
 

 

 

 

 . 19/11ישיבת מועצה מן המניין 

 . 19/11פרוטוקול מס' 
 

 4.12.19  -ב כסלו 'ו מועד הישיבה : יום רביעי 
 .  19מיקום הישיבה : בניין העירייה שד' הגעתון 

 נוכחים :
 ראש העיר –מר רונן מרלי 

 סגן ראש העיר-אייל וייזר מר 
 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 
 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

 חבר מועצה –מר אור כהן 
 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה  –מר זכריה חי 
 חבר מועצה  – מר יצחק פרץ

 חברת מועצה –גב' אורנה שטרקמן 
 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 
 נעדרים :

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר דימה אפשטיין 
 חבר מועצה  –מר חיים רואש 

 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 משתתפים :
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 היועץ המשפטי -עו"ד אורן ארבל 
 גזבר העירייה – מיכה זנומר 

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 
 רונן מרלי הודעת פתיחה:

 גם בתקשורת הכתובה וברשתות החברתיות וגםבתקופה האחרונה שמתפתח אבקש להתייחס לשיח בתחילת דבריי  -
 לשמש דוגמאוכאן בישיבות מועצת העיר, אנו נבחרנו כדי לשרת את הציבור בנהריה ומצפים מאיתנו להתנהג בהתאם 



 

 

 לא ליצור פרובוקציות מיותרות ואני מתכוון להקפיד על כך מעכשיו. ,והציפייה היא לכבד אחד את השני ולא להתלהם
זה לא  כדאי שנתנהג בהתאם מבלי להסית או להעליב .ולתושבים  חישהישיבות מועברות בשידור  נואני מזכיר לכול

 .ראוי ולא מקובל 
 העבודהעיריית נהריה פעלה מול משרד  להורים לילדי גני הילדים בהם מתקיימים צהרונים.אתחיל בבשורה חשובה  -

 צהרונים. אנחנוחודשי בתשלום ההלקבל החזר על  ,וכעת יוכלו ההורים שעומדים בקריטריונים של המשרד והרווחה
 על הדרך בה ניתן למלא את הטפסים ואני מקווה שהדבר יקל ,נפרסם פרטים מלאים באתר, בפייסבוק ובעיתונות

 ויסייע להורים רבים בעיר.
 בעוד שבועיים וחצי נחגוג את חג החנוכה וכפי שבוודאי כולכם מכירים, עיריית נהריה החליטה לסבסד השנה במקום -

 הספר היא במזכירויות ולגני ההרשמה לבתי ג'.-'ייטנות חנוכה בגני הילדים ובבתי הספר לכיתות אאת ק ,משרד החינוך
 הילדים דרך אתר העירייה.

 לכרטיס לתושבי נהריה ונפרסם זאת בהמשך .₪  10-נעשה פסטיבל סרטים בבחנוכה  -
 ש"ח. ישנם 1,550,000נים יהנהריהשבוע נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת מלגות. השנה יחולקו לסטודנטים  -

 קריטריונים שנקבעו, אך כמו שנהגנו בשנה שעברה, תפעל ועדת חריגים מקצועית שתבחן כל פנייה שתונח בפנייה
 לקבלת מלגה שלא בהתאם לכלל הקריטריונים.

 כיתות 48ם ינוך אושרה סופית התוכנית שהפקדנו לבניית בית ספר על יסודי עחבדיון בוועדה העליונה במשרד ה -
 גן בכל רחבי העיר. כיתות 10 כיתות בשכונת אריק שרון ובניית 24לצד בית ספר יסודי עם  ,יצחק שמיר בשכונת

 מפגש בין ,הראשון. בשיתוף מינהל החינוך והאגף לשירותים חברתיים בעירייה חשובים עבור גיל הזהב פרויקטיםשני  -
 .עדנה אליהם. ערכנו מפגש לפני כשבוע וחצי בין ילדי גן הדס לדיירי ביתילדי גנים לבתי אבות הנמצאים בסמיכות 

 .קים עם בני נועריבו נפגשים תושבים ות "דרך ערך"קט יפרוהשני,  
 י"ב בישיבת אביר יעקב לשיחה על אחדות, ציונות וערכיות. שכבתדים מיפגשתי תלמ ",שעת מחנך" פרויקטבמסגרת  -
  אותו! להעציםמצוין וחשוב  נוערהספר התיכוניים בעיר. יש לנו  בכלל בתי "שעות מחנך"מתוכננות לי  
 בנושא מענה אזרחי לישיבה ,קיימנו דיון חשוב עם נציגי רשות החירום הלאומית, פיקוד העורף ומשרדי הממשלה -

 ואם תיפתח ,מרחבים מוגנים בעת חירום. צריך לזכור שנהריה מרוחקת כעשרה קילומטר מלבנוןבממושכת ורציפה 
 ויש צורך להגביר את המוכנות שלנו ,אנחנו נהיה נתונים בימים הראשונים למתקפת טילים משמעותית ,חזית צפונית

 כרשות בתיאום כלל הגורמים.
 ויצו, אמונה ,ציינו במספר אירועים עירוניים את יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים במשותף עם: נעמ"ת -

 באדום לאות הזדהות עם רצח נשים בחברה ר המיתרים הוארשבאלימות, סמים ואלכוהול. גוהיחידה למאבק 
 הישראלית.

 ואנחנו מגבשים תוכנית להכשרת ,פונה חניון הקרוואנים בסוף רחוב בן גאון ,לציבורהעירוני כחלק מהחזרת המרחב  -
 כרגע במקום יי התושבים באזור.שמירה על איכות חלצד מפוקח ומוסדר שיאפשר הנאה לנופשים  יחניון עתיד

 מתאפשרת כניסה לרכבים פרטיים בלבד.
 לסלול מחדש אתוהתחלנו  בחלק המערבי השלמנו את פרויקט החלפת מערכות המים, הביוב והניקוז הישנות -

 ויצמן, ז'בוטינסקי, העלייה, דוד אלעזר והמעפילים. במקביל סללנו שכבה נוספת של אספלט ברחובב :הכבישים
 סקר.פינ

 העבודות בטיילת הצפונית מתקדמות בהתאם ללוחות הזמנים. כרגע מתרכזות בשטח של חוף גלי גליל, הקאנטרי, -
 מועדון השיט ובתוואי שבין המרינה למלון סי לייף. 
 ,בנוסף .פתחנו לטובת הציבור חניון סמוך לאולם הספורט ברחוב ביאליק ,בשכונת עמידרהחנייה  ממצוקתכחלק  -
 כלי רכב פרטיים. 100 -כשייתן מענה ל בשכונת עין שרה, ברחוב השקד ,אנחנו מכשירים חניון נוסף ,אלה בימים 
 יתוף נתיבי ישראל. הפניותשב 4עה בצומת מסריק וכביש וביצענו הלילה שינוי בהסדרי התנ ,כחלק מהגברת הבטיחות -

 בכיכרות של רגום וטרומפלדור כדי לעשות בביטחהעזר ייוכלו הנהגים לה ןשמאלה ממסריק ואליו בוטלו ובמקומ
 ולהיכנס לרחוב מסריק. פרסה 

 לצד מנהלים מקצועיים ונציגי ,המורכב מבעלי עסקים וסוחרים נהריינים ,ש ראשון של צוות חשיבה עירוניגקיימנו מפ -
  במטרה לגבש מדיניות אחידה והוגנת להוצאת סחורה במרחב הציבורי. ,מחלקת פיקוח ורישוי העסקים



 

 

 ני ובנות נהריה שנפלו במערכות ישראל שיצר האמן חמי גל ז"ל. היא היתה שנים רבותבהעתקנו את אנדרטת הזיכרון ל -
 בנים.והועתקה למקום ראוי כעת בגן הזיכרון סמוך לבית יד ל ,בחצר הספרייה הציבורית הישנה ברחוב הרצל

 שישרת את תושבי ,חנכנו יחד עם מנכ"ל רשות האוכלוסין פרופ' שלמה מור יוסף את סניף נהריה של משרד הפנים -
 והיישובים הסמוכים לנהריה. העיר

 וחנאנ. ן והאגודה למלחמה בסרטןצאקים, ני :בור ובהןיעם עמותות ואגודות חשובות למען הצ קיימנו פגישות עבודה -
 שלנו. הלפעילות למען הקהילמקום מוסדר מקצים עבורן 

 לתושבים. הצבנו שתי עמדות בבניין העירייה: עמדה עירונית להסדרת ים דיגיטלייםאנחנו ממשיכים להנגיש שירות -
 ועמדה של המוסד לביטוח לאומי להנפקת מגוון אישורים ומסמכים. ,תשלומי ארנונה, מים ופיקוח

 הגיעו וועדים של בתים משותפים לסדנת ניהול ,לתרבות הדיור האגודהעם במסגרת שיתוף פעולה של העירייה  -
 ל בתים משותפים.והילנ לצד טיפים שימושייםצאות ושמעו הר ,במידעטק

 כדי לטפל בחלק ,סיור שטח נרחב קיימנו ,מחרת המפגשן. לשקייבאוסהפעם היינו ", ערב בשכונהבמסגרת מיזם " -
 .המפגש הבא יהיה ברגום – יגיעו לכל רחבי העיר בחודשים הקרוביםמהנושאים שעלו. ערבי השכונה 

 עם עבודות של ,בגלריה במגדל המים הבפתיחת תערוכ איש 100-שישי האחרון התרגשתי לקחת חלק עם יותר מ ביום -
 מחהכניסה חופשית ואני ש .לתערוכה 20.1-כולכם להגיע עד ה ין אתמורה ליאון ז"ל. אני מזהנהריינית האמנית 

 שאנחנו מאפשרים ביטוי לתחום האומנות בעיר שלנו.
 קבוצת הכדורסל העירונית שלנו העפילה לחצי גמר גביע המדינה שיתקיים בפברואר בהיכל מנורה תל אביב. נאחל להם -

 הצלחה גם במשחקי הליגה.
 באליפות שהתקיימה באבו דאבי. אלוף העולם בג'יו ג'יטסוהנהרייני הוכתר כנמרוד ריידר  -
 שהתקיימה בווינגייט.פות מכבי יבאל מדליות 14על  יני מכבי נהריהיברכות לשח -
 מאמאנט בכדורשת, יצאה לדרך עם עונה נוספת. אני רוצה לאחל לכל השחקניות הצלחה רבה ומזמין אתליגת ו -

  לבוא ולצפות במשחקים.  התושבים 
 הערות מקור המימון סכום   הפרויקט מס תב"ר  .1

 המועצה הדתית-הגדלה השתתפות מוסדות ₪ 578,236 כביש גישה ופיתוח סביב 407
 בית העלמין

₪ 1,750,000 יעוץ בדיקה והסרת חסמים  820 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 2
 מנהלת הסכם גג מנהלת הסכם גג - להסכם גג משרד השיכון-הגדלה  משרד השיכון 

הרשות -הגדלה היטל השבחה ₪ 1,082,000 פיתוח מבנה מלונית 925 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 3
  השבחה מהיטל

 הרשות מהיטל-הגדלה היטל השבחה ₪ 300,000 עב' במבני ציבור תרבות 938 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 4
  השבחה הפנאי והספורט

 מהיטל הרשות-הגדלה היטל כביש ₪ 200,000 סביבתי כבישיםפיתוח  939 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 5
 כביש ומדרכות

 שכ' צפון  חדש – השיכוןמשרד  ₪  1,249,981 ספורט תכנון ופיקוח אולם 961 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 6
 הסכם גג מזרחית

 מזרחית שכ' צפון  חדש –שיכון משרד ה ₪ 356,486 תכנון ופיקוח מעון יום 962 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 7
 הסכם גג

 שכ' צפון  חדש –שיכון משרד ה ₪ 356,486 תכנון ופיקוח מעון יום 963 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר .  8
 הסכם גג מזרחית

 שכ' צפון  חדש –שיכון משרד ה ₪ 222,364 תכנון ופיקוח בית כנסת 964 הערות המימוןמקור  סכום הפרויקט מס תב"ר . 9
 הסכם גג מזרחית

 שכ' צפון  חדש –שיכון משרד ה ₪ 222,364 תכנון ופיקוח בית כנסת 965 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 01
 הסכם גג מזרחית

 מזרחית שכ' צפון   חדש –שיכון משרד ה ₪ 213,240 תכנון ופיקוח מקווה 966 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 11
  הסכם גג

  חדש מפעל הפיס ₪ 627,000 נייד לכל מורה 967 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 21



 

 

  חדש מפעל הפיס ₪ 200,000 הצללה בפארק חניתה 968 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 31
משרד  ₪ 589,616 חדש מפעל הפיס ₪ 340,000 שיפוץ מתקני ספורט 969 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 41

 ₪  929,616 סה"כ : התרבות והספורט
  חדש מפעל הפיס ₪ 490,000 שיפוץ מרכז צעירים 970 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 51

 .  1987. אישור נוסח תיקון לחוק העזר לנהריה )מניעת רעש( התשמ"ז 16
  .לפעילויות מול מפעל הפיס, חשבון מענקי פיס במוניציפאל בנק  אבפתיחת חשבון . המועצה מאשרת 17
 . 2020אישור התבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  .18
הגב' ענת לורנץ  –חברת המועצה  למדינת ישראל : 72-צוות ראשוני לוועדה לבחירת יקירי העיר נהריה ביום העצמאות ה אישור. 19

 הגב' נורית סגל . –נציגת ציבור  הגב' רותי יפרח . –נציגת ציבור  .
ומעונות יום עד  לדים פרטייםשרית נס פררו ואורנה שטרקמן בנושא תו תקן עירוני בגני ית המועצה ושל חברמענה לשאילתה  .20

  . 3גיל 
  שרית נס פררו ואורנה שטרקמן בנושא פארק כלבים בנהריה הירוקה .ת המועצה ושל חברמענה לשאילתה  .21

המועצה -הגדלה השתתפות מוסדות ₪ 578,236 כביש גישה ופיתוח סביב 407 הערות מקור המימון סכום הפרויקט  מס תב"ר  .1
 הצבעה בית העלמין הדתית

 _____12מי בעד  ___
 _____/_מי נגד ___

   _____/נמנעים ___
משרד -הגדלה משרד השיכון ₪ 1,750,000 יעוץ בדיקה והסרת חסמים 820 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .2

 מנהלת הסכם גג מנהלת הסכם גג - להסכם גג השיכון
 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 _____/נמנעים ___

 

 הרשות מהיטל-הגדלה היטל השבחה ₪ 1,082,000 פיתוח מבנה מלונית 925 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .3
  השבחה

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
   _____/נמנעים ___

הרשות -הגדלה היטל השבחה   ₪ 300,000 ציבור תרבותעב' במבני  938 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .4
  השבחה הפנאי והספורט מהיטל

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
   _____/נמנעים ___

 מהיטל הרשות-הגדלה היטל כביש ₪ 200,000 סביבתי כבישיםפיתוח  939 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .5
 כביש ומדרכות
 הצבעה

 _____12מי בעד  ___



 

 

 _____/_מי נגד ___
 ____/_נמנעים ___

 

שכ'   חדש – השיכוןמשרד   ₪  1,249,981 ספורט תכנון ופיקוח אולם 961 הערות  מקור המימון  סכום הפרויקט מס תב"ר  .6
 הסכם גג מזרחית צפון 

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
   _____/נמנעים ___

 שכ' צפון   חדש –שיכון משרד ה ₪ 356,486 תכנון ופיקוח מעון יום 962 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .7
 הסכם גג מזרחית

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 _____/נמנעים ___

 

 שכ' צפון   חדש –שיכון משרד ה ₪ 356,486 תכנון ופיקוח מעון יום 963 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר   .8
 הסכם גג מזרחית

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 _____/נמנעים ___

 

 שכ' צפון   חדש –שיכון משרד ה ₪ 222,364 תכנון ופיקוח בית כנסת 964 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .9
 הסכם גג מזרחית

 

 הצבעה
 _____12___מי בעד  

 _____/_מי נגד ___
 _____/נמנעים ___

 

 שכ' צפון   חדש –שיכון משרד ה ₪ 222,364 תכנון ופיקוח בית כנסת 965 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .01
 הסכם גג מזרחית

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 ____/_נמנעים ___

 

 מזרחית שכ' צפון   חדש –שיכון משרד ה ₪ 213,240 תכנון ופיקוח מקווה 966 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .11
 הסכם גג

 



 

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
   _____/נמנעים ___

 חדש  מפעל הפיס ₪ 627,000 נייד לכל מורה מחשב 967 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .21
 

  רונן מרלי

 זהו פרויקט עם קרן אתנה .
 

 זכריה חי

 ( מחשב לכל מורה זה מתחדש כל שנה ?1:  הערות 2יש לי 
  

 מנכ"ל העירייה –אלי אלבז 

מורים בבתיה"ס היסודיים שיקבלו מחשב נייד + מדפסת  372השנים האחרונות, מדובר על  5-נהריה לא קיבלה ב
 וחבילת תוכנות .

 

 יצחק פרץ

 לכל מורה ?בקצה זה 
 

 מנכ"ל העירייה –אלי אלבז 

 זה כל מורה ביסודי .
 

  רונן מרלי

 אנחנו משלמים רבע מהפרויקט .
 

 זכריה חי

 לתב"ר של הסרת חסמים להסכם גג ולאחר מכן יש רשימה של תב"רים לתכנון ופיקוח למספר פרויקטים, האם 2סעיף 
זה מהסכם הגג, אני רוצה לדעת אם יש איזו חיבוריות בדבר זה אותו צוות שעושה את הדברים האלה ? כי כל המימון 

 הזה ?
 

 מקס אפריאט

 זה מנהלת ובשאר הסעיפים זה עבור היועצים והמתכננים . 2לא, זה משהו אחר, סעיף 
 

 הצבעה 
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
  _____/נמנעים ___

  חדש מפעל הפיס ₪ 200,000 הצללה בפארק חניתה 968 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר  .31

 יצחק פרץ

 זה מתוכנן בכל הפארקים ?
 

  רונן מרלי

 חניתה ומתוכנן בכל העיר .תושבי רחוב הייתה בקשה מ
 

 הצבעה 



 

 

 _____12מי בעד  ___
 _____/_מי נגד ___

   _____/נמנעים ___
משרד  ₪ 589,616 חדש מפעל הפיס ₪ 340,000 מתקני ספורטשיפוץ  969 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט מס תב"ר  .41

 ₪  929,616 סה"כ : התרבות והספורט
 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 _____/נמנעים ___

 

  חדש מפעל הפיס ₪ 490,000 שיפוץ מרכז צעירים 970 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 51

 אורנה שטרקמן

 צריך להעביר אותם ?למה 
 

  רונן מרלי

 אחרונים של הקמת מרכז קהילתי חדש ויש את מנהלת הסכם הגג ואנו צריכים מקום.האין מקום, אנו בשלבים 
 

 הצבעה
 _____10מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 _____2נמנעים ___

 

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

  רונן מרלי

 מישהו רוצה להתייחס ?
 

  זכריה חי

 .אני חושב שהיה צריך להוסיף שם איזה לילה לבן
  

 יועץ משפטי – עו"ד אורן ארבל
הכוונה היא לאזן בין הצורך של העירייה ליצור פעילויות תרבותיות, מוזיקליות לבין התושבים שרוצים לישון בשקט, 

 אירועים בשנה עפ"י שיקול דעתו של ראש העירייה . 5-לכן התוספת היא שעה אחת נוספת ל
 

  יצחק פרץ

 .היה לילה לבן אירועים אחד מהם י 5-אפשר להגדיר שבתוך ה
 

 יועץ משפטי – עו"ד אורן ארבל
ואפילו בתל אביב לילה לבן בחוק העזר אפשר יהיה לבחון את זה, אני יודע שבעיריית תל אביב זה לא עבר כל כך בקלות 

 נקבע למועד ספציפי בחודש יוני בכל שנה. 
 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___



 

 

   _____/נמנעים ___

 פתיחת חשבון אב לפעילויות מול מפעל הפיס, חשבון מענקי פיס במוניציפאל בנק .. המועצה מאשרת 17
 

 אורנה שטרקמן
 אפשר הסבר ?

 

 גזבר העירייה –מיכה זנו 
 אנו פועלים עפ"י בקשת מפעל הפיס, לקבלת המענקים, אלו הנחיות חדשות .

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 _____/נמנעים ___

  
 . 2020אישור התבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  .18

 

 רונן מרלי 
 מישהו רוצה להתייחס ?

 

 אורנה שטרקמן
 שינוי בקריטריונים משנה קודמת, אבקש לדעת מה עומד מאחורי שינוי זה ?יש  9בעמוד 

 

 גזבר העירייה –מיכה זנו 
 . קריטריונים מדידים שיהיוכל שנה הוועדה ממליצה על קריטריונים, זו ההמלצה 

 

 הצבעה
 _____11מי בעד  ___

 _____/_מי נגד ___
 _____1נמנעים ___

 

חברת  למדינת ישראל : 72-לבחירת יקירי העיר נהריה ביום העצמאות המייעצת . אישור צוות ראשוני לוועדה 19
 הגב' נורית סגל . –נציגת ציבור  הגב' רותי יפרח . –נציגת ציבור  .הגב' ענת לורנץ  –המועצה 

 

 רונן מרלי 
שנוכל לקיים טקס מכבד אנו רוצים להוקיר אנשים יקירי העיר בטקס מכובד ויש צורך להקים וועדה וזו וועדה מייעצת 

 ליקירי העיר.
 

 זכריה חי 
 ציבור .)גבר בנוסף לנשים( אני מבקש שיהיה נציג 

 

 רונן מרלי 
 אני מכבד הבקשה ובמועצה הבאה נוסיף נציג ציבור .

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ___



 

 

 _____/_מי נגד ___
   _____/נמנעים ___

 פררו ואורנה שטרקמן בנושא תו תקן עירוני בגני ילדים פרטייםמענה לשאילתה של חברות המועצה שרית נס  .20
 . 3ומעונות יום עד גיל 

 

 אורנה שטרקמן

 ליולי הוגשה הצעה לסדר ולא זכתה להתייחסות והוקמה הוועדה לקידום מעמד הילד, כאשר הגעתם עם חומר מוכן 8-ב
 ובמענה נרשם דחיית ההמלצות ואז הועלו שאלות נוספות .

 

 מולכושרית 

וחיפשנו מישהו שיוביל זאת ולשמחתי מי שיוביל זאת הוא אילן  רצינו מאוד שזה יהיה לקראת שנת הלימודים הקרובה
  וקנין ראש מינהל חינוך וקהילה, החומר שנאסף נלמד ונבחן ויידון בדיון הקרוב של הוועדה והמלצות יוגשו לראש העיר .

  ס פררו ואורנה שטרקמן בנושא פארק כלבים בנהריה הירוקה .. מענה לשאילתה של חברות המועצה שרית נ21
 

 שרית נס פררו

 מקריאה את השאילתא, המיקום שנבחר אינו מתאים לסביבה, מבקשים לשפר את גינת הכלבים .
 

 רונן מרלי

 אז מה הבעיה בגינת הכלבים בנהריה הירוקה ? 
 הווטרינר העירוני .הגינה שהוקמה בהמלצת  ילדים .לפארק אשכול הוא פארק 

 

 שרית מולכו

 אני גרה בשכונה, ערכנו סיורים ולא מצאנו שטח אחר, את שואלת האם ניתן לשפר? אז אין ספק שכן, זה עניין של 
 עלויות ותקציבים .

 
 

 רונן מרלי :
 תודה רבה, הישיבה נעולה .

  

 


