות, גם זה רץ לאורך השנה, 

 24בעצם אני  6-? נגד? נמנעים? תודה. שש, ממהיטלי כביש. מי בעד₪ 

 25מעביר תב"רים עכשיו על השכונות שבונים במזרח העיר, כל התב"רים 

 26האלה, תשימו לב, זה תכנון ופיקוח. מה שלא היינו עושים בעבר, 

 27העירייה לא פעלה בסגנון הזה, היינו מעבירים תב"ר כולל, אנחנו 

 28מקורות מימון זה עכשיו מעבירים סכומים שהם לתכנון ופיקוח, ה
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 1משרד השיכון מהסכם הגג בעצם, יש פה הרבה מוסדות ציבור שאנחנו 

 2רוצים לבנות אותם, לצד בניית הבניינים בעצם בונים מגורים ואנחנו 

 3רוצים להתקדם עם בניית המוסדות, אז אנחנו עכשיו מאשרים תכנון 

 4זה תכנון ופיקוח אולם ספורט בשכונה הצפון  6ופיקוח. אז תב"ר 

 5שוב, משרד השיכון, הסכם הגג, ₪, מיליון  1.249רחית, הסכום הוא מז

 6מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. שבע, תכנון ופיקוח מעון יום בשכונה 

 7משרד השיכון הסכם הגג, מי בעד? נגד? ₪, אלף  356הצפון מזרחית, 

 8 2נמנעים? שמונה, תכנון ופיקוח מעון יום, שכונה צפון מזרחית, זה 

 9הסכם הגג, מי בעד?  –ממשרד השיכון ₪ אלף  356שוב מעונות בעצם, 

 10 נגד? 

 11 כמה השכונה הזאת צריכה מעונות יום? מר י. פרץ:

 12מעונות, שני בתי ספר גדולים. שכונה  6גנים, בערך  24גנים,  24או אה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 גדולה. 

 14 מעונות יום?  2-אנחנו לא מתעסקים רק ב מר י. פרץ:

 15אתה לא יכול לבנות, מה שאתה ... בוודאי, בטח. הצבענו? מי בעד כדי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16שלא נפספס, מי נגד, נמנעים? תודה . תשע, תכנון ופיקוח בית כנסת 

 17משרד השיכון הסכם גג, מי בעד?  ₪, אלף  222בשכונה הצפון מזרחית, 

 18מי נגד? נמנעים? תודה. עשר, תכנון ופיקוח בית כנסת בשכונה הצפון 

 19משרד השיכון הסכם גג, מי בעד? נגד? נמנעים? ₪, אלף  222מזרחית, 

 20, 11תודה. אני מבין שיש אנשים שלא בכבוד שלהם להרים את היד. 

 21, תכנון ופיקוח מקווה בשכונה הצפון מזרחית, אולי עכשיו ירימו 966

 22משרד השיכון, הסכם גג, מי בעד? מי נגד? תודה, ₪ אלף  213את היד, 

 23 . זה מקווה נשים דרך אגב

 24 יש להם הרבה כסף במועצה הדתית. ש. נס פררו: 'גב

 25ממפעל הפיס, יהיה ₪ אלף  627, נייד לכל מורה, סכום 12תודה, תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 מחשב נייד לכל מורה. אני אומר מחשב

 27 מקבלים אייפון חשבנו. ש. נס פררו: 'גב

 28כשאנחנו בעצם ₪ אלף  627לא, זה מחשב נייד לכל מורה, הסכום הוא  ע:"מר ר. מרלי, רה



   04-8666313חברת איגמי,  מועצת עיר נהריה
 2019בדצמבר   4
 
 

14 

 1משתתפים, פרויקט עם קרן אתנה, חבר'ה, זה מפריע לי, זה פרויקט 

 2 עם קרן אתנה ואני שמח שנחדש להם את המחשבים.

 3 איך אתנה קשור לזה? אתנה זה ספורט נשים. ש. נס פררו: 'גב

 4 אתנה באו לכאן. ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 נשי.לא, אתנה זה קידום של ספורט  ש. נס פררו: 'גב

 6 לא רק.  מר א. אלבז:

 7 זכריה, רצית להעיר משהו?ממש לא, גם. הם הגיעו ...  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8אני זוכר לפני שנה שקראתי שהיה מחשב נייד לכל מורה, זה מתחדש  מר ז. חי:

 9 כל שנה

 10 כל שלוש שנים.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11פני חמש שנים פעם שנים האחרונות, קייבלו ל 5-נהריה לא קיבלה ב ח מ. זנו:"רו

 12אחרונה, גם לא כל המורים, חלק מהמורים. הפרוגרמה הזאת היא 

 13מורים בבתי  372יוזמה של שיתוף פעולה שלנו עם אתנה. מדובר על 

 14הספר היסודיים שיקבלו מחשבים ניידים, מדפסת ניידת, חבילת 

 15דולר  1,680, 4,700תוכנות, הדרכה, חבילה שבמסתכם עולה בסביבות 

 16 כשאתנה נותנים  לכל מורה,

 17 לפרויקט שהוא הרבה יותר גדול.₪ אלף  627אנחנו משלמים רק  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 אלף דולר. 179אלף דולר, אנחנו נותנים  670אתנה נותנת  ח מ. זנו:"רו

 19 לכל מורה  מר ז. חי:

 20 כן, כל מורה כרגע ביסודי, באינטראקציה הזאתי  ח מ. זנו:"רו

 21 משלמים רבע מהפרויקט.אנחנו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22, יעוץ, בדיקה והסרת חסמים להסכם הגג, 2השאלה השניה, בסעיף  מר ז. חי:

 23לאחר מכן באה רשימה ארוכה מאוד של פיקוח, תכנון ופיקוח, זה 

 24 אותו צוות שעושה את הדברים האלה?

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

 26 זה משהו אחר.  ח מ. זנו:"רו

 27המימון זה מהסכם הגג. אני רוצה לדעת אם יש חיבוריות בעניין  כי כל מר ז. חי:

 28 הזה.
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 1בעצם זה מנהלת, בכל הפרויקטים פה  2יש חיבוריות כשבסעיף  ח מ. זנו:"רו

 2 התכנון זה אנשי מקצוע שהם יפקחו על אנשי המקצוע.

 3 השאלה אם המנהלת הזאת מפקחת על כל האנשים. מר ז. חי:

 4 מזה נגזר הכסף שלהם.  בוודאי, בוודאי, ח מ. זנו:"רו

 5 הם יבחרו את היועצים, הם יבחרו את המתכננים.  מר א. אלבז:

 6אלף שקלים מפעל  627, שוב, נייד, מחשב נייד לכל מורה 12טוב, אז  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7הפיס, מי בעד? מי נגד? נמנעים? טוב. שלוש עשרה, הצללה בפארק 

 8... 14ד? נמנעים? תודה. ממפעל הפיס, מי בעד? מי נג₪ אלף  200חניתה 

 9חניתה הייתה בקשה, עשינו אומדן. אנחנו בתוכנית עבודה נעשה את 

 10, שיפוץ מתקני ספורט, 14כל מה שאפשר, הכל זה כסף כמובן. סעיף 

 11אלף שקלים  589אלף ממפעל הפיס,  340אלף שקלים,  929הסכום הוא 

 12מי ממשרד התרבות והספורט, זה להיכל הספורט בעין שרה. מי בעד? 

 13 נגד? 

 14 מה זאת אומרת שיפוץ?  ש. נס פררו: 'גב

 15גופי תאורה, איטום. שיפוץ אמרתי, התב"ר הוא לשיפוץ מתקני  ע:"מר ר. מרלי, רה

 ₪16, אלף  929ספורט, מדובר על היכל הספורט בעין שרה, מדובר על 

 17ממשרד התרבות והספורט ₪ אלף  589אלף ממפעל הפיס,  340שוב, 

 18בהיכל כמו בהיכלים מפוארים אחרים וסוף סוף תהיה תאורת לד 

 19בישראל, מי בעד? מי נגד? נמנעים? תודה. חמש עשרה, שיפוץ מרכז 

 20מקור המימון מפעל הפיס וזה יהיה ₪, אלף  490הצעירים, הסכום 

 21 ממש פה בקרן היסוד מאחורינו. מי בעד? מי נגד? 

 22תם ולמה לא אפשר לשאול למה, אם צריך חצי מיליון שקל להעביר או א. שטרקמן: 'גב

 23 יכולים להישאר במקום שהם נמצאים? 

 24 הם לא יכולים להישאר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 ₪.לחסוך את החצי מיליון  א. שטרקמן: 'גב

 26 אני אשמח לחסוך, אנחנו חוסכים מיליונים ולא חצאי מיליון  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 מפעל הפיס נותן כסף. מר מ. אפריאט:

 28 קשור. לא, זה לא ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 אפשר להשתמש בזה למשהו אחר, זה לא כסף צבוע. א. שטרקמן: 'גב

 2 לא קשור, אין מקום, אנחנו רוצים, אנחנו מכניסים פה ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 אנחנו רוצים לקדם את הצעירים בנהריה.  מר א. וייזר:

 4רגע, רגע, שאלת, אני רוצה לענות, יש לנו, אני מזכיר לכולנו שאנחנו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5בשלבים האחרונים של הקמת המרכז הקהילתי החדש בעיר והם 

 6צריכים מקום והם מקימים את מנהלת הסכם הגג והם צריכים מקום 

 7ואנחנו צריכים מקום מכובד למרכז הצעירים ולא נכון שהוא ישב 

 8ממפעל הפיס ועל זה אנחנו ₪ מיליון במידעטק והצלחנו להשיג חצי 

 9 מצביעים, אז מי בעד? מי נגד? נמנעים?  

 10 את צעירה. מר מ. אפריאט:

 11 מה זה קשור, אני הכי בעד.  א. שטרקמן: 'גב

 12שש עשרה, ואם מישהו רוצה להתייחס ולשאול שאלות, אז הנה, אורן  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 כאן ישמח לענות לכם. 

 14 ך, ארבל אמרתי ל :עו"ד א. סודאי

 15 ארבל, סליחה, ארבל, אבל גם אתה יודע לענות על זה אורן. ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 זה מבלבל, אני כל הזמן רוצה לענות.  :עו"ד א. סודאי

 17סעיף שש עשרה זה אישור נוסח תיקון לחוק עזר לנהריה, מניעת רעש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 ייחס אליו? , קראתם אותו אני מקווה, מישהו רוצה להת1987תשמ"ז 

 19 אני חושב שהייה צריך להוסיף איזה לילה לבן אחד. מר ז. חי:

 20 אני חושבת שזה רשום שם. ש. נס פררו: 'גב

 21 זה רשום בחוק העזר לתל אביב. מר ז. חי:

 22 לא, רשום מעת לעת. ש. נס פררו: 'גב

 23 ארבל? ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 ימים  5-ה מר ז. חי:

 25אן לאפשר איזשהו אייזון בין הצורך של העירייה אני אסביר, הכוונה כ ד א. ארבל:"עו

 26ליצור פעילויות תרבותיות ומוזיקליות ואחרות שלא יסתיימו עד 

 27, תינתן שעה נוספת והיא מאפשרת גם לתושבי העיר איזשהו 12השעה 

 28איזון שיוכלו לישון בשקט גם מי שגר באזור הזה ולכן התוספת היא 
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 1על פי שיקול דעתו של  של שעה אחת נוספת, חמישה אירועים בשנה

 2ראש העירייה, זה בנוסף למועדים שקבועים בחוק עד היום שזה כמו 

 3שאתם רואים את הרשימה של שמונת המועדים בחוק, זה פשוט 

 4 ליצור איזון.

 5 ימים בשנה. 5ימים מבקש עוד  5-הוא בתוך ה מר ז. חי:

 6 אפשר לתקן את החוק וכאילו להביא את זה לאישור נוסף?  א. שטרקמן: 'גב

 7אפשר לבחון את זה, אני יודע שבעיריית ת"א זה לא עבר כל כך  ד א. ארבל:"עו

 8 בקלות.

 9 כי שם יש כל שני וחמישי.  א. שטרקמן: 'גב

 10 עיריית ת"א זו עיריית ת"א.  ד א. ארבל:"עו

 11 איזה יום נשאר להם?  מר ז. חי:

 12להם לילה אחד שכתוב, בחודש יוני, יש להם איזשהו יום בחודש יש  ד א. ארבל:"עו

 13 יוני, אחד, תאריך קבוע בכל שנה. 

 14 זכריה, אתה רוצה לומר משהו? ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 לא, אני אמרתי את מה שאני חושב.  מר ז. חי:

 16זה להצבעה. מי בעד? מי נגד? נמנעים? תודה. שבע עשרה, המועצה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17פתיחת חשבון אב לפעילויות מול מפעל הפיס, חשבון מענקי  מאשרת

 18 פיס במוניציפל בנק, מי בעד?

 19 אפשר הסבר?  ש. נס פררו: 'גב

 20 כן, בבקשה, מיכה תסביר.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21על מנת שמפעל הפיס יתן את המענקים של התב"רים שאישרנו אנחנו  ח מ. זנו:"רו

 22י ולכל פרויקט ייפתח אמורים לפתוח חשבון אב שזה חשבון ראש

 23 חשבון עזר, הכספים יגיעו לחשבון עזר 

 24 לא היה דבר כזה? מר ז. חי:

 25 לא, כי זה הנחיות חדשות. ח מ. זנו:"רו

 26 זה כדי להבטיח שהכספים צבועים ונמצאים בחשבון בנק. ש. מולכו: 'גב

 27 בדיוק ח מ. זנו:"רו

 28 ויועדו לתב"רים שעליהם הצבענו. ש. מולכו: 'גב
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 1 ומי האחראי על החשבון הזה? א. שטרקמן: 'גב

 2מורשי החתימה, ראש העיר והגזבר מורשים, מקבלים את הכסף  ח מ. זנו:"רו

 3 משלמים משם.

 4 זה כדי שלא יקחו כסף של מיתוג לקמפיין למשל.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 מישהו לקח...? מר ז. חי:

 6 לא משנה, בוא נתקדם. סליחה, מי בעד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7 שאלתי שאלה ולא נתת לי תשובה. מר ז. חי:

 8מי נגד? נמנעים? אין. שמונה עשרה, אישור התבחינים לחלוקת  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 , קראתם? 2020תמיכות לשנת 

 10 כן ש. נס פררו: 'גב

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

 12 כן א. שטרקמן: 'גב

 13 כן, בבקשה ע:"מר ר. מרלי, רה

 14, הקריטריונים השתנו ויש סעיף נוסף שנקרא שיקול דעת 9בעמוד  א. שטרקמן: 'גב

 15 הוועדה מה שלא היה בעבר.

 16 או אה ע:"מר ר. מרלי, רה

 17כאיילו מה המחשבה, מה עומד מאחורי שינוי הקריטריונים ושינוי  א. שטרקמן: 'גב

 18 האחורים, מי קבע את זה?

 19כעיקרון כל שנה הוועדה מתכנסת וממליצה למועצה על קריטריונים,  מר א. אלבז:

 20לא בהכרח שהקריטריונים של שנה קודמת יהיו זהים וצריך ליצור 

 21קריטריונים שיהיו להם פרמטרים מדידים יותר ולא כלליים, אז זאת 

 22ההמלצה של הוועדה שיהיו קריטריונים מדידים שאפשר למדוד 

 23 אותם.

 24 לדעת הוועדה זה מדיד?  א. שטרקמן: 'גב

 25, בדקנו גם 20-ל 10, את יכולה לבדוק ברשויות אחרות, זה נע בין 10% מר א. אלבז:

 26 ... 20ברשויות אחרות, יש רשויות שעושות את זה עד 

 27אני ממש שמח שקוראים את כל הסעיפים, זה טוב, זה הרבה חומר.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28, מי 2020-קת התמיכות באני שמח. רצינים. אישור התבחינים לחלו
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 1, אישור צוות ראשוני לוועדה, 19בעד? מי נגד? נמנעים? תודה. סעיף 

 2הוועדה ועדה מייעצת לבחירת ואת זה צריך לציין שזו ועדה מייעצת 

 3של מדינת ישראל,  72-לבחירת יקירי העיר נהריה ביום העצמאות ה

 4צמאות אני אסביר שניה, לפני שיהיו שאלות, אנחנו רוצים ביום העת

 5הקרוב להוקיר אנשים מיקירי העיר בטקס מכובד, לצורך כך צריך 

 6להקים ועדה, אורן ארבל יתייחס בעתיד להרכב הוועדה, יהיו חברי 

 7מועצה, חברי אופוזיציה, מה שצריך, אבל לצורך הקמת הוועדה 

 8בחרנו בענת להוביל את זה ושתי נציגות ציבור בשלב הזה כדי להתחיל 

 9יונים עד שנביא את זה בצורה מסודרת לכאן את התהליך והקריטר

 10שוב ונדבר על זה ונבחר אנשים ונוכל בעצם לעשות טקס מכבד ליקירי 

 11העיר. אז אנחנו מאשרים עכשיו את הצוות הראשוני של שתי נציגות 

 12 ציבור ביחד עם ענת. אז מי בעד? 

 13 אני מבקש אם אפשר שיהיה פה גם נציג ציבור, לא רק נציגות. מר ז. חי:

 14 יהיה, הוא אמר. ש. מולכו: 'בג

 15 אמרתי, הוועדה תהיה מורכבת בסוף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 צוות ראשוני. ש. מולכו: 'גב

 17איש. אז אני, שניה רגע, שניה, אני לא יכול לעשות את  12ממשהו כמו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 זה עכשיו, נכון ארבל?

 19 אין לנו פה שם אז זה... ד א. ארבל:"עו

 20אז אני מכבד את הבקשה ובמועצה הבאה נוסיף נציג ציבור, אבל  ע:"רהמר ר. מרלי, 

 21אנחנו עכשיו כדי שנוכל להתחיל את התהליך נצביע ברשותכם, מי 

 22חודשים  4בעד? מי נגד? נמנעים? תודה. אני מזכיר שאנחנו יש לנו 

 23בערך, הרעיון הוא להתחיל ולהביא נתונים ולבדוק הליכים משפטיים 

 24עושים את זה בערים אחרות ולשם כך ענת לא ומה זה אומר ואיך 

 25תעבוד לבד, זה הרעיון. עשרים, מענה לשאילתא של חברות המועצה 

 26שרית ואורנה בנושא תו תקן עירוני בגני ילדים פרטיים ומעונות יום 

 27 . כן, אתן רוצות להתייחס? קיבלתן מענה?3עד גיל 

 28הגשנו הצעה לסדר בנושא  8/7-קיבלנו מענה ויש לי בכל זאת שאלות. ב ש. נס פררו: 'גב
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 1וכמובן זה לא הגיע לישיבת המועצה ואפילו לא זכה להתייחסות, אחר 

 2כך התכנסה הוועדה למעמד הילד שאני חלק ממנה, לוועדה הגעתם 

 3כבר עם חומר מוכן שנערך בצוות חשיבה ולאחר מכן בוועדה ממה 

 4ל שאני זוכרת שהיינו, הראיתם מה שיש, הראינו, הוטלו משימות ע

 5שאר האנשים ובפועל נרשם דחיית ההמלצות ואנחנו לא דחינו כלום, 

 6 פשוט היו משימות ואנחנו יודעים שזה לא משהו חוקי. אורן, התשובה

 7 צורף לכולם השאלה והתשובה. ד א. ארבל:"עו

 8ואז שלחנו שוב מייל, והשאלות שלנו היה מדוע לא מקדמים את  ש. נס פררו: 'גב

 9ולא בהעלאת פוסט ברשתות החברתיות, הנושא ברצינות ובאחריות 

 10היכן עומד הטיפול בתו התקן העירוני היום. האם הייתה התייחסות, 

 11זה לאחר שהוזמנתי לוועדה, האם ילדי העיר בגנים הפרטיים יזכו 

 12בשנה הנוכחית שכבר התחלנו ועוד מעט מגיעים לאמצע, לפיקוח 

 13 עירוני. 

 14 רן, יש לך העתק?עניתי לשאילתא, אני אשמח, או ש. מולכו: 'גב

 15 זה צורף למייל.צורף לכם.  ד א. ארבל:"עו

 16ענית ענייני, העניין שקבענו לדבר ולא אמרנו שדחו את ההמלצות אלא  ש. נס פררו: 'גב

 17אמרנו שזה יהיה לשנת הלימודים הקרובה, דיברנו על זה שאנחנו 

 18רוצים לעשות את כל המאמצים שזה יקרה בשנת הלימודים הקרובה. 

 19 לדבר בסיסמאות, או שעושים או שלא עושים.אי אפשר 

 20רצינו מאוד שזה יהיה עוד לפני שנת הלימודים, עוד לפני כן, וזה  ש. מולכו: 'גב

 21באמת היה חלק מקמפיין הבחירות, אני רק אקריא כדי שהציבור 

 22יבין, אני אדלג על הפיסקה הראשונה, "בדיונה האחרון של הוועדה 

 23ינת הנושא בהיבט המשפטי הוחלט על דחיית ההמלצות עד לבח

 24והתפעולי, ביקשנו לקבל חוות דעת מהיועמ"ש, ביקשנו לבדוק מה 

 25קורה בערים אחרות וחיפשנו מישהו שיוביל את התהליך הזה. 

 26המישהו הזה לשמחתי הרבה זה אילן, ראש מנהל החינוך, הוא מכיר 

 27את התחום הזה, הוא נכנס לעניינים ונדון בזה בוועדה הבאה שתתכנס 

 28הקרוב, ונרשם לאחר קבלת חוות דעת מהגורמים הרלוונטיים  בזמן
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 1בדיקת ישם תקן או איכות איך שנקרא לזה, בערים אחרות, תתכנס 

 2הוועדה בשבוע הראשון של חודש דצמבר על מנת לגבש המלצות באופן 

 3סופי ותגישן  לראש העירייה, לא לשכוח שהוועדה היא ועדה מייעצת. 

 4נגד עיניה את טובת התינוקות אבקש לחדד כי העירייה שמה ל

 5והפעוטות בעירה אולם אין לה כל סמכות חוקית על הפיקוח הפדגוגי 

 6בגנים הפרטיים. העירייה תעשה ככל יכולתה במסגרת סמכויותיה על 

 7מנת לבחון את עמידת הגנים והמעונות שיצטרפו לתו התקן בהתאם 

 8י בית, להמלצות הוועדה." אז באמת הגורמים הרלוונטיים עשו שיעור

 9נתכנס שבוע הבא, נדון בהם, נקבל החלטות ואנחנו נמליץ אותן לראש 

 10העיר. אנחנו רוצים לקדם את זה עד כמה שאפשר, אבל אי אפשר 

 11לעשות את זה בלי גוף שמוביל ולשמחתנו יש לנו את זה היום ואנחנו 

 12 יכולים להתקדם עם זה.

 13 אבל זה קיים כבר בערים אחרות.  ש. נס פררו: 'גב

 14 אנחנו לא ממציאים את הגלגל. . שטרקמן:א 'גב

 15כדי שנפעיל את זה בצורה תקינה בעיר שלנו אנחנו צריכים מישהו  ש. מולכו: 'גב

 16שיוביל את  זה והמישהו הזה זה אילן, אז יש לנו כרגע את אילן, הוא 

 17יוביל את זה יחד עם הרווחה, יחד עם עירית, יחד עם הפיקוח, אנחנו 

 18קורה בערים אחרות, אחרי שלמדנו ובחנו למדנו איך זה קורה, מה 

 19את העניינים נוכל להגיע לוועדה לדון בהם, יכול להיות שמישהו 

 20יחשוב אחרת, נקבע תקן והמלצות ונעביר אותם לראש העיר לצורך 

 21 החלטה סופית. זה יקרה ממש בקרוב. 

 22תודה, עשרים ואחד, מענה לשאילתא של חברות המועצה שרית  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23ורנה בנושא פארק כלבים בנהריה הירוקה, זה גינת כלבים בנהריה וא

 24 הירוקה. קיבלתן מענה?

 25 לא, קיבלנו מענה אבל לא לרוחנו.  ש. נס פררו: 'גב

 26 אז תתייחסו ואני אתייחס. ע:"מר ר. מרלי, רה

 27אקריא במהרה וארצה בבקשה התייחסות שאלה שאלה כך שזה לא  ש. נס פררו: 'גב

 28של ישיבת המועצה הקודמת עם מר רואש, אז  יתפוגג כמו השאילתא
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 1אז אני רוצה באמת לקבל תשובה. בהמשך למפגש תוטשבים 

 2במסגרת מיזם ערב בשכונה בנהריה הירוקה  17/6שהתקיים בתאריך 

 3בו העלינו תושבי השכונה על הצורך באכיפה מוגברת על אי איסוף 

 4 צואת כלבים והקמת פארק כלבים בשכונה. 

 5 גינת כלבים. :ע"מר ר. מרלי, רה

 6 פארק כלבים, גינת כלבים. ש. נס פררו: 'גב

 7 או.קי.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8התבקשו תושבי השכונה להעלות הצעות למיקום הפארק המיועד  ש. נס פררו: 'גב

 9בפני סגנית ראש העיר, גב' שרית מולכו. למרות שהתושבים הציעו 

 10מספר מקומות מיועדים ומותאמים הופתעו לגלות כי העירייה החלה 

 11בעבודות להקמת פארק הכלבים בשטח הצמוד לגני הילדים דוכיפת, 

 12ם מקוה נשים ולבנייני מגורים פשוש ונעמת לבית הכנסת שיש שם ג

 13ברחוב נחליאלי. זה שטח שנמצא בסמיכות גבוהה למבני מגורים וגני 

 14 25-ילדים ואינו מותאם בעליל למטרה שלשמה יועד. למעלה מ

 15משפחות, יש לי פה חתימות של המשפחות, והאימהות מהגנים 

 16והטובלות במקוה, חתמו על עצומה כנגד המיקום ואף הציעו כחלופה 

 17ארק אשכול שממוקם במרחק סביר ממבנה חינוך ומגורים ושלא את פ

 18מהווה סיכון ובעיה תברואתית וסביבתית. האפשרות החלופית אף 

 19נבחנה על ידי העירייה, הנציג שפנה אלינו משכונת נהריה הירוקה 

 20אמר שהוא נפגש אתך ואתם אמרתם שכבר התחלתם את העבודה 

 21י היינו שם, ואת הרעיון בפארק אשכול שזה פארק מקסים, אורנה ואנ

 22הזה זנחתם. זה פארק שבאמת מרוחק במקום סביר מבתי תושבים 

 23וגני ילדים ולא מהווה מטרד לתושבי השכונה. לפארק הזה נוהגים 

 24בעלי הכלבים בסביבה לקחת את כלביהם ואף משחררים אותם שם. 

 25 על פי המלצות 

 26 יום? סתם שאלהאת יודעת כמה כלבים יש בגינה הזאת ב ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 מה, בפארק אשכול? ש. נס פררו: 'גב

 28 בגינת כלבים הזאת. ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 בגינת כלבים הזאת?  ש. נס פררו: 'גב

 2 כן ע:"מר ר. מרלי, רה

 3כמה פעמים שהיינו שם והבן שלי עכשיו משחק כדורגל בזה, בצמוד  ש. נס פררו: 'גב

 4 שם, בנהריה הירוקה, לא ראיתי כלב אחד שם.

 5 נו  ע:"ר. מרלי, רהמר 

 6 תראי איך זה נראה. ש. מולכו: 'גב

 7 אז למה השאילתא? ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 מה זאת אומרת? גב' א. שטרקמן:

 9 מה זה למה השאילתא? ש. נס פררו: 'גב

 10 מה הבעיה עם הגינה?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 תעבירו את התמונות, זה הפארק... ש. נס פררו: 'גב

 12 הייתי, הייתי, הלאה, הייתי שם עשרות פעמים.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 אני את הכלב שלי לא ארצה לקחת לשם. ש. נס פררו: 'גב

 14 זה לא פארק, אם אתה  א. שטרקמן: 'גב

 15 זה גינה, גינה ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 זה לא גינה  א. שטרקמן: 'גב

 17 א ברור( גינת כלבים.  מה השאילתא? מה הבעיה?  )מדברים ביחד, ל ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 אני רוצה לקרוא את השאלות.  ש. נס פררו: 'גב

 19 או.קי. ע:"מר ר. מרלי, רה

 20השאלות, למה החלטתם בהתחלה, בהתחלה למה התחלתם בהקמה  ש. נס פררו: 'גב

 21 בפארק אשכול שהוא פארק מוצל שמבחינת תשתיות 

 22ילדים, זו כי זה פארק לילדים לא לכלבים, כי פארק אשכול זה פארק  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 התשובה. מה השאלה הבאה?

 24 לא ש. נס פררו: 'גב

 25 זו תשובה, אני עונה לך, שאלת שאלה, אני אענה לך.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 ראינו את הבורות שהתחלתם שם.  ש. נס פררו: 'גב

 27 נכון, נכון, התחלנו כי ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 נגיד והחלטתם שאתם רוצים לעשות...  א. שטרקמן: 'גב
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 1 אבל האנשים שמטיילים עם כלבים  ש. נס פררו: 'גב

 2 שרית ע:"מר ר. מרלי, רה

 3ואני בעלת כלבים וזה נוגע לי באופן אישי כשאני אלך לטייל עם הכלב  ש. נס פררו: 'גב

 4ויש לי ילדים קטנים אז זה יהיה נחמד פארק רחב ידיים, שהילדים 

 5שמתאים יהיו על המתקנים ואני אהיה עם הכלב פה, וזה פארק 

 6לכולם, הוא במרכז העיר. אתם תקעתם, סליחה על הביטוי, את 

 7המקום של גינת הכלבים הזו, מקום מזעזע, חול, זרדים, שער מזעזע, 

 8צמוד למקוה שנשים נכנסות ויוצאות משם שבשעות הערב באים, 

 9 צמוד לגן ילדים, בניגוד להמלצה של השירות הוטרינרי.

 10 טעות קשה בידייך. יש לך טעות,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 לא, אם יש ... ש. נס פררו: 'גב

 12 הגינה הוקמה בהמלצת הוטרינר העירוני. ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 אתן לא רואות את כל ההיבטים בבחירת הגנים האלה. מר א. וייזר:

 14 אנחנו לא רואות, לא יודעות, לא מבין, בסדר, כל הישיבת מועצה... א. שטרקמן: 'גב

 15הכבוד יש פה וטרינר, יש פה אנשי מקצוע, הם מסתכלים על כל עם כל  מר א. וייזר:

 16 ההיבטים. 

 17 איזה תושבים... ש. נס פררו: 'גב

 18 בסדר א. שטרקמן: 'גב

 19 ובוחרים את גינת הכלבים בהתאם...  מר א. וייזר:

 20 אייל, תאמין לי שאנחנו בודקות א. שטרקמן: 'גב

 21 אייל, זה לא מקום... ש. נס פררו: 'גב

 22 אנחנו בודקות.  א. שטרקמן: 'גב

 23 בים לא באים והגינה האת ריקה...שהתושברגע  דובר:

 24אתה לא יכול לדבר, אני אוציא אותך החוצה, עוד פעם אתה מדבר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 אתה יוצא החוצה.

 26 אייל, הגינה ריקה. ש. נס פררו: 'גב

 27 את היית פה, לא? ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 לא רלוונטי לשאלה שלך. מר א. וייזר:
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 1 מה זה לא רלוונטי? אתם עושים משהו לרווחת התושבים. ש. נס פררו: 'גב

 2  -שרית, מה השאלה? את יודעת, קיוויתי בשבילך שלא תעלי את ה ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 כשהיה פה נציג נהריה הירוקה  ש. נס פררו: 'גב

 4 היה אצלי, היה אצלי ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 אז אתה  ש. נס פררו: 'גב

 6 את רוצה שאספר לך את כל התהליך? ע:", רהמר ר. מרלי

 7 אני יודעת הכל. ש. נס פררו: 'גב

 8אני אספר לך הכל, היה כאן, הוא בא, עשינו סיור, עשיתי סיור עם  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9משפחות  30הגברת שרית מולכו, סגנית ראש העיר, אני יודע, יש 

 10בפארק משפחות שלא רצו את זה  300לא מרוצות, יש  25שלטענתך, 

 11סיורים, לקחנו את הוטרינר העירוני למספר  3אשכול, אז עשינו 

 12סיורים, אמר הוטרינר העירוני שהוא הגורם המקצועי, אדוני ראש 

 13העיר, אם אתה רוצה להקים גינת כלבים לרווחת נהריה הירוקה 

 14ואשכול זה המקום וזה מה שעשינו, זאת התשובה לשאילתא. תודה, 

 15נחנו נשקיע בזה. רגע, תנו לשרית אם אפשר, אם צריך לשפר א

 16 להתייחס בבקשה.

 17 אני תושבת השכונה, הפארק ממוקם ממש מאחורי הבית שלי. ש. מולכו: 'גב

 18 מהמרפסת שלך, נכון? א. שטרקמן: 'גב

 19 מהצד השני. ש. מולכו: 'גב

 20חבר'ה, זה גינת כלבים, זה לא גן חיות, אין שם אריות, זה גינת כלבים,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 שני פינצ 'רים ורוטווילר ביום ממוצע, ממוצע

 22 אבל אי אפשר ...  ש. נס פררו: 'גב

 23גינת כלבים, לא גן חיות. חבל, קיוויתי שלא זה, חבל, שרית, בבקשה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 אבל רוצים להתייחס, אמרנו לא צועקים פה.

 25 לא, אני רוצה עוד שאלה.  ש. נס פררו: 'גב

 26צועקים פה כל היום. את לא יכולה, את יודעת, אני מכבד אותך, לא  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 אני נותן לך, זו שאילתא 

 28 ככה היא תישאר? א. שטרקמן: 'גב
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 1לא, אנחנו כל הזמן משפצים, מסדרים ומשפרים את גינת הכלבים הזו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 ואת כל הפארקים בעיר נהריה.

 3 יש לך הצעת ייעול? מר מ. אפריאט:

 4 כן, אם החלטתם ששם טרקמן:א. ש 'גב

 5 תגישי את הצעת היעול שלך.  מר מ. אפריאט:

 6 מקס, מקס, תסלח לי, אני רוצה  ש. נס פררו: 'גב

 7 שרית בבקשה, שרית בבקשה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 8אני לא מסוגלת לדבר ככה, אני גם לא רוצה לנסות להתגבר על קולות  ש. מולכו: 'גב

 9של אחרים. אני גרה בשכונה הזאת, הייתי חלק באמת ממציאת פתרון 

 10לבעיה שהוצגה בפנינו כבר בתחילת הדרך. נהריה הירוקה כולנו 

 11 יודעים, נבנתה לדעתי בחטא, השכונה הזאת 

 12 זו שכונה, יש בה אנשים. א. שטרקמן: 'גב

 13השכונה הזאת עמוסה, אין כמעט, סליחה, אין כמעט אזוורים שניתן  ש. מולכו: 'גב

 14עוד להכניס בהם גפרור אפילו, נשארו מעט מאוד מקומות. אנחנו 

 15עברנו בכל השכונה ביחד עם רונן, מתן, הוטרינר העירוני. לא מצאנו 

 16מטר מהפארק  20אזור אחר שניתן להקים בו את הפארק. כמי שגרה 

 17 לת כלבה בעצמי ואני מטיילת איתה ואני שנבנה וכבע

 18 את לא הולכת לדבר הזה שהראינו עכשיו. גב' א. שטרקמן:

 19הבן שלי הולך.  אני רוצה... אני לא רואה שהפארק הזה מפריע לא  ש. מולכו: 'גב

 20למקווה ולא לבית הכנסת ובטח לא לגני הילדים שם, הפארק הזה 

 21 כל דבר אפשר לשפר.תחום, הוא סגור, את שואלת אם אפשר לשפר, 

 22 מה לשפר, הוא לא גמור. א. שטרקמן: 'גב

 23כל דבר אפשר לשפר, גם אני הייתי רוצה לראות פארק הרבה יותר  ש. מולכו: 'גב

 24 מסודר, מאורגן 

 25 לא, תסתכלי  א. שטרקמן: 'גב

 26הרבה יותר יפה, אני מכירה, לא צריכה להסתכל. אני עוברת באזור  ש. מולכו: 'גב

 27ר לשפר, זה עניין של עלויות ותקציבים וכמו שראש הזה, כל דבר אפש

 28 העיר אומר 
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 1 אם עושים משהו אז עושים. ש. נס פררו: 'גב

 2ראש העיר הוכיח בשנה האחרונה וזו רק תחילת הדרך, אנחנו נראה  ש. מולכו: 'גב

 3 הרבה מאוד שיפור בהרבה מאוד 

 4 לי הכלבים.גינות כלבים בעיר ואני שמח לכל בע 5יש כבר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 אנחנו חייבים, אין לנו פארק אחד בכל נהריה ...  ש. מולכו: 'גב

 6 ברור... אפשר בקטן. א. שטרקמן: 'גב

 7 את שואלת אם אפשר לשפר? אפשר לשפר, זה הכל, לגבי מיקום ...  ש. מולכו: 'גב

 8כלבים, לא צוחק,  2-3היית שם? זו גינת כלבים, יש שם ממוצע של  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9ום, השקענו בזה כל כך הרבה מאמץ. )מדברים ביחד, לא ברור( בי

 10 שרית, תודה, חבר'ה, יאללה, או.קי. בבקשה.

 11 נסגרת ההרשמה למלגה של עיריית נהריה 31/12-ב א. שטרקמן: 'גב

 12 לא אענה לך, רגע, רגע, לא תהיה פה פרובוקציה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 אני מבקשת ממך להתגבר על שיקולים קואליציוניים ואופוזיציוניים  א. שטרקמן: 'גב

 14 מה זה קשור? ע:"מר ר. מרלי, רה

 15שאולי גם השנה הזאת הסטודנטים יוכלו... לתקן את זה, לא לחכות  א. שטרקמן: 'גב

 16 לשנה הבאה.

 17 אמרתי קודם בפתיח, למרות שאני לא צריך להתייחס אני אתייחס ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 אתה חייב להתייחס... שטרקמן: א. 'גב

 19 עצרי, היועמ"ש עושה לך לא, לא, לא ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 דקות? 5יש לי  א. שטרקמן: 'גב

 21 לא, לא, לא, הוא אומר לך.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 אני לא מבקשת הצעה לסדר.  א. שטרקמן: 'גב

 23 הגשת הצעה לסדר ד א. ארבל:"עו

 24 ארבל, תן לי שניה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 אני לא דנה בה, אני אומרת משהו אחר. א. שטרקמן: 'גב

 26 מר ארבל, הגברת, תני לי לסיים, תני לי לענות. ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 את לא מקשיבה. מר מ. אפריאט:

 28 דיברנו על תרבות. ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 אתה לא נותן לי לסיים, עוצר אותי באמצע. א. שטרקמן: 'גב

 2 הוא אמר, הבין אותך, רוצה לענות לך. אפריאט:מר מ. 

 3אני פשוט מבקשת שישקלו את זה שוב, לא קשור להצעה לסדר כדי  א. שטרקמן: 'גב

 4 שהשנה יזכו, זה הכל, ובלי קואליציה, אופוזיציה. 

 5אנחנו גם צריכים ללמוד את הנושא הזה, ראיתי את ההצעה, אנחנו  ש. מולכו: 'גב

 6 ותנים מענה, כולנו צריכים ללמוד.גם צריכים ללמוד לפני שנ

 7 אבל אתם אמורים להגיש  ש. נס פררו: 'גב

 8לסטודנטים נהריינים במלגות ₪ מיליון  1.550כולם יכולים להגיש, יש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9האלה, מעולם לא היה כל כך הרבה כסף, נדון בזה בפעם הבאה, תודה 

 10 רבה, ערב טוב. 

 11 ישיבה נעולה


