
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 18:00בשעה   7/8/19 של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ישיבה מן המניין 

 3 בבניין העירייה, בחדר המועצה קומה ג' .

 4 מר רונן מרלי, ראש העיר : משתתפים

 5 מר אייל וייזר, סגן ראש העיר

 6 מר מקס אפריאט

 7 גב' שרית מולכו

 8 גב' ענת לורנץ

 9 ו"ד קלאודיה מרקובע

 10 כהןמר אור  

 11 מר חיים רואש

 12 גב' אורנה שטרקמן 

 13 מר עופר אלקיים 

 14 מר זכריה חי

 15 גב' שרית נס פררו 

 16 

 17 מר אלי אלבז, מנכ"ל העירייה מוזמנים:

 18 

 19 מר בוריס שטארקר  נעדרו:

 20 עו"ד דוד בניאשוילי 

 21 עו"ד לירז איתמר

 22 עו"ד אורן סודאי

 23  מר דימה אפשטיין, סגן ומ"מ ראש העיר

 24 ל סדר היום:ע

 1 . 25 

 26 מקור המימון  סכום  הפרויקט אישור תב"ר מס'

 27 משרד השיכון₪    5,480,654הגדלה:   פיתוח טיילת צפונית 2/843074

 28 מסגרת הסכם הגג.ב
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2 . 1 

 2 מקור המימון  סכום  הפרויקט אישור תב"ר מס'

 3 מהיטל השבחה. –הרשות  ₪ 300,000הגדלה:  עב' במבני ציבור 2/938082

 4 תרבות הפנאי והספורט.

3. 5 

 6 מקור המימון  סכום  הפרויקט אישור תב"ר מס' 

 7 -משרד הפנים  ₪  999,892חדש:  ביצוע והטמעה סקר  2/941073

 8 . 4 .2019תקציב פיתוח   כסים.נ

 9 מקור המימון  סכום  הפרויקט אישור תב"ר מס'

 10 -משרד הפנים  ₪  1,292,258י אספלט בשד' געתון.  חדש: ציפו 2/942074

 11 . 2019תקציב פיתוח  מעפילים/געתון.-יצמן/געתוןו

 12 ויצמן/געתון. -צמ' מיסדים

 13 געתון/מעפילים,  –דוד אלעזר/מעפילים 

 14 געתון/ז'בוטינסקי. -דוד אלעזר/ז'בוטינסקי

5 . 15 

 16 מקור המימון  סכום  הפרויקט אישור תב"ר מס'

 17 משרד החינוך. ₪  100,000חידוש מבנים מרכז השכלה היל"ה   חדש: 2/944081

 18 )היחידה לקידום הנוער(.   

6 . 19 

 20 מקור המימון  סכום  הפרויקט אישור תב"ר מס'

 21 משרד החינוך. ₪  966,000חדש:   -שינויים והתאמות במוסדות חינוך  2/945081

 22 בי"ס טרומפלדור הפיכתו לביה"ס  

 23 מיוחדים ע"ש רונה רמון.ילדים עם צרכים ל

7 . 24 

 25 מקור המימון  סכום  הפרויקט אישור תב"ר מס'

 26  מפעל הפיס.₪ 450,000חדש:  הצטיידות מוסדות חינוך 2/946081

 27, בהתאם15/9/19-. אישור מועצת העיר להעסקת מר מיכה ז'נו, כגזבר העירייה החל מ8

 28 , כנושא משרה12/7/19בכירים מיום  להחלטת ועדת המכרזים לבחירת עובדים 
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 1 . 4/2011-ו 1/2011חוזה בכירים עפ"י חוזרי מנכ"ל משרד הפנים ב

 2 

 3 משכר המנכ"ל 95%-ל 85%. אישור שכרו של מיכה ז'נו כגזבר העירייה בטווח שבין 9

 4 עם 1/2011.  בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל 

 5 קיד יהיה זכאי הגזבר למשכורת בשיעור הנמוך בטווח הנ"ל.כניסתו לתפ

 6כעבור כל שנתיים אם יימצא מתאים ובכפוף להמלצת ראש הרשות ועפ"י אישור 

 7 נוספים. 5%הגזברות ליכולת תקציבית, יעלה שכרו בשיעור של עד  

 8 

 9. אישור זכות חתימה בשם העירייה בבנקים , במשרד הממשלה )ובמפעל הפיס10

 10בצירוף חותמת העירייה( כמפורט להלן: ראש העיר רונן מרלי בצירוף הגזבר מיכה  

 11 ז'נו. 

 12 

 13 גזבר העירייה כ"ממונה על הגביה" בהתאם לפקודת המיסים –. מינוי מר מיכה ז'נו 11

 14 )גביה( ונוהל משרד הפנים. 

 15 

 16 פקודת . מינוי מר איגור קנין מנהל מחלקת הכנסות בעירייה כ"פקיד גביה" לפי12

 17 מיסים )גביה(. ה

 18 

 19לחוק למר איגור קנין מנהל מחלקת הכנסות  17. האצלת סמכות לפי סעיף 13

 20 לפקודת העיריות.  324לחתום על אישור היעדר חובות לעירייה לפי סעיף העירייה

 21 

 22. לידיעה בלבד דו"ח פעילות משלחת מחלקת הקליטה ליריד עלייה בחו"ל בחודש 14

 23 . 2019יוני

 24 רוטוקולפ

 25ערב טוב, אנחנו מתחילים. נשתף אתכם בתהליך מיתוג מחודש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26לעיר. התהליך, אהלן עופר, התהליך מבוצע על ידי חברה תל אביבי 

 27אומנם אבל של נהריינים, עמיר ודין, הם תכף יציגו את התהליך. 

 28יה, התהליך התחיל בעבודה גדולה על אסטרטגיה, מה זה העיר נהר
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 1מה העבר שלה, מה האפיון שלה. התקדמו לראיונות עם אנשים, 

 2ראיונות עומק, הרבה שיחות לאפיין את העיר, לאפיין את הערכים 

 3ועם לא מעט ניסיון איך כדאי שהשפה תיראה, הסלוגן, הלוגו, יש 

 4להם כבר כמה אופציות, הם די מתקדמים, אבל בעיקר 

 5ניתן לכם כמה דקות האסטרטגיה, ורצינו לשתף אתכם בתהליך. 

 6להציג את זה ויש להם עוד כמה זמן לעבוד על הסיפור הזה ואנחנו 

 7מתוך כוונה ליישר קו עם לא מעט ערים בארץ שעשו את התהליך 

 8הזה והתקדמו ובטח ערים בעולם, אז זה הרעיון. בבקשה עמיר, דין, 

 9 מי שמציג.

 10שרונן אמר עבדנו, התחלנו  אני אציג, נעים מאוד, אני עמיר, כמו איי פלוס: 'עמיר, חב

 11לעבוד על תהליך מיתוג מחדש לעיר נהריה, לשנינו יש היכרות טובה 

 12הלכנו ללמוד, היום אנחנו גרים שנה,  24מאוד איתה, גרנו פה 

 13ועובדים בתל אביב, המשפחה עדיין פה, אנחנו חוזרים לפה 

 14בסופ"שים. התחלנו בתהליך אסטרטגיה מאוד מאוד עמוק, כמו 

 15אמר, מחקרים, שיחות עם תושבים, ניתוח גיאוגרפי, שראש העיר 

 16עבדנו בצוות אני, דין ששנינו תושבי העיר, ביחד עם טימור הררי, מי 

 17שמכיר את השם, היא אסטרטגית אחת המובילות בארץ, 

 18האסטרטגית של גיתם, משרד פרסום של מקאן, עשתה את 

 19-האסטרטגיה ללא מעט ערים, גם לאירוויזיון שהיה לאחרונה, ה

DARE TO DREAM  20זה היא הביאה, וגם חיבור שלה לעיר, הרבה 

 21חברים פה, הרבה משפחה, עבדה איתנו יחד על זה. עלי ממש ממש 

 22בקצרה, אני בוגר המחלקה לתקשורת בבצלאל, למדתי גם בארה"ב, 

 23פלוס, עושים עיצוב גרפי  Aכיום אני בעלים של הסטודיו שלנו 

 24נהרייני, גדלתי פה, אוהב את  בוידאו בתל אביב, אבל יותר מהכל אני

 25העיר, מרגיש תחושת שליחות מאוד עמוקה לפרויקט הזה. מבחינת 

 26שנים  2.5לקוחות שעבדתי איתם, עיריית חולון שהיו לקוחות 

 27בסטודיו הקודמם שעבדתי וניהלתי, עיריית ת"א, בצלאל, קסטרו, 

 28אונ' בר אילן וכו', קצת עבודות, תערוכת בוגרים בבצלאל, אירועים 



חברת  ישיבת מועצת העיר נהריה מן המניין   04-8666313איגמי, 
 2019באוגוסט  7
 
 

5 

 1שנים, גם בשדה של התרבות  3בחולון, אירועים שוטפים במשך 

 2ואומנות שם, ובאופן כללי כל העיצוב השוטף. פסטיבל בת ים 

 3שנים העדלידע בחולון, אירוע  3ועבודה מול עיריית בת ים. במשך 

 4התרבות אולי הכי גדול בארץ. אז ככה, מה שאני אדבר עליו ממש 

 5עובדים עליו, ברקע מתנהל בקצרה, אתן ממש טעימה ממה שאנחנו 

 6תהליך עיצובי שאנחנו עוד לא בשלים להראות תוצרים שלו אבל 

 7בקרוב אוכל להראות. רקע קצר על העיר, היה הייתה נהריה, כולם 

 8יודעים שהתחילה בתור מושבה חקלאית, זה חלום חקלאי שהיה 

 9פה, העיר בה נוסדו תעשיות, אם זה זוגלובק, שטראוס, כל התעשיות 

 10ת, ורטהיימר שהתחילו פה, תיירים רבים שהגיעו לפה, אין הגדולו

 11תושב בארץ שאני אומר לו שאנחנו מנהריה והוא לא אומר לי נהריה, 

 12פעם הייתה, היינו באים פה לירח דבש וזה, ההורים שלי, טה טה 

 13טה, עשינו, פנינת הצפון באמת כמו שאומרים. מאז התפיסה של עיר 

 14, צעירים כמוני וכמו דין עברו תיירות קצת השתנתה, קצת נעלמה

 15לחפש הזדמנויות במרכז, אם זה לימודים או תעסוקה, ובעצם זאת 

 16אחת הסיבות שיצאנו לפרויקט הזה כדי למצב מחדש את נהריה גם 

 17כעיר תיירות שתחזור לימים היפים שלה וגם מקום לגדילה 

 18ותעסוקה. קצת על מה שקורה עכשיו, העיר צומחת, גדלה, בסופו 

 19המטרה שלנו היא להעביר את הבשורה של הסדר יום החדש של דבר 

 20הזה שקורה בעיר, של השינוי שקורה פה אחרי הרבה מאוד שנים, 

 21מבפנים, מתוך העיר לצקת תקווה וגאווה בלבבות התושבים, כלומר 

 22גם להחזיר לפה את גאוות היחידה ומבחוץ למצב את נהריה כעיר 

 23לא לעשות כשהולכים יותר אטרקטיבית בכל תחום שהוא. קצת מה 

 24לתהליך כזה, אז לא למצב מועמד או רשימה, לא נגיד ראש העיר 

 25רונן מרלי הוא העתיד של העיר, להפך, נדבר על העיר ונדגיש את 

 26הבידול שלה ובמה היא מיוחדת, לא נעשה סוג של קמפיין בחירות 

 27ולא קמפיין תדמיתי לעיר זמני, מה כן נעשה? נעשה מה שיישאר 

 28שנרגיש שהוא מספיק פתוח כדי שנוכל לעבוד איתו, לאורך שנים 
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 1כלומר לא, לא "לאוהבים את החיים", תכף נדבר על זה, שהוא 

 2אמין, לא נגיד עכשיו נהריה עיר התיירות של הצפון כי כרגע זה לא 

 3נכון, זה לא מחובר למציאות ונבדל, הכי חשוב. קצת משיחות, 

 4וץ איך נהריה מחקרים שעשינו עם תושבים גם מבפנים וגם מבח

 5נתפסת, בעיני הציבור, וואו, זה מאוד רחוק, איפה זה בדיוק? זה ליד 

 6הכינרת? זה זה, נהריה פעם הייתה, כמו שאמרנו, או דיעה קצת 

 7פחות חיובית, נהריה זה עיר של ערסים, יש שם פשע, מה בדיוק 

 8קורה שם. בעינינו, בעיני התושבים גם נהריה פעם הייתה מבאס 

 9חנו יכולים להגיד אבל מה יש לנו, יש לנו ים, יש לנו את שאין לנו, אנ

 10 כל הדברים הטובים שקורים בעיר אבל היינו רוצים יותר.

 11הסתכלנו בתור נהריינים והבנו שבתור שני אנשים לקחנו, שנינו  איי פלוס: 'דין, חב

 12שיצאנו מתוך העיר הזאתי ורצינו להבין מה אנחנו יכולים לעשות 

 13שים כמונו לא לצאת או לגרום לאנשים כמונו בשביל כן לגרום לאנ

 14 לחזור לעיר.

 15 לגמרי איי פלוס: 'עמיר, חב

 16זאת הייתה מטרת העל וכל פעם שטימור הציבה משהו מולנו אנחנו  איי פלוס: 'דין, חב

 17כתושבים, כאנשים שגדלו בעיר הזאת תמיד נתנו את התשובות 

 18איזושהי  שהיא לא הייתה מוכנה להן, כי אנחנו מבחינתנו יש לנו

 19גאוות יחידה, אף אחד בתל אביב לא יכול לדבר על נהריה לא טוב 

 20כי אנחנו ישר אומרים שזה המקום שהכי נהננו לגדול פה ואם הייתה 

 21לי אפשרות אז פה הייתי מגדל את הילדים ופה הייתי לוקח, חוזר 

 22אחורה וכן בונה לעצמי פה בית וזו הייתה המטרה שלנו, להחזיר את 

 23 אנחנו ראינו אותה לפני המון זמן. נהריה למה ש

 24בדיוק, קצת על הסלוגן היום, "לאוהבים את החיים", אז מצד אחד  איי פלוס: 'עמיר, חב

 25באמת מאוד מעורר השראה, מצד שני כללי מדי ולא מבדל, גם 

 26בכרמיאל אוהבים את החיים, אולי נובע מהים אבל לא נשען על 

 27אם אנחנו מדברים על  משהו שהוא יחודי לעיר, לא מאוד רלוונטי

 28, אנחנו אמינות ולא אמין ביחס לתפיסת התושבים והציבור בפועל
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 1מדברים על המיצוב הלא רשמי שגם אותו אנחנו שומעים הרבה 

 2פעמים, בירת הגליל המערבי שאגב גם עכו קוראת לעצמה בירת 

 3הגליל המערבי, מצד אחד זה ממצב אותה כחשובה, בירת הגליל 

 4זור מאוד קטן, נשען על מציאות ללא ספק אבל המערבי, מצד שני בא

 5לא אומר שום דבר יחודי עלינו וללא ספק לא מעורר השראה, פשוט 

 6אומר את מה שיש. מבחינת הנכסים של העיר שאנחנו יכולים לעבוד 

 7איתם, הים, הגעתון, תחושת הזרימה בעיר והאנרגיות האלה של 

 8נכסי תיירות, נחל במרכז העיר והים מאוד בולטים, מסביב הרבה 

 9באמת הבירה של אזור שיש בו קיבוצים, מושבים, ערים יותר קטנות 

 10וגם אנחנו רואים לנכון להביא את האנשים, החום האנושי הזה, זה 

 11שאתה הולך בגעתון וכולם מכירים אותך, אתה הולך לסנדוויץ' בר 

 12שואלים אותך, הקבוע, בין השאר הטבות המס אבל לא כמשהו 

 13יו. מבחינת הנכסים הפיזיים, הים והגעתון שאפשר להישען על

 14בנפרד לא יחודיים אבל השילוב של שניהם כן, זה לשום עיר אחרת. 

 15המיקום חשוב אבל לא מאוד יחודי בצפון, אני קצת רץ, אני נותן 

 16לכם לקרוא ואני ממשיך. כלומר לא מצאנו איזשהו מאפיין יחודי 

 17הו שאנחנו מובהק, אבל צירוף הדברים האלה יחד כן יוצר מש

 18יכולים לייחס אותו כבידול. מבחינת זירת התחרות שיש לנו כרגע 

 19ערי נופש, ערי חוף, ערי הצפון וישובים בגליל, השתיים העליונות 

 20קצת נראית לנו תחרות קשה לבוא ולהתחרות בתל אביב, ירושלים 

 21או אילת ולהגיד בואו ננפוש דווקא אצלנו, מצד שני מתוך ערי הצפון, 

 22גליל תחרות אפשרית בהתחלה ובהמשך אפשר לדבר הישובים ב

 23אחרי שנרים את העיר. מצד אחד יצירת העדפה לנהריה מתוך מגוון 

 24היעדים בצפון, מצד שני בטווח הרחוק העדפה רחבה יותר לנהריה. 

 25מבחינת הנכסים של העיר, גם הגעתון ללא ספק עובר והוא באמת 

 26ועת החוף אולי בין עורק החיים הראשי של העיר. הים, יש פה את רצ

 27היפות בארץ, אם לא היפה ביותר, הטיילת, הספורט הימי, לא מעט 

 28נהריינים זוכים במלא מדליות מאליפויות עולם. התיירות שאנחנו 
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 1רוצים להחזיר אותה לימים הגדולים שלה, המיקום בסופו של דבר 

 2נקודה מרכזית באזור של נכסי תיירות ושער כזה לצפון וללא ספק 

 3לגידול ילדים ותחושת הביטחון שיש פה בעיר. אני יכול  המרחבים

 4לתת לילדים שלי להסתובב פה בשקט ולא אחשוש שיקרה להם שום 

 5דבר בניגוד לתל אביב, כלומר כן למצב את נהריה כמקום טוב לגדל 

 6בו ילדים, למשוך לפה משפחות צעירות, אפרופו הסכם הגג, וכמו 

 7לבנו את כל האלמנטים שאמרנו האנשים, במקביל לצמיחה. כששי

 8האלה ראינו לנכון לשלב גם את תחושת הים הגעתון. הספורט הימי, 

 9כל הנכסים הפיזיים האלה, כל התחושה הזאת של איזה מין 

RESORT  10כזה שאתה חי פה בנהריה שהים מגדיר אותה ובמלה 

 11אחת, תחושת החופש, ים הפתוח, תחושת נופש, ומצד שני מקום 

 12נהריה כמקום טוב ובטוח לחיות פה שאנחנו רוצים למצב את 

 13למשפחות צעירות ולגדל ילדים, חיברנו את זה ל"חופש לגדול", 

 14במטרה להיות עיר שמשלבת מגוון קהלים, תיירות, מגורים 

 15ותעסוקה ועכשיו אנחנו שואלים חופש לגדול איפה, איך אנחנו 

 16לעבוד עם זה, אז החופש לגדול למשל בחינוך, עם דגש שהעירייה 

 17שיו על חינוך, בתרבות, אירועי התרבות שקורים פה, אירועי שמה עכ

 18הקיץ, פסטיבלים, חופש לגדול בעסקים, בהשכלה ובהשכלה 

 19הגבוהה, בים כמשהו שמגדיר את העיר, בפארקים, כל המרחבים, 

 20ביחד, באהבה, בגיל הזהב גם, אנחנו מדברים על זה גם במובן של 

 21אם עכשיו אדם מבוגר  החופש לגדול פה, וגם במובן הפילוסופי, גם

 22שכביכול כבר גדל הולך לראות הרצאה בעיר או אירוע מוזיקה 

 23שהעיר ארגנה עבורו מבחינתנו הוא גדל. מבחינת ערכים שהגדרנו, 

 24צמיחה והתפתחות, חופש ומרחב, ליבראליות, פלורליזם, הומניזם 

 25גם, אופטימות ותקווה. זה קצת מלים גדולים אבל חשוב להגדיר את 

 26גדול ופתוח ללא מחסומים, בלי הגבלות, בלי להאיץ או  זה, מרחב

 27לעכב. הענקת היכולת לכולם לגדול בדרכם, להתפתח, לצמוח, 

 28לממש את שאיפותיהם, בסופו של דבר זה מה שעיר רוצה לעשות. 
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 1אנחנו פה כדי לאפשר לכל אחד את החופש לגדול לאן, במה ואיך 

 2ועה, דינמית, ללא שהוא רוצה. הטון והסטייל, זרימה ופתיחות. תנ

 3גבולות בתחומים, מגורים, זה מה שהגדרנו בלוגו למשל, צמיחה 

 4והתפתחות, דינמיות, אופטימיות, רוצים ליצור מצב של עתיד ורוד 

 5באמת. אני חוזר קצת. אם אנחנו מדברים על הטון והסטייל, לאן 

 6אנחנו לוקחים את הדברים, איך זה הולך להיראות, אז אופטימי, 

 7מי, אנרגטי, חופש, נרצה להביא לידי ביטוי את הים חיובי, דינ

 8והשמש והחום האנושי שיבוא לידי ביטוי בדימויים של אנשים בתוך 

 9הפרסום שנעשה. בים ובשמש נעשה שימוש בלוגו, צבעוניות 

 10פסטרולית וחמה, תחושה מאוד חיובית בסך הכל. קצת מבחינת 

 11אלה ההשראות  הסטייל או איך פחות או יותר זה הולך להיראות, אז

 12שמצאנו, ערי חוף, ערים מדרום אמריקה, צבעוני, שמח, אנרגטי, 

 13עושה חשק, מבחינת דימויים וצילומים של אנשים מנהריה שכן 

 14נרצה להכניס לפרסומים. שוב, התחושה היא מאוד דינמית, מאוד 

 15צבעונית. קצת שפה איורית שנכנסת פה. קצת עבודה על סמל העיר, 

 16יצוב, אנחנו עדיין, עוד לא בשלים כמו התחלנו קצת לשחק בע

 17שאמרתי להראות את זה אבל כן נוכל להראות את זה בקרוב, אנחנו 

 18כיוונים, קצת ניתוח גרפי שעשינו ללוגו, שוב, כרגע לא  3נציג 

 19רלוונטי, לא אחפור. הזירה התחרותית שאנחנו עובדים בה, אלה 

 20שרואים,  ערים בישראל שכבר עשו תהליך של מיתוג, לא מעט, כמו

 21גם השכנים שלנו עושים את זה כרגע פה באזור. מבחינתנו מיתוגי 

 22הערים היותר מוצלחים שנעשו בארץ זה תל אביב, אשדוד, חולון, 

 23באמת מיתוגים שהחזיקו ויחזיקו הרבה שנים והם לא ריקים 

 24מתוכן. קצת השדה התחרותי של מיתוג בעולם התיירות. וקצת 

 LOOK AND 25כמו שכתוב למעלה, כיוונים, התחלנו לשחק באמת, 

FEEL 26, קצת טעימה של איך אנחנו הולכים לעשות את זה, משהו 

 27הרבה יותר מודרני, פתוח ללא גבולות כמו שהגדרנו באסטרטגיה, 

 28שורת "החופש לגדול" תיכנס אליו, אולי השימוש במלה נהריה 
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 1באנגלית, הגלים, הים והשמש ועוד כמה כיוונים שהתחלנו לשחק. 

 2 תודה רבה. זה הכל, 

 3 תודה רבה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 שמחנו. זהו, וניפגש  איי פלוס: 'עמיר, חב

 5 אם מישהו רוצה לשאול שאלה או משהו. ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 מי מחליט בסוף? ש. נס פררו: 'גב

 7 מי מחליט? איי פלוס: 'עמיר, חב

 8 אני איי פלוס: 'דין, חב

 9המקצועית, אני מעצב ברקע שלי כמו  אנחנו ניתן את המלצתנו איי פלוס: 'עמיר, חב

 10שאמרתי, דין הוא איש וידאו, את האסטרטגיה אני מציג בשם 

 11 טימור, מי שעשתה את כל האסטרטגיה וליוותה אותנו.

 12 יש פה ראש עיר שהוא מחליט. דובר:

 13 את שואלת אותם מי מחליט?  מר א. וייזר:

 14 מלצה.  אבל אנחנו אנשי עיצוב,  נביא את הה איי פלוס: 'עמיר, חב

 15 שקוף ודמוקרטי, יש חברי מועצה.  א. שטרקמן: 'גב

 16יפה, תארי לך שכל אחד יחליט משהו אחר. יש ראש עיר שהוא צריך  מר ח. רואש:

 17 להחליט.

 18 אפשר להכניס גם את השכונות קצת למיתוג הזה?  מר ע. אלקיים:

 19 כלומר? איי פלוס: 'עמיר, חב

 20 יש מקום להכניס את השכונות? מר ע. אלקיים:

 21 אני חושב שכאילו מה שנעשה  איי פלוס: 'עמיר, חב

 22זוגות צעירים, אנחנו רוצים שבשכונות יהיו יותר זוגות צעירים,  מר ע. אלקיים:

 23 להחזיר את הצעירים לנהריה, להחזיר את כל הסטודנטים שעזבו.

 24 לגמרי איי פלוס: 'עמיר, חב

 25 איך אנחנו מחזירים אותם לשכונות? מר ע. אלקיים:

 26 זאת אחת המטרות שלנו. איי פלוס: 'עמיר, חב

 27 איך אתה מגרה אותם? איך אתה  מר ע. אלקיים:

 28אנחנו כן רואים את זה שאחרי שתוגדר שפה גרפית שאנחנו  איי פלוס: 'עמיר, חב
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 1מחליטים או.קי. זה הכיוון שאנחנו הולכים עליו, לצאת בקמפיינים 

 2ינט, וכן גם אם זה בדיגיטל, וגם אם זה בפרסומים בעיתונים ובפר

 3המטרה להציב שוב את נהריה כעיר אטרקטיבית כדי שצעירים 

 4כמוני וכמו דין יוכלו וירצו לחזור לפה בעקבות זה שירגישו שיש פה 

 5 איזשהו שינוי שקורה בעיר.

 6בוא נגיע למצב שקודם כל נשאיר את הצעירים שלנו פה, זה מה  מר ח. רואש:

 7 שראש העיר יעשה.

 8 הוא מתכוון אליכם. דובר:

 9 אתה ויתרת עלי כרגע. איי פלוס: 'מיר, חבע

 10 לא, הוא התכוון  דובר:

 11 איך להשאיר את הצעירים שלא יברחו, קודם כל רונן עובד על זה.  מר ע. אלקיים:

 12 לימודים גבוהים וירוק, עיר ירוקה.  דוברת:

 13 לימודים גבוהים, כן, השכלה בארץ, אחד הפרסומים... איי פלוס: 'עמיר, חב

 14אפשר לעשות איזה קול קורא לראות כמה עזבו ובאיזה קשר אנחנו  מר ע. אלקיים:

 15 יכולים לחבר אותם?

 16אני חושב שזה תהליך, כשמסיימים מיתוג בסופו של דבר זה משהו  איי פלוס: 'דין, חב

 17עיצובי ובסופו של דבר ממשיכים ביחד עם התהליך של ראש העיר 

 18כל עוזר בכלל, של כולכם, שאתם מתחילים איזשהו תהליך ובסך ה

 19להיות נגישים יותר. העיצוב מביא אותנו להיות נגישים לתושבים 

 20של העיר שזה משהו מאוד חשוב, כל אחד בסופו של דבר יבחר בתוך 

 21המיתוג מה מדבר אליו, יש אנשים שיבחרו לדבר על גיל הזהב, יש 

 22אנשים שיבחרו לדבר על עסקים, יש אנשים, אתה מדבר על השכונות 

 23דקות הליכה. כל העיר  15דקות , 10והים זה אולי אבל היום השכונה 

 24הזאת בעצם קהילה אחת שאנחנו רוצים לחבר ביחד כדי שזה יהיה 

 25נגיש לתוך המרכז של העיר. להפוך את העיר, את העירייה, את ראש 

 26העיר, בכלל את כל האנשים שעומדים פה, להיות נגישים גם לאנשים 

 27ם לגיל הזהב, זה פשוט צעירים, גם לאנשים שיש להם פה עסקים, ג

 28נותן נגישות להיות, העיצוב נותן לך הרגשה שאתה נגיש ואתה רואה 
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 1את הדברים וזה מוצג לך בצורה מאוד מאוד יפה וגם חדשה כמו 

 2שהרבה עיריות עשו, ועכשיו אנחנו מיישרים קו עם הרבה עיריות 

 3 והרבה ערים שכבר שינו את הדבר הזה.

 4 את כל אזור התעסוקה החדש שעומד להיפתח? איך אפשר להכניס מר ע. אלקיים:

 5אתה יכול לקחת קמפיין שלם שמדבר רק על לגדול בתעסוקה וללכת  איי פלוס: 'דין, חב

 6 ולצלם שם.

 7 כי זה בעיקר הבעיה שצעירים עזבו את נהריה. מר ע. אלקיים:

 8 כן איי פלוס: 'עמיר, חב

 9צמי, אני דין, עבדתי כמעט אני בא מעולם, סליחה, לא הצגתי את ע איי פלוס: 'דין, חב

 10שמונה שנים בחברת הפקות הכי גדולה בארץ, ב"אנדמול", אני בא 

 11מ"רשת", עשיתי הרבה תוכניות, אני מדבר על זה שאנחנו ננגיש גם 

 12לאנשים מבחינת וידאו, ויזואליה, להראות לאנשים איך העיר הזאת 

 13ק משתנה, איפה כן אפשר להגיע, איך כן אפשר לעבוד, כל אחד זור

 14אין עבודה, אין דברים, אין השכלה, כן ננגיש להם, כן נראה להם 

 15שזה קיים, כן נראה להם שיש שינוי וככה הם יבואו, אם לא נראה 

 16 להם ורק נדבר על זה

 17 אני רוצה להגיד שני דברים  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 אתם הולכים להקים תחנת טלויזיה מקומית? מר מ. אפריאט:

 19 יהיה תקציב אנחנו בעד. אם  איי פלוס: 'דין, חב

 20אני רוצה שניה להתייחס, קודם כל המון תודה, שני דברים בעניין  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21הזה, א', הם שילבו בעבודה שלהם צוות חשיבה, תיירות ומיתוג 

 22 שהיו פה שני צוותים. 

 23 סליחה שלא אמרתי בהתחלה, מיקי וגם צוות התיירות, רוני  איי פלוס: 'עמיר, חב

 24בסדר, אבל יש לכם עוד חודש עבודה להגיע לכמה אופציות ונקים  ע:"מרלי, רהמר ר. 

 25גוף שיבחר את הדבר הזה. דבר שני זה עבודה שלנו, אתה יודע, בסוף 

 26 זה מיתוג וזה שפה. 

 27 בדיוק מה שרציתי להגיד. איי פלוס: 'עמיר, חב

 28ות פעולות את הצעירים אנחנו נצטרך להחזיר, אנחנו נצטרך לעש ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1תעסוקה שאנשים יבואו לכאן, אנחנו מייצרים עכשיו שני מקומות 

 2ענקיים שיפתרו את בעיית התעסוקה בנהריה לעשרות שנים וגם 

 3משולש בן עמי וגם אזור התעשיה כברי, משולש בן עמי מול מושב 

 4בן עמי מזרחית לבית החולים זה אזור שסך הכל התכנון שלו מתחיל 

 5זה כמובן חלק מההחזרה של העיר, אותו דבר לקרום עור וגידים, ו

 6התשתיות, הכבישים החדשים, אלה פעולות שנצטרך לעשות, 

 7השיפור בחינוך, בתרבות, בכל מה שאפשר. המיתוג לא יחזיר את 

 8האנשים אבל במיתוג כמובן ישים א תהעיר גם בשפה וגם מיתוגית 

 9ה ויש במקום אחר. זה עבודה שלנו ביחד. אז המון המון תודה והערכ

 10 -לכם עוד חודש בערך, הרבה עבודה להתכנס ל

 11כיוונים, בעיקר כשאנחנו עוברים לחלק של  3משהו כזה, כן, להציג  עמיר, חב' איי פלוס:

 12העיצוב, ובאמת המטרה להגדיר איזושהי שפה שתהיה קבועה, 

 13שנדע שהעירייה מדברת בצורה הזאתי, בצבעים האלה, בקול הזה, 

 14יים. קצת לגבי מה שנאמר פה, בסופו של בהגדרת העקרונות העיצוב

 15דבר אנחנו מגדירים איזושהי עטיפה גרפית, כלומר אנחנו עושים את 

 16שיש, כלומר   TWO WAYS STREETהגרפיקה, אבל זה הכי 

 17אנחנו בסוף מנגישים את מה שהעירייה עושה, כלומר אם אתם 

 18, 3, 2, 1עושים משהו, זו הדרך שלנו לבוא ולהגיד העירייה עושה 

 19אנחנו לא נעשה את הפעולות אבל כן המטרה שלנו כמה שיותר 

 20לשווק את זה נכון ולשים את הדגש על מה שקורה פה, כלומר אם 

 21עושים משהו בשכונות, למשל כשעבדנו מול חולון אז הם היו עושים 

 22הרבה הצגה בשכונה, היו מביאים כל פעם לעשות הצגות בשכונות, 

 23 כלומר זה תוכן שקיבלנו מהם 

 24 זה עיר ילדים, זה המיתוג שלהם. :א. שטרקמןגב' 

 25כן, זה תוכן שקיבלנו מהם והם עבדו עם המיתוג שלנו וכאילו הנגשנו  איי פלוס: 'עמיר, חב

 26את זה לכל הפעילות שנעשתה בעיר, אז אניחנו בסוף עובדים עם 

 27 התוכן שלכם, זהו, תודה רבה.

 28 נעשה ונצליח. מר ע. אלקיים:
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 1 תודה רבה. טוב, חברים  תודה, ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 תחזרו לנהריה. מר ע. אלקיים:

 3 אולי אחרי העבודה שנעשה יהיה מדהים. )קטיעה(  איי פלוס: 'דין, חב

 4יאללה, חברים, כמה דברים לפני שנעבור לסדר היום, לעדכן גם את  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5הציבור וגם את הנוכחים שהשקיעו ובאו לכאן. קייטנות הקיץ 

 6י מניח שאתם יודעים, יש לנו אלפים של ילדים בעיצומן, אנ

 7שנמצאים בקייטנות ובעצם יצרנו את הרצף מיולי, זה יסתיים 

 8באמצע החודש. שיפוצי קיץ, התחלנו שיפוצי קיץ במוסדות החינוך, 

 9הם בשלבים מתקדמים גם בבתי הספר וגם בגני ילדים, זה השקעה 

 10להודות ולשבח גדולה, זה עבודה במקביל, צריך פה בהזדמנות הזו 

 11גם את עובדי המחלקות השונות, עובדי השטח שעובדים ימים כדי 

 12שנצליח להעמיד את פתיחת השנה בצורה ראויה עם תשתיות 

 13בספטמבר  1-ס לחינוך מיוחד על שם רונה רמון ייפתח בטובות. בי"

 14בע"ה, אתם מוזמנים כולכם, גם הציבור אגב, מי שרוצה לבוא מוזמן 

 15לחודש יהיה טקס במעמד משפחת רמון בטרומפלדור  20-בשמחה, ב

 16ואנחנו בעצם פותחים בי"ס חדש וזה בתחילת שנת הלימודים. עוד 

 17טנו שהשנה לראשונה בעיר בשורה נוספת בתחום החינוך, אנחנו החל

 18נכניס את תוכנית קרן קרב לכלל גני הילדים בעיר, הילדים יהנו 

 19מחוגי העשרה איכותיים, זה כמובן בפיקוח של משרד החינוך, זה 

 20יבטיח שיוויון מלא בילדי העיר תוך התחשבות כמובן ביכולת 

 21הכלכלית של ההורים וזה נותן מגוון, העשרה, זה דבר איכותי ביותר 

 22חנו, הגננות ביחד עם ענת, מנהלת מחלקת הגנים, יבחרו ואנ

 23נקודתית לכל גן את התוכנית הספציפית שנכונה יותר לגן ונצא עם 

 24זה לדרך השנה. קיימנו מפגש פתוח לראשונה בעיר לגבי קבוצת 

 25עזרה עצמית ותמיכה למכורים, היה בטרומפלדור, היו אנשי מקצוע 

 26בשיתוף היחידה למאבק רבים, אנחנו מתכוונים לקיים מפגשים 

 27באלימות, סמים ואלכוהול שפועלת בעירייה וזה מפגש ראשון וזה 

 28יימשך. כמה דברים תשתיתיים, החלט עבודות על כביש נהריה 



חברת  ישיבת מועצת העיר נהריה מן המניין   04-8666313איגמי, 
 2019באוגוסט  7
 
 

15 

 1חודשים  5הירוקה, הכביש האחורי, ייקח אני מניח סדר גודל של 

 2בערך להשלמת הכביש הזה, אז סליחה עם התושבים שנאלצים 

 3את ההליכה הרגלית למי שיוצא מהשכונה  ככה, זה מגביל טיפה

 4רגלית, אבל הכביש הזה יפתור לא מעט בעיות. כבישים נוספים 

 5שעובדים עליהם, בז'בוטינסקי, בעליה, במעפילים, בדדו דוד אלעזר, 

 6קשה מאוד לנסוע שם, יש כורכר, לא פשוט, זה השקעה גדולה, אני 

 7חות, שנה לפ 50-60-מזכיר לכם שהעבודה הזאת עם תשתית ל

 8, אנחנו מחליפים שם גם את המים, 1935-התשתית שם בגדול היא מ

 9גם את הניקוז וגם את הביוב ויש לא מעט בעיות מתחת לפני הקרקע 

 10שחופרים כל לילה ופותחים ומגלים הפתעות חדשות, יש לא מעט 

 11פלונטרים ודברים שצריך לפתור אז עם התושבים הסליחה, אני 

 12לא מעט אבק, אבל אני מאוד מקווה  מבין שלא נעים לנסוע שם, יש

 13שנצליח לסיים גם את הפרויקט הזה, יש לנו איזה פלונטר מרכזי 

 14אחד באזור ויצמן הגעתון אבל אני מקווה שעד סוף השבוע הזה את 

 15ז'בוטינסקי נסלול, לא סלילה מלאה, כי בסוף צריך לעשות את כל 

 16שוב  הרחובות בסלילה מלאה, נדבר על זה גם בתב"רים, אבל אני

 17אומר, הציבור צריך להיעזר בסבלנות, אני יודע שזה קשה, אבל זה 

 18שנה לפחות, תשתית חדשה וטובה, אין מה לעשות,  50-60-תשתית ל

 19נבנו שם מאות יחידות דיור ויחידות הדיור האלה, התשתית שהייתה 

 20קיימת לא יכלה להכיל בשום פנים ואופן, בטח לא את הביוב של 

 21א רצו להתעסק עם זה, אני יכול להבין גם יחידות הדיור האלה, ל

 22למה, אבל אין מה לעשות ,זה משהו שצריך לעשות בשביל העתיד. 

 23התחלנו בשדרוג פארק גיל לכל גיל בצפון העיר, פארק שקט בעין 

 24שרה. עוד מעט אנחנו מתחילים את הספורטק גם בעין שרה, 

 25, וגם זה להכשיר אותו למגרשי טניס עבור האקדמיה שמקימים

 26שדרג את המתקנים ואת המגרשים. העבודות על הטיילת הצפונית י

 27דונם של גיאופיטים, של חבצלות,  11גם החלו, גם שם העתקנו 

 28סיימנו את ההעתקה, מתחילים עם החפירות, זה חפירות רחבות של 
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 1מטר עומק, תשתית ביוב חדשה על כל  4מטר לרוחב, מעל  12בערך 

 2מורכב, אני מעריך ששנה תוואי הטיילת החדש, וגם העסק הזה 

 3שנתיים  –לפחות, הגורמים המקצועיים בהסכמים שנה וחצי 

 4מקסימום הפרויקט הזה יסתיים. אנחנו מחליפים את התאורה 

 5שנבחרה לתאורה כזו שבעצם תגן על הטלת ביצים של צבי ים אבל 

 6זה עוד לא בחרנו, זה יקח עוד חודש חודשיים. מצוקת החניה בעיר, 

 7תה, עשינו כמה פעולות להכשרת חניות נוספות אנחנו מכירים או

 8איפה שניתן, צריך להבין שיש מקומות, ועכשיו מחלקת הכבישים 

 9עוברת ממש שכונה שכונה, רחוב רחוב, בנהריה הירוקה הצלחנו 

 10חניות שהיה צבוע באדום לבן, הוספנו חניות  32לצבוע באפור 

 11ולפסון שזה בטיילת, הוספנו בסוקולוב, בעליה, במייסדים, חניון ו

 12חניות חדשות. הציבור מוזמן כמובן להשתמש ואין מה לעשות,  200

 13 –מרכז העיר, אגב, מכשירים חניון חדש בצומת הרחובות געתון 

 14חניות, אם אני זוכר נכון, שזה יהיה במרכז העיר  37רמז, חניון של 

 15וזה חשוב. משרד הפנים צפוי לעבור בקרוב, שוב, אני מעריך מספר 

 16דים, לצאת מבניין העירייה, לעבור לקניון בדרום העיר, חודשים בוד

 17לקניון הישן, משכן מרווח, מסודר, עם הרבה יותר עמדות ממה 

 18שקורה כיום, אני מניח שהוא יהיה משרד פנים אזורי, בטח שישרת 

 19את תושבי נהריה, המטרה כמובן להקל, מי שמגיע לפה ורואה איך 

 20נים בתוך בניין העירייה, אנשים מגיעים פה לקבל שירות ממשרד הפ

 21לא נראה כל כך טוב, אז אנחנו מעבירים אותו ממש בקרוב. מיזם 

 22ערב בשכונה ממשיך, היינו בטרומפלדור, אנחנו נמשיך לשכונות 

 23אחרות, אחת לשלושה שבועות לערך. פועלים בצורה נרחבת לפינוי 

 24גזם פה, הציבור מקבל הודעות על איפה מפנים ומתי מפנים, אנחנו 

 25שים לעמוד בהנחיות האלה כי זה גורר בתוכו סיבוב של מבק

 26משאיות ולא מעט לוגיסטיקה מסביב, ואנחנו מבקשים לעמוד 

 27לחודש סמוך למתנ"ס אלי  13-בלוחות הזמנים. ביום שלישי הבא, ב

 28כהן מתקיים מיזם חדש שנקרא ספסל נתינה, אם אייל ירצה ירחיב 
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 1חדת ורעיון שקם אגב על זה אחר כך, זה פעילות קהילתית ערכית מא

 2מצוותי החשיבה, רעיון מדהים ואנחנו נקיים אותו וניישם אותו 

 3לחודש נפתחת ליגת הקיץ של העירייה  15-בעיר. ביום חמישי הבא, ב

 4 מי שמכיר.  ולייגת כדורעף חופים, כדורשת, פוצ'יובחוף סוקולוב, ל

 5 זה טורניר, זה לא ליגה. ש. נס פררו: 'גב

 6 ורניר, מעולה. ט ע:"מר ר. מרלי, רה

 7 זה טורניר.  ש. נס פררו: 'גב

 8 לא, זה ליגה. דובר:

 9 כן, אבל זה רק לסופשבוע. ש. נס פררו: 'גב

 10 זה לכמה שבועות. דובר:

 11 יש ליגה לחצי שנה ויש ליגה לשבוע. דובר:

 12זה לא משנה, אנחנו מזמינים את התושבים להירשם ללא עלות  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13שיבואו, יקימו קבוצות וישתתפו בליגה  באתר האינטרנט העירוני,

 14הזו. אני מניח שיהיה נחמד מאוד. מבקש להזכיר לכם, למי שיש לו 

 15ג', הרשמה  -ילדים בגילאים האלה, גני תת חובה, כיתות א'

 16 18-לצהרונים של שנת הלימודים בעיצומה ותיסגר ביום ראשון ה

 17ם עם לחודש. בסיום אירועי תשעה באב ולאחר הצום אנחנו ממשיכי

 18אירועי הקיץ, יש לנו סופשבוע של ט"ו באב, חג האהבה, בין השאר 

 19יהיה מופע של אביב גפן, יהיה במזח מזח אהבה עם מנעולים למי 

 20שירצה לחדש נדרים, להציע נישואין או כל מה שבא לאנשים לעשות, 

 21אז בשמחה. שבוע לאחר מכן יהיה פסטיבל הבירה, פסטיבל גדול עם 

 22בנהריה לעשות את הפסטיבל הזה. זה יהיה  הפקה חיצונית, בחרו

 23זה יהיה בסוקולוב. יהיה פה  23-לחודש בחניון הטיילת, ב 23, 22, 21

 24עומר נצר שלנו,  22-רותם כהן ובניה ברבי, מי שמכיר, וב 21-ב

 25הנהרייני, ביחד עם הדגנחש, יהיו דוכנים, יהיה עיצוב יפה, אז אנחנו 

 26תחמים רבע לנוער והכל מזמינים את כל הציבור בשמחה. שאר המ

 27לחודש, בין השעות ארבע אחה"צ לעשר בלילה יתקיים  25-יימשך. ב

 28קהילה בחניון, האירוע הזה בחסות המשטרה,  –אירוע משטרה 



חברת  ישיבת מועצת העיר נהריה מן המניין   04-8666313איגמי, 
 2019באוגוסט  7
 
 

18 

 1המשטרה מתפעלת אותו, זה אירוע קהילתי עם הרבה הפעלות, עם 

 2סימולטורים, עם רכב מתהפך, עם עמדות הסוואה, זה אירוע 

 3ם וגם אצלנו, רחפן, רובוט חבלה, כל מה שמבצעים במספר ערי

 4 שאפשר, מעניין מאוד דרך אגב, אז הילדים מוזמנים, הציבור מוזמן.

 5 סליחה ש. נס פררו: 'גב

 6 זהו, עד כאן. ע:"מר ר. מרלי, רה

 7 ובפסטיבל הבירה איפה יהיו החניות לתושבים. ש. נס פררו: 'גב

 8 יהיה פרסום מסודר איפה מחנים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 בלי דוחות. ובר:ד

 10מרשם סכמטי של חניות וההפקה מכירה את זה, המנכ"ל מתעסק  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11עם זה, אנחנו נפרסם בדיוק איפה כדאי להחנות ואיפה לא כדאי 

 12להחנות. להגיע לטיילת עם רכב לא יהיה מומלץ, אבל נוציא פרסום 

 13"רים מסודר בעניין. אני עובר לסדר היום, אנחנו מאשרים מספר תב

 14פיתוח טיילת , 2843074, אישור תב"ר 1היום. אני בסעיף מספר 

 15צפונית, זה הגדלה, זה כל תחום הביוב, תוכנית הטיילת הצפונית 

 16תוכננה בעבר ללא ביוב, ללא חפירה מתחת לקרקע, ללא החלפת 

 17הקו. כל מי שמבין בהנדסה הסביר למה זה לא יחזיק והטיילת, 

 18זה ממשרד )₪(, מיליון  5.480וא הכביש החדש יקרוס, אז הסכום ה

 19 השיכון במסגרת הסכם הגג. מי בעד?  נגד? נמנעים?

 20 אני רק רוצה שאלה  ש. נס פררו: 'גב

 21 נמנעים, רגע, לא באמצע הצבעה, נמנעים?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 הצבעה: בעד פה אחד

 23 הלאה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 אני רוצה לשאול. ש. נס פררו: 'גב

 25 על זה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 כן ש. נס פררו: 'גב

 27 כן ע:"מר ר. מרלי, רה

 28דיברת על הצמחיה והכל, והפיתוח, רציתי לדעת אם מישהו נתן את  ש. נס פררו: 'גב
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 1 הדעת לגבי הבעלי חיים באזור של כל שטח הטיילת, התנים

 2 כל מי שיצא ע:"מר ר. מרלי, רה

 3ויות, עם רשות הטבע כל הפיתוח של הטיילת נעשה בשיתוף, עם הרש מר א. וייזר:

 4והגנים, החברה להגנת הטבע, כל הגורמים שצריכים להיות 

 5 מעורבים, הקפדנו, דיבר רונן, השקענו סכום כסף

 6 זה תוכנן מקודם, זה לא קשור לרונן. ש. נס פררו: 'גב

 7 סכום כסף עתק בהעתקת חלק מהצמחים  מר א. וייזר:

 8 יטים זה משהו שהוחלט עליו לא, תתפלאי, אבל העתקת הגיאופ ע:"מר ר. מרלי, רה

 9סכומי כסף מאוד גדולים, דברים שלא נעשו בעבר ולא נעשים בערים  מר א. וייזר:

 10אחרות. )מדברים ביחד, לא ברור( רק שניה, נעשה ליווי צמוד, אנחנו 

 11מקפידים הקפדה יתרה על הנושא הזה, אפילו ציין רונן שבעתיד 

 12ביבתית, תאורה אנחנו מקפידים אפילו שהתאורה תהיה תאורה ס

 13ירוקה מה שאנחנו קוראים, שתשמור על הסביבה האקולוגית בכל 

 14אזור הטיילת, ואם תרצו לדעת יותר מזה, נשמח לשבת אחר כך 

 15 ולהסביר לכם איזה צעדים נעשו.

 16, עבודות במבני ציבור, תרבות 2938082, אישור תב"ר 2תודה. סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17שות מהיטל השבחה, פירטתי קודם, הר₪, אלף  300פנאי וספורט, 

 18לא מעט עבודות בפארקים, בשקד, בגיל לכל גיל, מי בעד? מי נגד? 

 19 נמנעים? 

 20 הצבעה: בעד פה אחד. 

 21, הפרויקט זה ביצוע והטמעת סקר נכסים, 2941073שלוש, תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22, אם תרצו הרחבה 2019ממשרד הפנים, תקציב פיתוח )₪(  999,892

 23 אני מזכיר לכם אניחנו, 

 24 יש לי שאלה א. שטרקמן: 'גב

 25מהסקר  40%בוצע, התחיל הסקר הזה, הוא תוקצב, בוצע  2016-ב ע:"מר ר. מרלי, רה

 26ולא  60%-למגורים, לא הוטמע הסקר ולא בוצעה השלמה של ה

 27עסקים ולא שילוט, אז זה מתקציבי פיתוח של משרד הפנים, זה 

 28 חוק, זה ...
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 1המיליון שקל, איך הגזרות האלה יבואו על התושבים  אז עכשיו א. שטרקמן: 'גב

 2כתוצאה מהמיליון שקל הזה, ומתי זה אמור להסתיים, זה רק 

 3 לעסקים, זה לבתי אב?

 4 , בדיוק הסברתי. 60%זה לעסקים וזה לבתי אב  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 ...מיליון שקל כדי להכניס את היד יותר עמוק לכיס של התושבים? א. שטרקמן: 'גב

 6 כן, זה הנחיה, זה חוק, זה הנחיית מבקר.  ע:"ר. מרלי, רה מר

 7זה לא חוק, אם במקרה ראית עיריות רבות נלחמו ומשרד הפנים  א. שטרקמן: 'גב

 8 אישור

 9 אני אגיד לך ע:"מר ר. מרלי, רה

 10עכשיו זה יצא שאם התושבים, אם ראש העיר עומד מול משרד  א. שטרקמן: 'גב

 11ם משמעות שמשרד הפנים מאשר הפנים עם התושבים ... אז יש ג

 12 להפחית את העניין של הארנונה.

 13משפחות  1,300אני רוצה להגיד לך, בישיבה הקודמת הצגנו, יש מעל  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 שקיבלו הקלה ויש משפחות 

 15 ...בסדר א. שטרקמן: 'גב

 16 כבר מדדו, אז אנחנו, אני מזכיר, אתם מחזירים אותי כל 40%כבר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 פעם 

 18 יחזירו  60%אז  א. שטרקמן: 'גב

 19 שניה, אורנה, תשאלי שאלה, תקבלי תשובה. מר א. וייזר:

 20אני מדבר, אני מדבר, יהיה פה מס אמת לכולם, אותו דבר, אי אפשר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 ישלמו או לא ישלמו.  60%-ישלמו או לא ישלמו ו 40%-ש

 22 תוך כמה זמן זה יסתיים? א. שטרקמן: 'גב

 23 זה לוקח זמן, סקר נכסים  ע:"ר. מרלי, רהמר 

 24 כמה? א. שטרקמן: 'גב

 25 זה תקופה ארוכה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 שנה, שנתיים, שלוש? א. שטרקמן: 'גב

 27? מי 3, אה, סליחה, הצבענו? מי בעד סעיף 4בערך שנה. הלאה, סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 נגד? נמנעים? 
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 1 הצבעה: בעד פה אחד. 

 2 למה, זה לקחת מבעלי עסקים את הכסף.  א. שטרקמן: 'גב

 3, הפרויקט זה ציפוי אספלט, דיברתי על זה 2942074, אישור תב"ר 4 ע:"מר ר. מרלי, רה

 4דדו  -געתון, ויצמן, מייסדים   -קודם, בגעתון, במעפילים 

 5מעפילים, כל הרחובות האלו בסיום הפרויקט הסכום  -וז'בוטינסקי 

 6 . 2019רד הפנים, תקציב פיתוח והמימון ממש₪ מיליון  1.292הוא 

 7 ומתי זה אמור להסתיים? א. שטרקמן: 'גב

 8 דיברתי על זה, אני כאילו לא  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 אמרת שיש תקלות, קשיים, אבל אם אתה משלם לקבלן המון כסף א. שטרקמן: 'גב

 10 יש קשיים, אורנה, אנחנו עוברים להצבעה, חבר'ה, מי בעד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11חודשים ראש העיר לא מדבר עם  9-צריך לשים יעדים, לא הגיוני ש א. שטרקמן: 'גב

 12 הקבלן כדי להאיץ פה תהליכים.

 13 מי נגד? מי נמנע? ע:"מר ר. מרלי, רה

 14צריכה שיסיימו את העבודה הזאתי, זה שאף אחד לא מאיץ בקבלן  א. שטרקמן: 'גב

 15 אז זה בעיה.

 16 בעד פה אחד.  הצבעה:

 17 5ר'ה, בואו נתקדם. סעיף חב ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 את שואלת כל פעם בבעיה אחרת.  מר מ. אפריאט:

 19 לא משנה ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 מקס, תשאל, אל תתבייש, כי אתה יודע את האמת, מה א. שטרקמן: 'גב

 21 לא מר מ. אפריאט:

 22 מה הוא יודע את האמת? מה הוא יודע את האמת? מר ח. רואש:

 23 רים. בואו נתקדם חב ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 ראש העיר אמר, אם לא שמת לב  מר מ. אפריאט:

 25 דקות. 10הוא דיבר על זה  מר ח. רואש:

 26 לא צפויות. שהוא אמר שכל פעם שחופרים בלילה מגלים תקלות  מר מ. אפריאט:

 27 בסדר א. שטרקמן: 'גב

 28עכשיו איך את יכולה לעמוד ביעד אם התקלות נמצאות, מה הוא  מר מ. אפריאט:
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 1 חודשייםיד לך, שיקח יג

 2 בסדר, אבל ... ש. נס פררו: 'גב

 3 ויצא חצי שנה אז הוא יוצא שקרן. מר מ. אפריאט:

 4אז מביאים עוד צוות ומביאים עבודה, מה זה כל פעם בלילה,  ש. נס פררו: 'גב

 5 עובדים גם ביום. 

 6 מה שהוא מודיע לך, מה שהוא מודיע שיש תקלות לא צפויות  מר מ. אפריאט:

 7 מזה , יש ... ממש שתוך כדי  חוץ ש. נס פררו: 'גב

 8 לא נגעו באדמה הזאת והאדמה הזאת נמצאת  1934-אם מ מר מ. אפריאט:

 9 .35-מ דובר:

 10 אין ... של השטח.  מר מ. אפריאט:

 11מן הסתם העיר גדלה, המבנים, מה זאת אומרת... זה עדיין לא אומר  א. שטרקמן: 'גב

 12 שהעבודה לא צריכה להסתיים בזמן, זה לא קשור.

 13ואני אגיד לך, בואי ... אני נותן לך ... את  200את מוכנה להבטיח לי  . אפריאט:מר מ

 14 הולכת לפקח על זה.

 15 אין בעיה, תביא לי, תביא לי ... א. שטרקמן: 'גב

 16 תבואי עוד חודש, תגידי לי  מר מ. אפריאט:

 17 כמו חיילים, כמו חיילים אצלי. א. שטרקמן: 'גב

 18 זה היעד. הכנתי תוכנית עבודה, מר מ. אפריאט:

 19 כן, כן א. שטרקמן: 'גב

 20 5חברים.  )מדברים ביחד, לא ברור( חבר'ה, סעיף  5סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 אני קורקטי ואני יודע מה שאני ... מר מ. אפריאט:

 22 הקבלן משתמש במים...  א. שטרקמן: 'גב

 23ז , הפרויקט זה חידוש מבנים, מרכ2944081הלאה, אישור תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24אלף  100השכלה היל"ה, זה היחידה לקידום הנוער, סכום הוא 

 25 שקלים ממשרד החינוך, מי בעד? נגד? נמנעים?

 26 הצבעה: בעד פה אחד. 

 27, שינויים והתאמות במוסדות 2945081תודה, שש, אישור תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28חינוך, בי"ס טרומפלדור, הפיכתו לבי"ס לילדים עם צרכים 
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 1אלף שקלים, מקור המימון משרד  966ונה רמון, מיוחדים על שם ר

 2 החינוך. מי בעד? נגד? נמנעים?

 3 אפשר לשאול שאלה?  ש. נס פררו: 'גב

 4 בעד פה אחד.  הצבעה:

 5מבנה הזה, הוא מה יעלה בגודל המידעטק שהוא בעצם נמצא ב ש. נס פררו: 'גב

 6 ימשיך לתפקד שם? באותו מבנה.

 7 לא המידעטק. דוברת:

 8 יוניברסיטי, סליחה, סליחה, יוניברסיטי. ש. נס פררו: 'גב

 9 נמשיך הכל, היוניברסיטי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 היוניברסיטי ימשיך שם בחגים? ש. נס פררו: 'גב

 11, פרויקט הצטיידות מוסדות 2946081כן, כן, שבע, אישור תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 מקור המימון מפעל הפיס, מי בעד? ₪, אלף  450חינוך, הסכום 

 13 הצטיידות במה? ז. חי: מר

 14 נגד? לשולחנות, כיתות, ריהוט, אבזור. ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 וזה מספיק למה שצריך? או שזה צנוע מר ז. חי:

 16 יש גנים חדשים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 איך? מר ז. חי:

 18זה מספיק למה שצריך, יש גנים חדשים גם. רגע ,היינו באמצע, מי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 בעד?

 20 פה אחד, כולם פה אחד.  ואש:מר ח. ר

 21 בעד פה אחד. הצבעה:

 22, ברוך הבא מיכה, תרים את היד, 8נמנעים אין. אני עובר לסעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23מיכה זנו נבחר לגזבר העיר, אנחנו מבקשים קודם כל לאחל לך 

 24בהצלחה. אנחנו מבקשים לאשר על ידי מועצת העיר את ההעסקה 

 25בהתאם להחלטת  15/9-ייה החל מהשל מר מיכה זנו כגזבר העיר

 26ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, כנושא משרה בחוזה 

 27 בכירים על פי חוזרי מנכ"ל, לא אפרט. מי בעד? נגד?

 28 הצבעה: בעד פה אחד.
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 1אני רוצה לומר משהו על חגי, חגי קצת חולה היום אבל צוטט איזה   ע:"מר ר. מרלי, רה

 2ה הבכיר הזה ואני מקווה שאין פה בכיר בעירייה, אני לא יודע מי ז

 3בכיר כזה שאכן צוטט, מביע את דעתו, שוב, אני מקווה שאין מישהו 

 4כזה, בצורה לא מכובדת, לא ראויה, לא מכבדת לא את חגי ולא את 

 5העיר נהריה על מה שהיה, חגי אדם נפלא, ביקש והגיש את 

 6התפטרותו וקיבלנו את זה, אני מעיר את ההערה הזאת כי זה לא 

 7מכובד ולא מכבד, לא אף אחד, לא אותנו ולא אותו. סעיף תשע, 

 8-ל 85אישור שכרו של מיכה זנו כגזבר העירייה, השכר גזבר נע בין 

 9אחוז משכר מנכ"ל, זה בהתאם לחוזר מנכ"ל. אנחנו מדברים על  95

 10ותקראו את הסעיף, שנתיים בהנחה ומיכה יתפקד כמו שאנחנו  85%

 11נוספים. מי בעד?  5%ו בשיעור של עד בטוחים שיתפקד אז יעלה שכר

 12 מי נגד? נמנעים? 

 13 הצבעה: בעד פה אחד. 

 14, אישור זכות חתימה בשם העירייה בבנקים ובמשרדי 10סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15הממשלה ובמפעל הפיס בצירוף חותמת העירייה כמפורט להלן: 

 16 ?ראש העיר רונן מרלי בצירוף הגזבר מיכה זנו, מי בעד? נגד? נמנעים

 17 בעד פה אחד. הצבעה:

 18, מינוי מר מיכה זנו, גזבר העירייה, כממונה על הגביה 11תודה, סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19בהתאם לפקודת המיסים, גביה בנוהל משרד הפנים, מי בעד? מי 

 20 נגד? נמנעים?

 21 בעד פה אחד. הצבעה:

 22איגור קנין,  , גם בחירה שבוצעה לאחרונה, מינוי מר12תודה. סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23מנהל מחלקת הכנסות העירייה כפקיד גביה לפי פקודת המיסים 

 24 גביה, מי בעד? מי נגד?

 25 בעד פה אחד. הצבעה:

 26בחוק למר איגור קנין, מנהל  17, האצלת סמכות לפי סעיף 13תודה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27מחלקת הכנסות העירייה, לחתום על אישור העדר חובות לעירייה 

 28 פקודת העיריות. מי בעד? נגד? נמנעים?ל 324לפי סעיף 
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 1 בעד פה אחד.  הצבעה:

 2זה לידיעה בלבד, דוח פעילות משלחת מחלקת  14תודה, סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3. דימה לא נמצא פה, הוא 19הקליטה ליריד עליה בחו"ל ביוני 

 4בחופשה, יש פה את הדוח, אם מישהו ירצה. חברים, תודה רבה וערב 

 5 טוב.

 6 רגע, יש לי שאלה, רגע, יש לנו שתי דקות דיבור. קמן:א. שטר 'גב

 7 נגמר, נגמר, נגמר הישיבה, זהו מר ח. רואש:

 8 אתה יכול ללכת. א. שטרקמן: 'גב

 9 לא, נגמרה הישיבה. מר ח. רואש:

 10 קודם כל יש לי שאלה, ראש העיר  א. שטרקמן: 'גב

 11 הוא סגר את הישיבה.  מר ח. רואש:

 12 ט לו, יש לי שאלה רואש, אל תחלי א. שטרקמן: 'גב

 13 רק דברים ענייניים. מר ח. רואש:

 14 שקט, רואש, לא טוב לך, תצא. א. שטרקמן: 'גב

 15 לא, אני נשאר לשמוע אותך. מר ח. רואש:

 16אז תהיה בשקט. ככה, בתקופה האחרונה יש הרבה תלונות על הגן  א. שטרקמן: 'גב

 17מיליון שקל להפוך את הגן  2אנחנו הצבענו על  23/1-הבוטני, ב

 18חודשים, אחד, איפה הכסף? מה עושים  8הבוטני לגן משפחה. עברו 

 19 איתו ומה קורה עם הגן הבוטני?

 20 כשמצביעים על תב"ר ואין  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21לא מצביעים על תב"ר לפני, סליחה שאני קוטעת אותך רק, בדר"כ  א. שטרקמן: 'גב

 22 מסיימים תב"ר עושים תוכנית עבודה, לא יכול להיות שביקשתכש

 23 סתם כסף ועכשיו אתה מחליט מה לעשות.

 24כן, אני אענה לך, אני אענה לך, א', כשמצביעים על תב"ר יש תוכנית  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25והכל, הגן הבוטני אנחנו משדרגים אותו עכשיו, יקח קצת זמן, כל 

 26 תהליך 

 27 חודשים. 8אבל עברו  א. שטרקמן: 'גב

 28 מי שמבין קצת בהליכי תכנון מבין כל תהליך כזה לוקח זמן, ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 במקרה אני מבינה. א. שטרקמן: 'גב

 2 בסדר, גם אני מבין. ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 חודשים ועדיין  8אז למה זה לקח  א. שטרקמן: 'גב

 4אני מסביר לך שמי שמבין לא שואל את השאלה הזאת אבל אם כבר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 שאלת אז אני אענה לך.

 6 ...של קול קורא, זה הכל. א. שטרקמן: 'גב

 7 את רוצה ש, או.קי., תודה, הלאה, השאלה הבאה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 כן, דימה אומנם  ש. נס פררו: 'גב

 9אני רוצה לדעת איפה הכסף, זה סליחה שאני קוטעת, מישהו יכול  א. שטרקמן: 'גב

 10 לענות איפה הכסף? אצלך? 

 11 אצלי בבית.  מר ח. רואש:

 12 אש, זה מצולם, תיזהר.רו א. שטרקמן: 'גב

 13 זה אצלי בבית.  מר ח. רואש:

 14 מיליון שקל, אנחנו היום באוגוסט.  2בינואר  א. שטרקמן: 'גב

 15 אז זה מחכה. דוברת:

 16 למי זה מחכה? למה...  א. שטרקמן: 'גב

 17 אורנה, אורנה, שאלת שאלה, שאלת שאלה...   דובר:

 18 אני רוצה להתייחס גם למשהו בבקשה. ש. נס פררו: 'גב

 19 לא שמעת את התשובה כי את לא יודעת להקשיב, תקשיבי.  ובר:ד

 20 בואו חבר'ה, נו, יש לנו עוד דברים לעשות.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 אין ביצוע, אין מישהו שמנהל ... א. שטרקמן: 'גב

 22 את רוצה להתייחס? ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 כן ש. נס פררו: 'גב

 24 או.קי., ע:"מר ר. מרלי, רה

 25לגבי, דימה לא כאן אבל השאלה גם מופנית אליך, מחלקת קליטה  ש. נס פררו: 'גב

 26קולטת ומטפלת בעולים לא רק מחבר העמים, ככה גם דימה אמר 

 27לאוגוסט מתקיים אירוע חגיגי, הופעה גדולה  20-ואני רק יודעת שב

 28להקות מחו"ל, ההופעה הזאת, האירוע מיועד רק לקהל  2של 
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 1ת, רציתי לדעת למה אין, הרוסי, ראיתי הזמנה שכתובה רק ברוסי

 2או אם יש ואני לא יודעת, אירועים כאלה בסדר גודל כזה לעולים 

 3ממדינות אחרות כמו מדרום אמריקה, דימה התפאר ואמר שיש 

 4עולים לא רק מחבר העמים, אז היות וזה שתי להקות מחו"ל אני 

 5מניחה שזה סדר גודל תקציבי לא קטן ורציתי לדעת על הלוגו של 

 6החברה הכלכלית ואת עיריית נהריה, רציתי לדעת ההזמנה יש 

 7באמת אם נוכל לקבל לגבי עלויות הפקה ואם באמת מתכוונים 

 8לעשות אירועים כאלה גם לעולים אחרים שלאו דווקא מחבר 

 9 העמים.

 10 מפאת כבודו של דימה, הוא יבוא, יענה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 אבל האירוע יוצא בהפקת העירייה ש. נס פררו: 'גב

 12 בהפקה של העירייה...  א. שטרקמן: 'גב

 13רק אציין דבר אחד, אתן לא מודעות, אולי בגלל שאתן שואלות  מר א. וייזר:

 14שאילתה בצורה שהיא צריכה להישאל מראש ואז תקבלו תשובה 

 15 בצורה מסודרת, לא שלופה.

 16 לאוגוסט.  20-זה לא שאילתה, יש לך אירוע ב ש. נס פררו: 'גב

 17בכל זאת, נעשות פעולות רבות לכל המגזרים ולכל אענה לך  מר א. וייזר:

 18האוכלוסיות בנהריה, לדוגמה, רק לדוגמה, במהלך חודש ספטמבר 

 19יש אירוע גדול לדוברי ספרדית מארגנטינה שמארגנים אותו 

 20במידעטק, יש הרבה אירועים ,אני אומר אם אתן רוצות תשובה 

 21מסודרת תשאלו את השאלה מראש ותקבלו תשובה מסודרת 

 22 חלקה שצריכה לענות אותה. מהמ

 23 אני מבטיח לך שאם תשאלי את דימה הוא יענה לך בצורה מכובדת. ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 שאלתי, הוא לא פה, אז  ש. נס פררו: 'גב

 25 לאוגוסט. 20-האירוע ב א. שטרקמן: 'גב

 26לאוגוסט, שאילתא אני צריכה שבוע לפני, נחשפתי  20-האירוע ב ש. נס פררו: 'גב

 27 י יומיים, אסור לי לשאול?להזמנה לפנ

 28 מותר ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 או.קי. תודה. ש. נס פררו: 'גב

 2 תודה חברים, ערב טוב שיהיה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 ישיבה נעולה


