
 

 

 
 1 2020ביוני  3ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד', י"א בסיון תש"ף, 

 2 בלובי היכל הספורט בשכונת עין שרה. 18:00בשעה 

 3  : משתתפים

 4 ראש העיר  מר רונן מרלי

 5 סגן ומ"מ ראש העיר  מר דימיטרי אפשטיין

 6 סגן ראש העיר  מר אייל וייזר

 7 חברת המועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 8 חברת המועצה  גב' שרית מולכו

 9 חבר המועצה מר מקס אפריאט

 10 חבר המועצה מר עופר אלקיים

 11 חבר המועצה מר בוריס שטארקר

 12 חברת המועצה עו"ד לירז איתמר

 13 ברת המועצהח גב' אורנה שטרקמן

 14 חבר המועצה מר זכריה חי

 15 חבר המועצה ק פרץצייאמר 

 16 חברת המועצה  שרית נס פררו

 17 בר המועצהח מר חיים רואש

 18 

 19 נעדרו:

 20 חברת המועצה   גב' ענת לורנץ

 21 חבר המועצה  עו"ד אורן סודאי

 22  חבר המועצה  מר אור כהן

 23 מוזמנים:

 24 מנכ"ל העירייה  מר אלי אלבז

 25 היועץ המשפטי  עו"ד אורן ארבל 

 26 גזבר העירייה רו"ח מיכה זנו

 27 מבקרת העירייה גב' קרן דרכמן אבירם

 28 מהנדס העיר אינג' פארס דאהר
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 1 עוזר ראש העיר מר דוד אילוז 

  2 

 3 פרוטוקול

  4 

 5 .פררו-ונסהצעה לסדר היום של חברות המועצה שטרקמן .1

 6 

 7כביש גישה ופיתוח 407 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס2

 8עדכון  בית העלמין המועצה הדתית 200,000₪ סביב

 9  לפי שלב

 10עבודות חידוש  931 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס3

 11 רשת עמל הגדלה ₪ 441,858 חינוך –במבני 

 12 

 13פיתוח סביבתי  939 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס4

 14עדכון לפיהיטל  –הרשות  600,000₪כבישים ומדרכות  

 15 פרויקט כבישים 

 16 

 17תכ' לבנית גנ"י  958 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס5

 18בשכ' בוימל היטל עדכון –הרשות  ₪ 300,000 כפול

 19 לפי שלב השבחה 

 20 

 21 

 22תכ' לבנית גנ"י  959 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס6

 23בשכ' נהריה  היטל עדכון –הרשות  ₪ 250,000 כפול

 24  לפי שלב השבחה הירוקה

 25בניית בי"ס  980 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס7

 26שכ"צ מ בשכ'  משרד החינוך ₪ 3,042,300 יסודי שלב א'

 27 אריק שרון

 28 

 29תחם פינסקר מ 990 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס8
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 1ישן  חדש -משרד השיכון  ₪ 3,250,000  -

 2 מול חדש, הסכם גג שיקום תשתיות 

 3 

 4שיקום פנסים  991 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט . תב"ר  מס9

 5חדש ישן –משרד השיכון  ₪ 450,000 במגרשי

 6 מול חדש, הסכם גג  ספורט פתוחים 

 7 

 9928 מקור המימון/הערות  סכום הפרויקט . תב"ר  מס10

 9ישן –משרד השיכון  ₪ 500,000 שיקום מתקן כיכר 

 10 גג חדש מול חדש, הסכם ויצמן/הרצל 

 11 

 12תכנון עירוני  993 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט . תב"ר  מס11

 13ישן –משרד השיכון   ₪ 750,000 לשבילי אופניים

 14 חדש מול חדש, הסכם גג והליכה 

 15 

 16תכנון   994 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס12

 17 ישן  חדש -משרד השיכון  ₪ 750,000 אסטרטגי

 18 מול חדש, הסכם גג לרח' הגעתון

 19 

 20שידרוג שצ"פ  995 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס13

 21מול  חדש ישן –משרד השיכון    14,880₪ בכניסה לעיר

 22 חדש, הסכם גג

 23 

 24-שיקום רחובות    996 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט . תב"ר  מס14

 25חדש ישן –משרד השיכון  1,200,000₪

 26עד  מול חדש, הסכם גג  ל.הגטאות,כיכרקפלן 

 27 ורצ'ק ורחוב סולדכיכר יאנו שק

 28 

 29 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס15
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 1 היטלעדכון לצורכי הנגשה –הרשות  ₪ 300,000עב' במבני ציבור, תרבות938

 2 השבחה הפנאי והספורט

 3 

 4הסדר צומת  877 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס16

 5הזמיר/נשר נהריה   משרד התחבורה ₪ 184,717 מערכית

 263,881₪6סה"כ:  עדכון לפי שלב 79,164₪ הירוקה

 7  היטל כבישים –הרשות  

 8הסדרת נגישות   951 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט . תב"ר  מס17

 9ל עדכון לפיהיט –הרשות   ₪ 300,000 אקוסטית

 10 פרויקט   השבחה למוסדות חינוך 

 11 

 12ביצוע  1 מקור המימון/הערות  סכום הפרויקט .תב"ר  מס18

 13חבורה חדשמשרד הת  ₪ 105,000 הסדרי בטיחות

 14היטל  –הרשות  ₪ 45,000 המייסדים-ברח' הרצל 

 15 ₪  150,000סה"כ:  כבישים

 16 

 17תכנון  2 מקור המימון/הערות סכום  הפרויקט .תב"ר  מס19

 18לכל  משרד התחבורה חדש ₪ 420,000 רחוב הרצל

 19סה"כ:  היטל כבישים –הרשות  ₪ 180,000 אורכו

600,000  ₪ 20 

 21 

 22 3  מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס20

 23משרד התחבורה חדש ₪ 420,000 תכנון רחוב ויצמן 

 24היטל  –הרשות  ₪ 180,000 לכל אורכו  

 25 ₪ 600,000סה"כ:   כבישים

 26 

 27ביצוע  4 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס21

 28משרד התחבורה חדש ₪ 420,000 סובה/מפרץ להורדת

 ₪29 120,000  והעלאת תלמידים בביה"ס 
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 1 ₪  600,000סה"כ:   הראל ישיםהיטל כב –הרשות  

 2 

 53   מקור המימון/הערות סכום הפרויקט .תב"ר  מס22

 4משרד התחבורה חדש ₪ 175,000 ביצוע הסדרה בטיחות 

 ₪5 75,000 הסד' צומת מרומזר ברח'   

 6 ₪  250,000סה"כ:  סולד –הרצל  היטל כבישים –הרשות  

 7 

 8שיקום  6 מקור המימון/הערות סכום הפרויקט . תב"ר  מס23

 9משרד השיכון  ₪ 10,000,000  תשתיות בעיר שניזוקו

 10הסכם גג,  מול חדש עפ"י –חדש עקב השטפונות ישן –

 11 החלטת ממשלה

 12 

 13הכנת  7 מקור המימון/הערות סכום  הפרויקט מס. תב"ר  24

 14היטל חדש –הרשות  ₪ 500,000 מוסדות חינוך

 15 השבחה לפתיחת שנה"ל תשפ"א ותיקון ליקויים 

 16 970 מקור המימון/הערות סכום  הפרויקט . תב"ר  מס25

 17היטל הגדלה –הרשות  ₪ 180,000 שיפוץ מרכז צעירים 

 18 השבחה 

 19הכספים בשנתמשנים קודמות. הסגירה בוצעה ע"י הגזבר  ם"תברי 38 לסגירת אישור. 26

 20 ביצוע סיום עקב ,₪ 160,185,837.21: של כולל פעילות בהיקף  2019 

 21 ח."מלש 15,002:לסך מסתכם שנסגרו ם"בתברי הגרעון .בהם הפעילות

 22 

 23 דיון . – 2019לשנת  4מצ"ב דו"ח כספי רבעון . 27

 24 

 25)נספח ב' לפרוטוקול  2020אישור המועצה להעברה בין סעיפים בתקציב הרגיל לשנת .28

 26 .( 20.4.2020-ועדת כספים מ

 27 

 28והסתיים בשנת 2016)פרויקט שהחל בשנת  77/16. אישור להגדלת חוזה מס' 29

 29 שתית )מים, (עבודות ת2020
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 1 מהחוזה המקורי . 50%ביוב וניקוז( מתחם פינסקר עד 

 2 

 3(הנחת 2018והסתיים בשנת  2015)פרויקט שהחל בשנת  17/15. אישור להגדלת חוזה מס' 30

 4 מהחוזה המקורי . 50%קו ביוב מאסף מזרחי עד 

 5 

 6ליום  עד 16.3.20דחיית תשלומי ארנונה לבעלי עסקים ומגורים המעוניינים בכך מיום . 31

15.5.20. 7 

 8 

 9מינוי חברי ועדת ערר ארנונה והחלטה בדבר אישור תשלום גמול לחברי הועדה בהתאם. 32

 10ברים אלה בועדה יצטרפו לחברים שאושרו בהרכבח להוראות משרד הפנים. 

 11שבראשות עו"ד אלה בן שושן ויאפשרו לעו"ד בן שושן לקבוע לכל ערר הרכב 

 12שמעון לרנרמר   –חבר  חברים מתוך רשימת החברים הנ"ל . 3של בראשותה  

 13 ציפי קובי עו"ד–חברה  וקנין אלדנימר  –חבר  

 14 

 15. מינוי הגב' טלאור טובלי מנהלת יחידת תיאום ובקרה כממונה על תלונות הציבור33

 16 אבירם מבקרת העירייה . -במקום הגב' קרן דרכמן 

 17 

 18 מר חיים רואש ליו"ר ועדת הנחות במקום מר אייל וייזר .. מינוי 34

 19 

 20המלצתה ע"י המועצה לאחר . אישור עקרוני, בכפוף להמלצת ועדת התמיכות )ואישור35

 21)בתוספת שווי השימוש במתקני ₪  3,000,000מכן( להעברת תמיכה בסך של  

 22המהווה תמיכה עקיפה( לעמותה לספורט הישגי בנהריה ₪  262,896 שהוא העירייה

 23, ומתן בטוחות 2021קבוצת הכדורסל עירוני נהריה( מתקציב   )עבור

 24במסגרת זו מאושר מתן ערבות  ליגת העל בהתאם לכך. לבקרה התקציבית של

 25חלטה זו נועדה ה ש"ח. 2,000,000הקבוצה בסך של  בנקאית להלוואת גישור של

 26 במנהלת ליגת הכדורסל. 2020-21לעונת  לאפשר לקבוצה את רישומה

 27 

 28עופר –. אישור למינוי נציג העירייה במליאת מועצת רשות הניקוז ונחלים לגליל מערבי 36

 29 דש במקום משה בן שושן . 
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 1 

 2קטוריון בחברה.מינוי הגב' דה ולנסה מורן והגב' עירית אריאלה שוסטר כחברי דיר37

 3 הגב' לאה גורלי ומר זיו בן חיים. הכלכלית לנהריה כנציגי ציבור במקום  

 4 

 5 פרוטוקול

 6ערב טוב למי שכאן ולמי שצופה בנו. חבר'ה רק מאחורה תהיו בשקט,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7ישיבה ישיבת מועצה לא שומעים פה כלום, אני שומע הד. נתחיל, 

 8 הקורונהלא צריך להסביר למה, זמן, הרבה ארוכה היום, לא התכנסו 

 9ן, אני יודע שהיום ודכערודפת אותנו. רק בשביל הפרוטוקול וה הזאת

 10עלו כל מיני פרסומים על כמות חולי הקורונה בנהריה, אז נשים דברים 

 11חולים,  43סך הכל בעד היום והקורונה  תעל דיוקם, בנהריה מתחיל

 12צריך אז ום יש חולה אחד, במאי עד הי 1-יום יש חולה אחד, מהשככ

 13היו גם לומר את האמת, בגלל שאני יודע שלהוריד את סף הלחץ ו

 14פרסומים על התפרצות המגיפה בשנית בנהריה וכל מיני כאלה, זה לא 

 15נכון, שתדעו, דובר משרד הבריאות הוציא הודעה רשמית בעקבות 

 16פנייתנו היום שאכן יש חולה אחד בנהריה ונאחל לו החלמה מהירה 

 17ונים לפני שנעבור לפרוטוקול דכאחד. אז כמה ע קווה שלא ידביק אףונ

 18ו מברכים אותה, סוף סוף חנקודם כל יש ממשלה חדשה ואנ הרשמי.

 19אז נאחל אחרי שנה וחצי בערך שלוש מערכות בחירות לא היה פשוט, 

 20חדשים, וזה שיש ממשלה זה בהצלחה לשרים הוותיקים ולשרים ה

 21יום שני האחרון, שלשום, הייתי בממשלה, עוזר לנו, יש עם מי לדבר. ב

 22וגם במשרד ראש הממשלה, וגם במשרד הפנים, ביחד עם המנכ"ל ועם 

 23חשובות, מאוד הגזבר ועם חיים במשרד הפנים. שתי פגישות מאוד 

 24נושא ור. הפגישה הראשונה במשרד רוה"מ על נעדכן אתכם ואת הציב

 25בחור שמונה על מאגרי המים שיפתרו את בעיית הגעתון. נפגשנו עם ה

 26יש יעדים ויש סה"כ מצוינת, ראש הממשלה לטפל בבעיה, פגישה ידי 

 27יעמדו הם לו"זים מרכזיים לבניית המאגרים, אני מאוד מקווה שאכן 

 28בזה, והחלטת הממשלה תצא לפועל בעניין זה ואחת ולתמיד נפתור 

 29להרחיב את הטיפול גם  אתזהאת בעיית הגעתון. ביקשנו בפגישה 
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 1תון אצלנו, נהריה בקילומטר ארבע מאות בערך של הגעעיר תוך הב

 2את זה אני מעדכן  פגישה שניה במשרד הפנים, ואני מקווה שזה יטופל.

 3לא שמע, אני מזכיר לכם שהיינו צריכים  ייןדאתכם, אף אחד ע

 4, ישבנו עם שר של כולנו להיכנס לתוכנית הבראה בתחילת הקדנציה

 5כל עם עם מנכ"ל משרדו ו ה מורחבתת עבודהפנים, לאחר מכן פגיש

 6. יש החלטה חד משמעית של משרד על ידו להחליטהאנשים האמונים 

 7הפנים שעיריית נהריה תיכנס לתוכנית הבראה, אני מאוד מקווה 

 8יצליחו לסגור מול האוצר את המענקים וההלוואות שהעירייה הם ש

 9כדי ₪ מיליון  50-תקבל בגין הכניסה לתוכנית ההבראה, מדובר בכ

 10אחוז  12.5יר של ד את הגירעון של עיריית נהריה לגירעון סבלהורי

 11מתקציב העירייה, זה תוכנית ההבראה בעצם. אז משרד הפנים חלוט 

 12האלה, ₪ מיליון  50-על תוכנית הבראה, עכשיו צריך אישור מהאוצר ל

 13לדרך עם התוכנית, היא נשמח לצאת  בהנחה והאוצר יאשר אז

 14תשפיע על כולם אבל אין ברירה אלא לייצר הבראה, מורכבת, היא 

 15 ,הולכים אחורה ופשוט, מה שנקראעדיין וגם היום בישיבה אנחנו 

 16מנקים את השולחן, שמים את הדברים כמו שהם ולא מתחמקים 

 17שהיה בעבר כדי  דבר שוםמגירעון, משום תביעה וחוב, משום משום 

 18ייבים ומה חייבים לדעת בדיוק למי אנחנו ח ליישר קו פעם אחת כדי

 19הבראה הלצאת לדרך כדי להבריא את תקציב העיר ולהתקדם. לצד ו

 20עשרות פרויקטים, העיר עובדת.  פה אנו מאשריםאתם תראו, זו ה

 21דבר בדרך ואנחנו שום ו לא עוצרים חנזאת אומרת שצריך להבין שאנ

 22מצליחים ברוך השם להשיג עשרות מיליונים מהממשלה ומהאין 

 23לא מעט  פה פרויקטים, עושים פהי לקדם ממשלה שהייתה כד

 24ל לציבור, כפה אני אומר אבל פרויקטים, תכף נדבר על חלק מהם, 

 25ה אם אין ך אתה בונה ככה וככפעם שואלים אותי מאיפה הכסף, אי

 26אז יש תב"רים ויש תקציב שוטף, תב"רים, תקציבים שמגיעים  כסף?

 27קציב ו ממשיכים לפתח לצד התחנממשרדי הממשלה לפיתוח ואנ

 28השוטף שהולך לשוטף שלנו, וזה ההבדל בגדול, כל שקל שנקבל 

 29באופן כללי תדעו  ולהשתמש בו,אותו חת בל, לקמהממשלה נשמח לק
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 1לא יש לנו אגב שקל שמגיע מהממשלה אם לא משתמשים בו הולך, וש

 2עם הרשאות  השניםכאלה שהלכו לאיבוד לאורך  כספיםמעט 

 3ה גם כדי להפריך פה, סיפור, שקיבלנו ולא השתמשנו בהן. אתן דוגמ

 4של משרד ב קציחלק מהתמשפצים בבניין העירייה לא מעט לשכות, 

 5עוץ ארגוני ולשיפור השירות היה ליהפנים בתחילת הקדנציה של כולנו 

 6אנחנו לא נחרוג בשקל  לתושב ושיפור הלשכות בבניין העירייה.

 7ם ממשרד הפני חנו מקבלים שקל לשקל, מה שאנו נקבלמהתקציב, אנ

 8לא בטוח, כי אנחנו אלף,  500-אלף שקלים, יתכן ויעלה ל 400כרגע זה 

 9מה שנקבל זה מה שנוציא. לא נוציא רוצים לעשות עוד כמה דברים, 

 10שקל מתקציב שוטף או מתקציב הציבור לטובת שיפוץ בתוך בניין 

 11, זה חשוב שתדעו אתם והציבור ולכן אם שואלים למה העירייה

 12ליטה ואת משאבי האנוש ואת הגזברות משדרגים את כל מחלקת הק

 13ואת לשכת המנכ"ל ואת סגני ראש העיר ואת לשכת הרכש והספורט, 

 14בקיצור, כמעט כל משרד אנחנו נוגעים בו ומזיזים אותו ומסדרים 

 15התקציב מגיע ממשרד הפנים, לא נשפץ לא נקבל את הכסף,  אותו,

 16וצאתי אני אומר פה, גם הו לא נחרוג, חננשפץ נקבל את הכסף, אנ

 17ו לא חנאגפים, הסגנים והמנכ"ל שאנמכתב למנהלי המחלקות, ה

 18מאשרים חריגה מהתקציב הזה, אז כדי שעיריית נהריה לא תישא 

 19בהוצאות אלא משרד הפנים. הנחנו אבן פינה לבי"ס יסודי בשכונת 

 20בכלל שכונה הנייה חלקכם הייתם, בי"ס חדש, יסודי, בבאריאל שרון, 

 21היינו בשטח, לא רצינו לעשות עוד אגב ם באופן כללי מתקדמת, היו

 22חדשים שיצאו לדרך,  גנים 4פינה אבל בעצם חנכנו  טקס הנחת אבן

 23גני ילדים חדשים בשכונת  4אז עוד התחילו להיבנות, היום כבר הם 

 24של השכונה בסך הכל מתקדמת ובקרוב נשלים תכנון אריאל שרון, 

 25ואני מזכיר  משחקיםוגן בתי כנסת, מרכז מסחרי, מועדון קהילתי 

 26זכר תשתיות לצד בניינים ולא להירעיון של לכולנו שכל זה מתוך 

 27ו חנלמצוקות כמו בשכ' אכזיב שבנו הכל ועכשיו אנאחר כך קלע ולהי

 28כשבעצם גני ילדים  2 בונים  אנחנו רודפים עם התשתיות, היוםבעצם 

 29 היינו צריכים כנראה לבנות מזמן ובונים פארק משחקים שם, ונצטרך
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 1לבנות בית כנסת ואטוטו מרכז מסחרי, בקיצור, אנחנו רוצים 

 2גני ילדים בנהריה הירוקה ובאכזיב  2שהתשתיות יהיו לצד הבניינים. 

 3צפויים להסתיים בחודשיים הקרובים. מי שיצא לו להסתובב 

 4גנים יפים בכל  2בשכונות יכול לראות את זה, גם בירוקה וגם באכזיב, 

 5בעזרת השם יכנסו שם ילדים לגנים.  1/9-שכונה, אני מקוה מאוד שב

 6עוד בשורות בעניין הזה אגב, טובה ולא טובה, אחד זה שאין לנו 

 7מקום, השניה הטובה שיש ביקוש אדיר לעבור לגור בנהריה ועשרות 

 8ילדים חדשים נרשמים למסגרות, גם לגני ילדים וגם לבתי ספר ואילן 

 9די במצוקה עם מקום  פה, ראש מינהל החינוך, יכול לספר לכם שאנחנו

 10בעניין הזה, צריך לבנות עוד ועוד ועוד, גם גנים וגם בתי ספר אבל 

 11אנחנו נקבל כמובן כל תושב חדש בשמחה. אנחנו בהיערכות אחרונה 

 12לקראת שיפוצי הקיץ בבתי הספר, גם החופש הגדול התקצר, צריך 

 13לזכור שבתקופת הקורונה היו קבלנים ועובדים שלא יכלו לצאת 

 14כי אנחנו עמוס מאוד, , לא הגיעו לעבוד ואנחנו נכנסים לחודש לעבודה

 15יהיה כפי שהבטחנו לציבור ובעצם  15/8-עד ה רוצים לקיים קייטנות

 16לנו זמן מאוד מאוד קצר לשפץ ולהתארגן לשנת הלימודים הבאה. בכל 

 17ונהריה נכנסה  ,מקרה המתווה של משרד החינוך ביחד עם הרשויות

 18-הגרת לגני הילדים ולכיתות א' עד ד' עד זה לאפשר מס ,פה לתמונה

 19באוגוסט כפי שעשינו שנה שעברה, זו בשורה להורים שידעו  15

 20באוגוסט. הטיילת  15-נקיים את המסגרות האלה עד האנחנו ש

 21אפילו מקדימים את הלו"ז למי ו"ז, מתקדמת בהתאם ללהצפונית 

 22חסימה,  שיצא לו להסתובב שם, לא גידרנו אותה ולא יצרנו

 23צריך לשמור על הבטיחות כי עדיין מצד אחד פשרים תנועה, ומא

 24כל נזמין את אז אנחנו היא לא נחנכה עדיין, ומצד שני עובדים שם, 

 25אני לקטע הראשון של הפתיחה בצורה מסודרת לפחות חברי המועצה 

 26, אבל מי של המרחב הזה חודש, נעשה חניכה רשמיתכבעוד מעריך 

 27מושכת לא הזו ודה יפה והטיילת שיצא לו להסתובב רואה שיש שם עב

 28פתחנו את עונת הרחצה גם בגלי גליל וגם בסוקולוב, מעט אנשים. 

 29נגנשנו את זה חידשנו קצת את החופים. בסך הכל זה נראה טוב. ה



מועצת עיר נהריה  2020ביוני  3 
 

11 

 1עגלות, אפילו ציר להורים עם ילדים קטנים בלבעלי מוגבלויות, כמובן 

 2ופה הגליל ו ממש. עוד בשורה, משרד הנגבאפשר להגיע עד קו המים 

 3אישרו לנו צריך להגיד מלה טובה באמת לשר הפנים, מהנגב והגליל 

 4, מגרשי מיני 4שנבנה עוד מאוד , אני מקווה מאוד, בנינו אחד, מקווה 5

 5כדורסל, כדורעף, החלטנו לבנות של קטרגל, מגרש משולב, זה פיץ', 

 6ראשון בשכונת קריית עשור, בנינו מגרש אחד, בשכונות ואותם 

 7יל, להשני ייבנה בחנה סנש וכרגע התקציב ממשרד הנגב והגוהמגרש 

 8ביום שני  עם שר הפנים, אני מלא הערכה  אחרי פגישהאני אומר לכם ו

 9, תחשבו שמשדרגים את השכונות ה לא מעט כסףעל התקופה הזו, ז

 10ומי שהיה במגרש כזה מבין את השדרוג, , בחמישה מגרשים חדשים

 11באותו מגרש איכותי מאוד ואפשר זה כדורגל, כדורסל, כדורעף 

 12יהיו כל המגרשים לראות בקריית עשור את המגרש הראשון ו

 13וגם פה תודה לנגב וגליל, בשורה שניה, זו בשורה ראשונה, בשכונות. 

 14חיים, תגיד תודה לאריה, פארק משחקים היום קיבלתי את הבשורה, 

 15עין בשכונת נוסף ועוד אחד  הירוקה חדש יוקם בפארק ציונה בנהריה

 16קיבלתי את זה האמת שזו בשורה למי שלא שמע, אז שרה הישנה, 

 17הסופי, אז בעזרת השם נקים ממש לפני ישיבת המועצה את האישור 

 18כדורעף חדשים, מי שיצא לו לראות, סוקולוב, מגרשי  גם אותם. חוף

 19, סבב של OPEN לחודש, נהריה 26-אני שמח ומי שלא אז מוזמן ב

 20 26-ות, שווה לבוא לראות, תרשמו לכם באליפות ישראל בכדורעף זוג

 21אולי בקטן את , אם המצב יאפשר, אנחנו נפתח 26-לחודש, בנוסף ב

 22לפרטים. עכשיו לא איכנס אני געתון מרקט, יצא על זה פרסום בעתיד, 

 23שכונת שמעון פרס, שכונת האצטדיון מה שנקרא, אז הם ממשיכים 

 24אסבסט, יש שם לניקוי המרחב משם בפיתוח הקרקע, נכנסים עכשיו 

 25בהיתר  כמובן, משרד הבינוי והשיכון קטע שצריך לנקות, באחריות

 26קק"ל יצחק אזור של איכות הסביבה, אנו יוצאים לסקר אסבסט ב

 27להגנה"ס אישר באופן סופי, אני מקווה, אתמול, את משרד השדה, 

 28ההרשאה בעניין הזה וכשזה ייחתם סופית כפי שהובטח לנו אתמול 

 29 פרויקט החשוב הזה. חנכנוולסיים את הת לדרך אפשר יהיה לצאאז 
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 1אנחנו חניון קרוואנים עירוני באזור רחוב בן גאון בקצה המערבי שלו, 

 2, עשינו הסדרה  בכלל של כל קו החוף מאזור בן בהרצה בעניין הזה

 3גאון עד אכזיב, מי שראה גם את הפרסומים, ואפשר לראות את 

 4מאוד עמוס בקיץ, השילוט בשטח. היום הציר הזה שהוא מאוד 

 5במיוחד בשבתות, הוא מאורגן כך שיש חניון קרוואנים מסודר בבן 

 6גאון, יש מתחם להקמת אוהלים, יש מתחם למשפחות, יש מתחם 

 7חניות לתושבים שבאים לרחוץ בים ומותר להחנות בצד המזרחי של 

 8הציר והוא חד סטרי גם, אפשר לנוע מאכזיב לכיוון נהריה ולא הפוך 

 9שר תנועה, חלילה אם צריך רכב חילוץ והצלה או לא וזה כדי לאפ

 10שמעתם שולמן, אנני עם  אנחנו בקשר רציףנוסף, משנה מה. דבר 

 11ונות ובכל עניין בעלי העסקים, ודעה בשטפעליהם בטח, הם פרצו לת

 12תקציב שדרשנו לבעלי עסקים, ניכנס אני רוצה להתייחס רגע לעניין ה

 13 ל הנזק משטפונות. תראו,אני מדבר עאחר כך למה הממשלה נתנה, 

 14עיריית נהריה תומכת באופן נחרץ בבעלי העסקים ופנינו לממשלה לא 

 15ו חנבעלי העסקים על הנזק שנגרם להם, אנאת אחת על מנת שיפצו 

 16צריך להבין, בסוף זה עסק את זה  לא נקבל את הכסף כעירייה,

 17מי שיש לו ביטוח כבר חלק, את מה שמגיע לו,  , אני מקווה,שיקבל

 18בל את הכספים שלו אני מאמין מהביטוח ומי שלא זה פיצוי קי

 19מי שחשב שהכסף יגיע אנחנו נמשיך להילחם על זה וכל שדרשנו ו

 20עסקים, העירייה יודעת  לעירייה, העירייה לא יודעת לחלק כסף לבעלי

 21ובעלי העסקים כמובן יקבלו את זה מהמדינה, כל אחד לעזור ולתמוך, 

 22לפי הנזק שנגרם לו, ומי שהיה לו ביטוח  לפי גודלו, לפי ההפסד שלו,

 23רוב העסקים לא יש אירוע אחר לגמרי, בקניון ארנה אגב כבר קיבל. 

 24אז שבעלי מבוטחים על אובדן ימי עבודה וזה עניין משמעותי. 

 25ו יכולים. חנמה שאנבכל נעזור אנחנו העסקים ידעו שאנחנו איתם, 

 26ידי ממשלת ישראל בעלי עסקים באופן כללי ממשבר הקורונה פוצו על 

 27מאי בנושא תשלום  -אפריל –בחודשים מרץ דרך עיריית נהריה וזה 

 28הארנונה, אנחנו עשינו את המהלכים שלנו, איך שהתחילה התפרצות 

 29לא מס שילוט ולא מס שולחנות אבל וחניות בזה שלא גבינו לא  הנגיף
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 1מאי כפי  ,את הארנונה עיריית נהריה בעצם לא גובה מרץ, אפריל

 2שממשלת ישראל החליטה. יש קמפיין חדש של תיירות, אני יו"ר ועדת 

 3ושל מרכז השלטון המקומי בכלל.  ול גליל מערביכתיירות של אש

 4בתוך האשכול החלטנו לצאת לקמפיין תיירות כדי להשיג את 

 5גליל  התיירים שיגיעו, ועוד מעט יצאו החוצה כולם בעזרת השם, אז 

 6אני אומר לכל בעלי יושק ביום ראשון, הקמפיין  י יצא בקמפיין,מערב

 7שווה להיכנס ותראו את הפרסומים ביום העסקים הנהריינים, 

 8, אשכול גליל מערבי הוא לא עולה שקלראשון, קמפיין חדש, לכם 

 9הציגו לי היום את האתר באופן שווה היום, השקיע את הכסף באתר, 

 10רייני, כל בעל בעל עסק נה יושק, אז כלהוא רשמי, ביום ראשון 

 11צה יוכל להיכנס ולמלא את הפרטים שלו, בתי וכל מי שרמסעדה, 

 12כל מי שחושב  ששווה לפרסם שם אטרקציות, עסקים, מלון, מסעדות, 

 13עוד חינם לטובת בעלי העסקים בנהריה. שיפרסם שם, הפרסום הוא 

 14שנה ליציאת צה"ל מלבנון, אירחנו יוצאי  20כמה דברים קטנים, ציינו 

 15משפחות בערך, חלקם כבר הדור השני, נולד פה  300נו יש צד"ל, ל

 16בעיר, הייתה חלק מההגנה על  קהילה משמעותית מאודבנהריה, זו 

 17לא יכלנו לקיים טקס ראוי גדול  ישובי הצפון וציינו יחד איתם,

 18לחצנו ידיים ואמרנו להם תודה. עוד בשורה, אבל לפחות ומסודר, 

 19ת נהריה יחד עם מרי מפקדת קיימנו מפגש משמעותי מאוד עם משטר

 20ה, מי ששם לב, אנו בשבוע האחרון נלחמים ולא ם שלטריושההתחנה ו

 21מי שלמד את העניין הזה,  ,נוותר, יש תופעה של אגזוזים מקוצרים

 22הרבה רעש, המשטרה עושה מבצע משמעותי מאוד בשבוע האחרון, 

 23ן הבילוי והמשטרה נכנסת לזה וכל עניי ימחר בערב יהיה מבצע באזור

 24וגם את העבודה כדי הקיץ והחופים, תיאמנו בינינו גם את המשמרות 

 25תדעו שהם עובדים אז יעבור בצורה בטוחה,  שהקיץ הזה בעזרת השם

 26ועובדים באמת בשיא המרץ. לגבי ועדת תעשיה, אנחנו התקדמנו 

 27בנושא תעשיה, אני לא רוצה להעביר איזושהי בשורה עכשיו, אני מניח 

 28נוכל לבשר משהו בעניין זה. אנחנו רוצים  שבישיבת המועצה הבאה

 29להקים מינהלת, הוועדה שהייתה עד עכשיו לקידום התעשיה בעצם 
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 1ו מדברים על חנמאבדת את האפקטיביות שלה ותוקם מינהלת, אנ

 2אזור תעשיה חדש שיוקם באזור משולש בן עמי, כך נקרא לפחות 

 3וד גדול, שטח שלנו בנהריה, מזרחית לבית החולים, שטח מאזה כרגע, 

 4עובדים בשיא המרץ להפקיד את התכנית בוועדה המחוזית, מקווה 

 5עד שזה לא יקרה נמשיך זו בשורה ענקית, אבל יקרה בקרוב, זה ש

 6לפועל, זה רק עדכון. יש פה סיכום, הנחנו את זה לעבוד כדי להוציא 

 7ת, יש פה רהחוב בסך הכל₪  350זה עלה למי שישאל כבר, לכם, 

 8מנהלי המחלקות  שינו, ביצענו תחקיר מקיף עםת עם סיכום שערחוב

 9אחר כך, זה לא נגמר  והאגפים על כל תקופת הקורונה, אתייחס לזה

 10עד שזה נגמר, אני ניסיתי להסביר לפחות בסיכום שעשינו הפנימי, 

 11, יש תחושה הכל הסתיים, יש חולה אחד בעיר, יש ב כאילו אנחנו

 12ני מאוד מקווה שזה ציפיה או חשש מגל שני של התפרצות הנגיף, א

 13לא יקרה, אבל אנחנו בתקופת ביניים כזו של בין שתי הקורונות, אני 

 14מקווה שזה לא יקרה לנו, למדינה ולא לנו בנהריה, והתקופה היא 

 15תקופת ביניים כזו, כי יש אירועים שאתה אומר ואללה, אפשר לעשות 

 16אני אז ישיבת מועצה במרחקים כאלה, גם ויש כאלה שעדיין לא, ו

 17 קווה מאוד שמדינת ישראל, אני קראתם במכתבי, לתפיסתי אומ

 18 ה, החיים באמצע לא טובים לאף אחד.לא עוששאתה שאתה עושה או 

 19אני שמח שמערכת החינוך חזרה, לקח זמן אבל בסופו של דבר החזירו 

 20ראש הממשלה השבוע הוא לא עצר למרות  ה שלאותה ובהחלט

 21אני חושב שצריך  שיש חשש להתפרצות נוספת. שהייתה דרישה כיוון

 22קצת להרגיע, ראיתי את הפרסומים היום, יש פה כוונות להמשיך 

 23להכניס פחד באנשים שלא לצורך, ואין ממה לפחד באמת כרגע, אין 

 24היה תשלא מאוד קווה אני משום התפרצות נוספת, לפחות בשלב הזה, 

 25פה רגישה עם חשש צריך לזכור שאנחנו בתקואבל גם, יש חולה אחד, 

 26זה אמיתי של משרד הבריאות מגל שני של קורונה, אני מקווה מאוד ש

 27אני חושב שגם השיטפון וגם הקורונה לעיר שלנו זו כי לא יקרה, 

 28אם אנחנו ניכנס לעוד תקופת קיפאון ארוכה  .מעמסה כבדה מדי

 29בחודשי הקיץ כשיש אנשים רבים, תיירנים, בעלי עסקים, שמחכים 
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 1זה ניכנס לברוך אמיתי, תעצור את ונה הזו, אם המדינה כל השנה לע

 2לא יקרה זה יש אנשים שלא ישרדו את התקופה, אני מקווה מאוד ש

 3לנו, אבל נדרשת אחריות וגם שאף אחד לא יפחיד כשאין צורך, ויש 

 4פה אנשים שיש להם מטרה להפחיד משום מה, לא צריך לזרוע פחד, 

 5ה הכי עלובה שיש, לא צריך דרך אגב, לשלוט על ידי פחד זו השיט

 6לשמור על הנהלים וההנחיות צריך ך להיזהר, ילהפחיד את הציבור, צר

 7 . נעבור לסדר היום. שאני לא אשכח. אבל ברוך השם מצבנו בסדר. 

 8אנחנו נעבור לסדר היום. סעיף ראשון הצעה לסדר היום של חברות 

 9 המועצה שטרקמן ונס פררו. בבקשה, מה ההצעה? כן. 

 10 תציג את ההצעה ואחר כך :שטרקמןגב' א. 

 11 להקריא את ההצעה?  נס פררו: גב' ש.

 12 כן, כן גב' א. שטרקמן:

 13באפריל. מדי שנה משקיעה עיריית נהריה בדומה לעיריות  23-הצעה מ גב' ש. נס פררו:

 14אחרות בהפקת אירועי ערב יום העצמאות ביום העצמאות לטובת 

 15העמידה העירייה  2020התושבים.  על פי התקציב המיועד לשנת 

 16שמטבע הדברים לא ₪ אלף  900לטובת אירועי יום העצמאות 

 17התקיימו עקב משבר הקורונה. למרות האישור שניתן להפעלת 

 18זיקוקים אנו קוראות לעירייה לוותר, זה אף עשוי להביא 

 19להתקהלויות בניגוד להנחיות. לצד זאת אנו רואות את מצוקת 

 20מו גם את הכאוס המתחולל ההורים לאור המשבר הכלכלי שנוצר, כ

 21ואי ההסכמות בכל הנוגע לקיצור החופש הגדול ומתן מענה להורים 

 22בחודשים יולי ואוגוסט. לשם כך אנו מאמינות כי נכון יהיה להקצות 

 23את תקציב התרבות והאירועים המיועד ליום העצמאות, כמו גם 

 24אירועי קיץ שכפי הנראה תהיה מניעה לקיים ולהקדישם למען 

 25לילדי העיר הצעירים בחופשת הקיץ. הצעת ההחלטה  פתרונות

 26שמועצת העיר תבחן סבסוד לקייטנות העירוניות בבית ספר של הקיץ, 

 27הפקת ימי פעילות ופתרונות נוספים בחודשי יולי אוגוסט שיאפשרו 

 28 להורים חזרה מהירה לשגרת עבודה ופרנסה. טוב.

 29 צה להגיב.וראני  מר מ. אפריאט:
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 1וכפי  6/8-רגע, שניה, רק אסיים, הממשלה, יש את המסגרות עד ה ש. נס פררו: 'גב

 2-שאמרת בעיריית נהריה הצהרונים ממשיכים לילדי הגנים וכיתות א

 3 ג עד?

 4 אוגוסט.ב 15  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5עדיין יש עוד שבועיים, אולי אפשר לחשוב מה עוד כן לתת להורים  ש. נס פררו: 'גב

 6יה לא הבכלל כשכתבנו זה אז כי וארך באמת, המעבר לזה, ואם זה 

 7 באופק, מה כן עושים עם הכסף של יום העצמאות?

 8 שאלה מעולה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 סדר יום, זה לא מצחיק.הא', אני מבקש להוריד את זה מההצעה של  מר מ. אפריאט:

 10 לא מצחיק. א. שטרקמן: 'גב

 11 יות.אם הייתן רציניות הייתן מעלות הצעות קונקרט מר מ. אפריאט:

 12 למה אתה חושב שאנחנו לא רציניות? ש. נס פררו: 'גב

 13 דקה, דקה, דקה, לא ציני, אני לא ציני.  מר מ. אפריאט:

 14 פשוט מתעלמים לפני  גב' א. שטרקמן:

 15 מה זה הזלזול הזה גב' ש. נס פררו:

 16 דקה, דקה אחת בנות. מר מ. אפריאט:

 17 מהמשפט הזה.תחזור בך לא, סליחה, תחזור בך,  גב' ש. נס פררו:

 18 אני חוזר בי. מר מ. אפריאט:

 19 ?תרציניאני לא מה זה  ש. נס פררו: 'גב

 20ההצעה היא רצינית, הייתה יכולה להיות רצינית בימים טובים, אנחנו  מר מ. אפריאט:

 21נמצאים בתקופה אחרת לגמרי. עברנו עכשיו את השטפונות עם גירעון 

 22שלב ראשון ורונה, מיליון, אנחנו נמצאים עכשיו בק 60של לפחות של 

 23מיליון כתוצאה מהוצאות  22עם גירעון של  , עברנו אותועברנו אותו

 24נו כסף על מחלקת רווחה עודפות, הוצאות יותר מהכנסות. בזבז

 25 למחלקת רווחה. הארנונהקשישים שהתווספו לנו 

 26 הקורונה... כסף... :גב' א. שטרקמן

 27 א הכנסנו.ארנונה של גב' מ. אפריאט:

 28 אני לא מבינה מה זה קשור בכלל מה שאתה אומר? גב' א. שטרקמן:

 29 יש קושי בגביה, יש כל כך הרבה בעיות גב' מ. אפריאט:
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 1 יש קושי בגביה, העירייה...  שטרקמן: גב' א.

 2 עכשיו מגיע השלב השני של הקורונה.בשלב הראשון של הקורונה,  גב' מ. אפריאט:

 3 מה זה השטויות האלה?  א. שטרקמן: 'גב

 4מה אנחנו מצפים, נכון שהממשלה רוצה  לא יודעיםעדיין אנחנו  אפריאט:מר מ. 

 5זה לא מתאים  ולכן אני אומר עדיין טיפה ביםלעזור, עוזרת, אבל זה 

 6 לתקופה הזאת. 

 7 הורים לילדיםזה  א. שטרקמן: 'גב

 8 מה לא מתאים? נס פררו: גב' ש.

 9 א' ב'.זה  שטרקמן: גב' א.

 10בא לפקודת העירייה ש 210יש סעיף שאומר, אחר. עכשיו נעבור לדבר  מר מ. אפריאט:

 11אומר שההצעות שלכן שאתן רוצות להעלות אותן מגישים אותן ו

 12רה מסודרת לגזבר וצריך להגיש אותן בצ , ראש העירלראש העיר

 13, ועדת צריך להגיש אותן לוועדת הכספים, גזבר העירייה העירייה

 14לישיבת המועצה, מה  אותן צריכה לאשר אותן ואז להעביר הכספים

 15לקרוא את פקודת העירייה, סוף. לכן, נא שאתן עשיתן הלכתן ישר ל

 16 , היועמ"ש פה יוכל לתת הסבר לזה.210סעיף 

 17 אתה עושה מעצמך צחוקמקס,  א. שטרקמן: 'גב

 18 אני לא עושה, אה, או.קי.  אפריאט: מר מ.

 19 כן, אתה לא רציני.  א. שטרקמן: 'גב

 20 וק ממני?אני עושה צח מר מ. אפריאט:

 21 ... צחוק א. שטרקמן: 'גב

 22 את אומרת שהסעיף שכתוב  מר מ. אפריאט:

 23מה שאתה אומר ממש לא קשור למציאות, אתה עושה מעצמך צחוק,  א. שטרקמן: 'גב

 24 זה לא לעניין.אני, 

 25 ז אני אומר וקי, אא מר מ. אפריאט:

 26 זה הכלים שיש לנו להגיש יש הצעה לסדר,  א. שטרקמן: 'גב

 27 להוריד מסדר יום  אפריאט:מר מ. 

 28 ההצעה לסדר היא לדון בנושא הזה, אחד הדברים החשובים  א. שטרקמן: 'גב

 29לא, יש נוהל, יש נוהל איך מציגים את הנושא הזה ואת לא יכולה  מר מ. אפריאט:
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 1 להביא אותו

 2אנחנו נפגשנו עם עשרות תושבים ואנחנו מייצגות תושבים שיש להם  א. שטרקמן: 'גב

 3זה ממש לא חנו מייצגים תושבים שיש להם צורך, מה זה, אנצורך, 

 4 , היה עדיף שלא היית אומר, זה כבר היה נשמע יותר, באמתלעניין

 5 אנחנו לא שומעים טענות. ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 רוצה להגיד משהו?  את לירז, א. שטרקמן: 'גב

 7דם כל אמרתי אני אתייחס. תראו, קותייחס לזה רגע. ני אגיד, אא ע:"מר ר. מרלי, רה

 8קיימנו שאלה מעולה ואם הקשבתם בהתחלה,  גם שנה שעברה 

 9מה שמקס ניסה  ונעשה את זה גם השנה. אבל 15/8נות עד קייט

 10, עיריית נהריה ותושבי 210להסביר מעבר להיבט החוקי של סעיף 

 11העיר ספגו בתקופה הזו נזק שהוא גדול מאוד וההוצאות גוברות על 

 12אנחנו לא גבינו דוחות, לא הפעלנו אכיפה . ₪מיליון  22.5-ההכנסות ב

 13על דוחות חניה למשל, לא גבינו מיסים מסוימים, אנחנו לא עוסקים 

 14בגביית פיגורים לפחות לא עסקנו עד עכשיו. הפגיעה בארנונה, אנחנו 

 15אשר מאי כ –על חודשים מרץ ₪ מיליון  14.5משלמים לבעלי עסקים 

 ₪16, מיליון  11.2 מיליון שקלים, קצת יותר, 11 משרד הפנים נתנו לנו

 17 15/8את הפער הזה אנחנו סופגים, ולכן מעבר לזה שיש קייטנות עד 

 18אי אפשר לחשוב שיש טריידאוף בין כסף שכאילו נחסך מביטול 

 19הופעות ואפשר להשקיעו בגמלאים, בקייטנות, לא משנה מה, זה לא 

 20אנחנו, אוד גדול וספגנו פה נזק מאוד מוון שיכול לעבוד ככה כי

 21וון המועצה הזו תצטרך לדון בנזק הזה אני מניח ממש בקרוב כי

 22ולא סתם אין  2021ו נבנה תקציב לשנת חנהגירעון יגדל ויגדל ואנש

 23כרון מנוס מתוכנית הבראה אז לדון עכשיו אם לקחת כסף מיום הזי

 24מצומצם כדי להעביר טקס, מכאן  כשהטקס שקוים הוא טקס מאוד 

 25טפונות פלוס תקופת ם, אנחנו צריכים להבין שהנזק מהשזה לא מתאי

 26 גדול  הקורונה הוא כל כך

 27שצריך לעשות בעצם היערכות מחדש על כל התקציב שלנו וזה צריך 

 28לעבור בוועדת הכספים כפי שמקס ציין ולכן גם אני חושב שאין מה 

 29טריידאוף , הלדון בזה עכשיו, זה לא יהיה רציני לדון במשהו שהוא
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 1 יכול לעבור בקיצור. זה לא ה

 2אני כן אגיד את זה להגיד את זה אבל  לא תכננתיהאמת שאני רוצה,  ד ל. איתמר:"עו

 3נכון לסיטואציה הזו. אני חושבת שאנחנו כולנו פה חברי מועצה  זהכי 

 4ולכל אחד יש זכות להגיש הצעה לסדר והצעה לסדר היא לאו דווקא 

 5מלחמתית איך משהו רע, לא צריך לצאת פה לאיזה אסטרטגיה 

 6מסירים הצעה מסדר יום, אני הגשתי אז, הסירו לי אותה ככה בשניה 

 7וחצי וזה הרגיש מאוד לא נעים. אני חושבת שאנחנו פה חברי מועצה 

 8בסיעור מוחות כדי להביא את העיר שלנו למקום יותר טוב וכן הייתי 

 9מצפה מבוריס, מקלאודיה, משרית, להגיש פה הצעות יפות שנדון בהן 

 10דם, ולא במחי יד ככה להוריד הצעה כזאת מסדר יום. אני לא ונק

 11מסכימה עם חברותיי אבל יש מקום לדון, יש מקום לדבר ויש מקום 

 12לשיח, בצורה מתורבתת ויפה, וכן הייתי רוצה לשמוע עוד אנשים. אם 

 13אני הגשתי הצעה לסדר אז לדון בה בצורה עניינית ולא ממקום של 

 14, לשמוע את כולם, יש לכולם רעיונות, מלחמה, לא רוצה לשמוע אותה

 15יש לכולם איזושהי מחשבה שהייתי רוצה לעשות בעיר או רוצה 

 16לעשות בעיר, קדימה, תניחו הצעות. אתם לא בובות, כולנו פה כדי 

 17לעשות וזה מתחיל קצת לשעמם מה שקורה פה בישיבות, באים, 

 18 מצביעים, הולכים. 

 19 לא הקשבת לי אה?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 הקשבתי, אבל לא אהבתי את ההתנהלות.  ד ל. איתמר:"עו

 21 ₪.מיליון  22.5חסר לך  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 אני מבינה רונן, אבל אני לא דיברתי על תוכן ההצעה  ד ל. איתמר:"עו

 23 אז בואי נדבר. ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 דיברתי על אופן. ד ל. איתמר:"עו

 25דיברת יפה אז אני אתן לך טיפ, אתן לך טיפ,  אני מציע, עוד הצעה, אני ע:"מר ר. מרלי, רה

 26בואי תגידי בישיבת המועצה הבאה, הצעה מאוד מאוד חשובה שכדאי 

 27ה נבטל, נבטל הסעות? מ₪, מיליון  22.5-שנדון בה, ממה נוריד את ה

 28נסגור את ? נבטל פארקים? בחינוך נבטל שיפוצים נבטל קייטנות?

 29 החופים? 
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 1, היה לנו יחד עם מקס ת כספיםעדווה באני חבראני אענה לך על זה,  ד ל. איתמר:"עו

 2אם יש לדוח הרבעוני, אני חושבת שגם דיון על הגירעון, עוד מעט נגיע 

 3 צורך כזה אז בהחלט לשבת יחד ולדון בכך. 

 4 בישיבה הבאה תעלי הצעהנתתי לך טיפ,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 בהחלט? הצעה לסדר? ד ל. איתמר:"עו

 6באמת, זה נחסוך אותם. איך ₪,  מיליון  22.5כן ,למה לא, ממה נוריד   ע:"מרלי, רהמר ר. 

 7 אירוע מורכב, אני אומר לכם, אני מדבר

 8תת לאנשים דבר, למקום לחושבת שיש אני מסכימה, אבל רונן,  ד ל. איתמר:"עו

 9 להשמיע את קולם ולא להסיר כך הצעות.

 10להבין את אבל צריך עוד פעם, אני אומר שוב, באמת, את צודקת,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 ₪11מיליון  22.5אנחנו נכנסו לאירוע שהוא הפסד של  ,הסיטואציה

 12 עכשיו ואנחנו בחודש יוני.  2020-ב 

 13 רונן, אנחנו כל כך רחוקים, אבל אני אגיד לך שאני מסכימה אתך  ד ל. איתמר:"עו

 14 נו? ע:"מר ר. מרלי, רה

 15נכון, הכסף הזה ילך וינותב לדברים הרבה יותר חשובים, יותר  ל. איתמר:ד "עו

 16 מאוד שמישהו מגיש פה הצעה לסדר  , צרם ליצרם לימהותיים, אבל 

 17 אבל הוא יו"ר ועדת כספים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 אני יחד איתו בוועדה רונן. ד ל. איתמר:"עו

 19 יש חוק. ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 הוא ציין זאת, הכל טוב.בסדר, , יש חוק ד ל. איתמר:"עו

 21של הדברים,  תקציבפסקת המדברים על העוד שניה עובדה שאנחנו  א. שטרקמן: 'גב

 22 אז כן עושים את זה, זה לא 

 23 תעבירי את זה בצינורות המקובלים, זה בסדר.  מר מ. אפריאט:

 24 זה עדיין צינור, בוא נדון בזה לפני שאני מעבירה בצינורות המקובלים.  א. שטרקמן: 'גב

 GO – NO GO  25לא, לא דנים פה, פה צריך להחליט אם זה עובר עובר,  מר מ. אפריאט:

 26יעברו קורס  אתם מה זה לא מבינים מה זה ישיבת מועצה, אולי כולם א. שטרקמן: 'גב

 27 על ישיבת מועצה. 

 28 ורנה, מה שהוא אומר לך מקס, א ע:"מר ר. מרלי, רה

 29אמורה שישיבת מועצה נראית  איך שרית, בואי נעביר את כולם קורס  א. שטרקמן: 'גב
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 1 קלוקל, בוא נתחיל מההתחלה.  DNAות, לא יודעת, יש פה רלהי

 2יש פה סעיף  ועדת הכספים, בצינורות המקובלים.תביאי את זה לו מר מ. אפריאט:

 3 בפקודת העירייה. 

 4 זה לא קשור לצינורות המקובלים. ש. נס פררו: 'גב

 5 מקס, עזוב, עזוב.  א. שטרקמן: 'גב

 6 הצעה לסדר, להביא הצעה. ש. מולכו: 'גב

 7 הבנו, אבל אפשר גם לדון בזה פה.   ש. נס פררו: 'גב

 8יש בעיה. אפשר לעשות קורס, , בל אפשר לדון... ישיבת מועצהא א. שטרקמן: 'גב

 9שנסביר מה קורה בישיבת להציע לעשות קורס לכל חברי המועצה 

 10 מועצה ואיך היא אמורה באמת להתנהל?

 11 אפשר לקרוא... לא שומע.   מר א. פרץ:

 12 אה, אתה לא שומע. טוב, תעביר את זה בפייסבוק, שם כולם שומעים.  א. שטרקמן: 'גב

 13בקיצור, אז אני אומר שוב, כדי שנכבד את ההצעה של חברות המועצה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14שנשארו  900אנחנו לא יכולים לדון על ה שלירז אמרהוגם את מה 

 15אני מסביר הכסף הזה לא קיים, ש ווןאלף שקלים כי 700לדעתי מהם 

 16זה הנזק מהתקופה הזו ובהחלט שווה ₪ מיליון  22.5-עוד פעם, ה

 17ו רוצים לתת שירותים חנלחשוב על מה לוותר וזה יהיה קשה, אנ

 18באמת צריך ן מורכב על מה לתושב ולא לפגוע בשירותים אבל יהיה דיו

 19תכתיב  זרת השםתכנית ההבראה שניכנס אליה בעאני מניח שלוותר, 

 20בקש להצביע באמת שלא מני מקבל, ז אלנו לא מעט דברים בדרך, א

 21דבר על החוב ווה לנדון בזה כרגע ואם תרצו באמת בוועדת הכספים ש

 22 ם? מה עושים איתו באמת. אז מי בעד להעביר לוועדת הכספיאז הזה ו

 23 מיליון.  22.5-לדון בזה בוועדת הכספים, אני טוען שצריך לדון על כל ה

 24 אם ככה...  פרץ: מר א.

 25או.קי. אז מי בעד? אז אנחנו מורידים את זה כרגע וזה יעבור לוועדה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 נגד? נמנעים? 

 27 זה עובר לוועדת כספים.  ש. נס פררו: 'גב

 28 הוריד את ההצעה, הוא לא רוצה לדון בה. לא, הוא רוצה ל א. שטרקמן: 'גב

 29 ברור שאנחנו מתנגדים.  ש. נס פררו: 'גב
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 1 . נגד 2בעד,  12הצבעה: 

 2 

 3מיכה, , עכשיו אנחנו רצים על לא מעט תב"רים, מיכה, איפה 2סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4וכל לענות, אני מניח שיהיו שאלות, אז אני יקרופון שתקח בבקשה מ

 5מיכה יענה ונתקדם. אני מקריא את התב"ר, כל שאלה  מבקש כבר,

 6אז גם שם דודו אם צריך לתת למהנדס מעולה,  מהנדס העיר פה?

 7 להתייחס. 

 8 כן מר ד. אילוז:

 9, כביש גישה ופיתוח סביב בית העלמין, הסכום 407, תב"ר 2אז סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10תקציב הוא אלף שקלים, זה המשך של הפיתוח של בית העלמין, ה 200

 11לא מי בעד? נגד? נמנעים?  מהמועצה הדתית, זה עדכון לפי שלב. 

 12 שומע. 

 13 בית העלמין הישן או החדש? מר ז. חי:

 14 החדש, החדש. הישן אין בו מקום.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 הצבעה: בעד פה אחד.

  16 

 17מקור )₪(  441,858ת חידוש במבני חינוך, הסכום הוא עבודו 931תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18ו מעבירים שיפוצים שכבר בוצעו, אנחנזה רשת עמל, המימון הוא מ

 19 את התב"ר הזה, מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. 

 20 הצבעה: בעד פה אחד. 

 21 

 ₪22, אלף  600, פיתוח סביבתי, כבישים ומדרכות על סך 939תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23סימון כבישים, סימון מעברי חציה, חניון זה הרשות מהיטל כבישים, 

 24 הקרוואנים, זה לפי פרויקטים. שאלות?

 25 ?בקיץ חידושמה שנקרא זה  מר א. פרץ:

 26 תודה. . מי בעד? נגד? נמנעים?, כן, צביעת מעברי חציהגם ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 הצבעה: בעד פה אחד. 

 28 

 29ובניית גן  חד, תכנון, אקריא אותם אחד א959-ו 958שני תב"רים  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1זה הרשות ₪. אלף  300ילדים כפול בשכונת בוימל אכזיב בסכום 

 2 מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. זה עדכון לפי שלב. מהיטל השבחה, 

 3 הצבעה: בעד פה אחד. 

 4 

 5נהריה הירוקה שכונת גן ילדים כפול בובניית אותו דבר, תכנון זה  959 ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 תודה.  מהיטל השבחה, מי בעד? נגד? נמנעים? הרשות,₪אלף  250זה 

 7 הצבעה: בעד פה אחד. 

 8 

 9 )יצאה מהדיון(  ד ל. איתמר:"עו

 10, בניית בי"ס יסודי שלב א' בשכ' אריק שרון, הסכום 980תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 מי בעד? ממשרד הפנים, עדכון לפי שלב. ₪  3,042,000

 12 מה זה שלב א'? מר ז. חי:

 13את השאלות לפני הצבעה, רק שלב א', בית הספר הזה נבנה, אבקש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14שלב א'  כיתות. 12-כיתות ו 12בשני שלבים, נבנה הזה  בית הספר

 15כל פעם נתקדם גם עם אנחנו כיתות הראשונות ו 12-על הבעצם מדבר 

 16התקדמות מתקצב אותך לפי  חינוךהתקציב לפי שלבים, גם משרד ה

 17 תודה.  נמנעים? מי נגד? בשלבים, מי בעד?

 18 הצבעה: בעד פה אחד.

 19 

 20זה משרד ₪,  3,250,000, הסכום הוא מתחם פינסקר שיקום תשתיות ע:"מר ר. מרלי, רה

 21הביוב, המים ושאלות? כל תשתית  השיכון משלם מהסכם הגג.

 22זה כל שכונת כשאני אומר מתחם פינסקר הכבישים, הסידור של כל, 

 23החדשה, חיברנו תשתית ם העגן העיר שנבנתה עם הכבישים החדשים, 

 24וזה משרד השיכון  חדשה, תשתית ביוב, מים וניקוז,ביוב תשתית 

 25 תודה. שילם, מי בעד? מי נגד? נמנעים?

 26 הצבעה: בעד פה אחד. 

 27 

 28גם זה משרד ₪, אלף  450שיקום פנסים במגרשי ספורט פתוחים, , 991 ע:"מר ר. מרלי, רה

 29 תודה. מי בעד? נגד? נמנעים? השיכון, שאלות?
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 1 הצבעה: בעד פה אחד. 

 2 

 3גם ₪, אלף  500, שיקום מתקן כיכר ויצמן הרצל, הסכום 992תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 זה ממשרד השיכון, אם יש שאלות. 

 5 מה זה הכיכר? מר ז. חי:

 6אלף  500, שיקום שלהכיכר ויצמן הרצל זה בעצם כיכר המזרקה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7עדיין לא יודעים, יצא מכרז על  .של ויצמן הרצלבהצטלבות  שקלים

 8תכנון של הדבר הזה, או של שקט במזרקות או שנעשה שם משהו 

 9 תודה.  מי בעד? נגד? נמנעים? אחר, צריך לתכנן את זה.

 10 הצבעה: בעד פה אחד. 

 11 

 12, זה בשורה גדולה, אני אסביר, אנחנו בעצם יוצאים לתכנון של 993 ע:"מר ר. מרלי, רה

 ₪13, אלף  750י אופניים והליכה, הסכום הוא לתוכנית אב, תכנון לשבי

 14הסכום ₪. אלף  750בעצם לבניית תוכנית האב כולל תוכנית מפורטת, 

 15הוא ממשרד השיכון, זה תוכנית אב לשבילי אופניים בכל העיר נהריה 

 16ולאחר שתהיה תוכנית מסודרת עם תכנון מפורט אנחנו נחליט בעצם 

 17ים לאורך ורוחב העיר מה לקיים, בסוף תהיה רשת של שבילי אופני

 18ואני חושב שזו בשורה לתושבים ולעיר. מי בעד? מי נגד? נמנעים? 

 19  תודה. 

 20 הצבעה: בעד פה אחד. 

 21 

 22תכנון אסטרטגי לכל רחוב הגעתון זה , גם זו בשורה גדולה, 994תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23אלף  750עד הים, גם זה והגעתון  4הגעתון צומת  4מאזור כיכר כביש 

 24ון, זו בשורה, אנו מנסים פעם אחת לעשות תכנון אסטרטגי, לתכנ₪ 

 25ייבחר מתכנן בצורה מסודרת ונוכל לבחון תוכנית ארוכת טווח, 

 26ה נוכל להוציא לפועל את מה "תוכנית אב לכל שד' הגעתון, בעתיד בע

 27אני מזיכר שהמתכנן יתכנן, אבל אני חושב שזה ישנה את פני העיר, 

 28 רחוב הזה. מי בעד? מי נגד? נמנעים?זה נכס אסטרטגי שלנו הלכם ש

 29 תודה. 
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 1 הצבעה: בעד פה אחד. 

 2 

 3ככה קוראים , אני אסביר אותו, שדרוג שצ"פ בכניסה לעיר, 995 ע:"מר ר. מרלי, רה

 4שלם וזה רק, אני אומר זה משרד השיכון י₪,  14,880-ובר במדלתב"ר, 

 5ארק פה, שלא נקפוץ, זה רק הוצאת התותח ממקומו והעברתו לפ

 6זה לא בניית המונומנט החדש, אחרי שהייתה ועדה, הצגנו  הניצחון.

 7זה לא בנייה של אז אדריכלים השתתפו,  11מונומנטים חדשים, 

 8מונומנט חדש בכניסה לעיר, זה רק הפינוי וההעתקה של התותח 

 9ית את המונומנט החדש בכניסה ממקומו, זה יקרה אחרי שנבחר סופ

 10אתה  מי בעד? מי נגד?₪,  14,880אבל זה  לעיר. עד אז התותח שם

 11 אומר זה פיצוחים, יש נמנעים? תודה. 

 12 צבעה: בעד פה אחד. ה

 13 

 14רחובות לוחמי הגטאות, כיכר קפלן עד כיכר יאנוש  , שיקום996 ע:"מר ר. מרלי, רה

 15, אם יש שאלות מהנדס העיר פה יוכל לענות, רחוב סולדקורצ'ק ו

 16 ד הבינוי והשיכון. ומי שמשלם זה משר)₪( מיליון  1.2הסכום 

 17 שמהנדס העיר יסביר לנו.  ש. מולכו: 'גב

 18 פארס, בבקשה. תן לו כי הוא הולך להסביר הרבה דברים עכשיו.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 מה השאלה? שאלה, או להסביר?  דאהר: אינג' פ.

 20 מה המשמעות של ההוצאה הזו?כן,  ש. מולכו: 'גב

 21יש  הרחובות מהכיכרות עד רחוב סולד.חנו הולכים לתכנן את אנ פ. דאהר: 'אינג

 22קרצוף, ריבוד של כל תהיה רוב העבודה בעיית ניקוז שם, שיפועים, 

 23 הרחובות האלה.

 24 שמה? לא הבנתי. ש. מולכו: 'גב

 25 קרצוף, ריבוד. ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 .קרצוף, ריבוד, זה  חידוש של כל הכביש פ. דאהר: 'אינג

 27 אז זה רק כביש. ש. מולכו: 'גב

 28זה שיקום של הרחובות של לוחמי הגיטאות, פארס, תסביר עוד פעם,  ע:"מרלי, רהמר ר. 

 29 עד יאנוש קורצ'ק ורחוב סולד  קפלן כיכר
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 1 נכון  פ. דאהר: 'אינג

 2 , ריבוד של הכביש, סידור הניקוזים.קרצוף של הכבישזה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 תבעיוופתרון  פ. דאהר: 'אינג

 4 בטיחות ותנועה. פתרון בעיותחידוש שלו ו ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 נכון מאוד, ניקוז, סליחה.  פ. דאהר: 'אינג

 6 פארס, מה זה יעשה לעסקים? מר א. פרץ:

 7 מי שמשלם את זה זה משרד השיכון.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 פארס, מה זה יעשה לעסקים בתקופה הזאת?  מר א. פרץ:

 9 סליחה? פ. דאהר: 'אינג

 10 עם רכבים ברחוב הזה אפשר יהיה לנסוע?  כמה זמן  פרץ: מר א.

 11 רים חלקסוגעבודות לילה, בדרך כלל עושים זה  פ. דאהר: 'אינג

 12 אתה תוכל להגיע הביתה איציק. א. שטרקמן: 'גב

 13 לא סוגרים כבישים. פ. דאהר: 'אינג

 14התב"ר שהחתמתם אותנו טלפונית בשטראוס, זה לבין מה ההבדל בין  מר מ. אפריאט:

 15 אותו קו.זה 

 16 מתחם פינוי בינוי של גבע אלון. לא, מתחם שטראוס זה לא, לא,  פ. דאהר: 'אינג

 17 אז זה ...  מר מ. אפריאט:

 18 לא נוגעים שם.  פ. דאהר: 'אינג

 19 מקס, זה בפנים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 20, בתוך המתחם. כן, הוא הפריש שטחי ציבור והיינו מחויבים זה פנימי פ. דאהר: 'אינג

 21 על פי 

 22ת הרחובות האלה, אמה שפארס מתאר, לוקחים יש פה בשורה,  ע:"ר. מרלי, רה מר

 23מרבדים אותם, , אותם יםרחובות ישנים, משדרגים אותם, מקרצפ

 24 מיליון, מי בעד?  1.2 פה משרד השיכון תרם לנומסדרים את הניקוז, 

 25 ...זה לא תרם. א. שטרקמן: 'גב

 26 תודה.  נמנעים? מי נגד? ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 הצבעה: בעד פה אחד. 

 28 

 ₪29, אלף  300ספורט, פנאי ומבני ציבור, תרבות, ב, עבודות 958תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1דות הנגשה במוסדות ציבור, מי עבוזה מהרשות מהיטל השבחה, זה 

 2 תודה.  נמנעים? בעד? נגד?

 3 הצבעה: בעד פה אחד.

 4 

 5ה הירוקה, הסכום הוא צומת הזמיר נשר בנהרי, הסדרת 877תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 80-ממשרד התחבורה ואנחנו משתתפים ב₪ אלף  ₪184, אלף  263

 7דרך  נשר, להפוך אותה, היא לא בטיחותית -זה צומת הזמיר ₪, אלף 

 8 כל כך, ועכשיו יש כוונה לטפל בה, מי בעד? נגד? נמנעים? תודה.  אגב

 9 הצבעה: בעד פה אחד.

 10 

 11אלף  300הוא  הסכום ,קוסטית למוסדות חינוך, הסדרת נגישות א951 ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 ?מי בעד  זה רשות מהיטל השבחה, אני מניח שהחשיבות ברורה.₪, 

 13 נמנעים? תודה. מי נגד?

 14 הצבעה: בעד פה אחד.

 15 

 16 מיכה? זה לא טעות? 1תב"ר מספר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 . 1-זה הופך ל 999כן, אחרי  ח מ. זנו:"רו

 18רחוב הרצל הסדרי בטיחות בביצוע או.קי. אז הפרויקט זה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19אלף ממשרד התחבורה  105אלף שקלים,  150סכום הוא המייסדים, ה

 20 תודה.  נמנעים? ?נגדמי  ?היטל כבישים, מי בעדאלף מהרשות,  45-ו

 21 ה אחד.הצבעה: בעד פ

 22 

 23, פארס יענה אז , תכנון רחוב הרצל לכל אורכו, אם יהיו שאלות2תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 ₪24 אלף  180אלף שקלים ממשרד התחבורה,  420תכנון רחוב הרצל, 

 25 ₪. אלף  600מהרשות, סך הכל 

 26 מתכננים שם? מה  ש. מולכו: 'גב

 27 לא שומעים. פ. דאהר: 'אינג

 28פארס, תענה על רחוב הרצל ועל רחוב ויצמן שזה הדבר הבא, מה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 29 מה זה תכנון הרצל וויצמן לכל אורכו?  אלף שקלים? 600-עושים ב
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 1במשרד  34הערים שנקראות בפרויקט טופ מהעיר נהריה נחשבת אחת  פ. דאהר: 'אינג

 2התחבורה, עד היום התעלמנו מזה כי משום מה מגדירים אותנו כעיר 

 3עשינו ישיבה במשרד התחבורה בחיפה, ישבנו מוכת תאונות דרכים. 

 4שכביכול הציעו לנו, אם תשימו לב  העבודתכנית הצוות תכנון על העם 

 5שם סטטיסטית יש ר בתכנון לכל אורך ויצמן והרצל היות ומדוב

 6ו מקבלים דוח איפה היו חנתאונות דרכים ויש נפגעים, כל שנה אנ

 7כון עירוני, הסיכון, אז זה מין מוקד סי יפה מוקדיתאונות דרכים, א

 8את כל אנחנו עושים תכנון, בוחנים שיתוף משרד התחבורה אז ב

 9, לשפר את הבטיחות למען לתקן ההיבטי הבטיחותי ואיפה שצריך

 10תאונות אלה זה תאונות הדרכים, בדרך כלל את תופעת גר צמצום ולמ

 11זה פרויקט אז זה בחסות משרד התחבורה, , הדרכים עם פצועים קש

 12שדרוג, כל התב"רים שאתם רואים פה זה מדובר על בטיחות, , 34טופ 

 13 בטיחות.

 14 ?מה בדיוק הבטיחות מן:א. שטרק 'גב

 15 תודה ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 , מה אתם עושים?מה בדיוק הבטיחות א. שטרקמן: 'גב

 17האופציה ומשדרגים את זה.  , מתכננים, בודקים אתלוקחים מתכנן פ. דאהר: 'אינג

 18אנחנו עכשיו אנחנו בינתיים עוד לא יודעים מה התוצאה, אין, 

 19את הבטיחות ולמגר  ים בתכנון את הגורם איך אפשר לשפרמחפש

 20  . בכבישים תאונות דרכים עם פצועים

 21 צריך עכשיו לחקור מה ...  א. שטרקמן: 'גב

 22פי המספור הם קבעו לנו כי ל ,זה תוכנית של משרד התחבורהסליחה?  פ. דאהר: 'אינג

 23 שתתפות המשטרה.בהעים של התאונות דרכים והנפצ

 24 , צריך לעשות. עוד לא יודעים מה אתה יכול לשפר? א. שטרקמן: 'גב

 25שדרוג של צומת, או הפיכת אם זה מעברי חציה, זה בדרך כלל כן,  פ. דאהר: 'אינג

 26 דברים. 101רמזור, זה צומת רגילה עם צומת למעגל, או 

 27 לביצוע?אלף  600אלף לתכנון או  600אז  מר א. פרץ:

 28 לתכנון. זה בינתיים לא,  פ. דאהר: 'אינג

 29 משרד התחבורהאבל בכל מקרה  ד ל. איתמר:"עו
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 1 משרד התחבורה ביקש ונתן סיוע.  פ. דאהר: 'אינג

 2ים את לוקח, קטלניות תאונות 2זה קורה במקומות שיש בהם מעל  ד ל. איתמר:"עו

 3 ן.ובוחנים אותו מה גורם לסיכוהמקום הזה 

 4  איש הביצוע יותר זול מהתכנון.  מר א. פרץ:

 5 זה רחוב ארוך.  ש. מולכו: 'גב

 6 יש לך שם?מה  מר מ. אפריאט:

 7 פארס ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 מה? אני לא שומע את הויכוח ביניכם.  פ. דאהר: 'אינג

 9 ₪.אלף  600-ממה נגזר התסביר רגע  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10ויצמן והרצל, גם אם זה תנועתי, גם רח' תכנון לאורך שוב פעם, זה  פ. דאהר: 'אינג

 11 לצאת למכרז אם זה תכנון לביצוע, גם אם יש בעיות שאנחנו רוצים

 12 כל נושא התכנון לכל אורכו.זה ל, להקמת המכרז

 13 הזה? פארס, איך הסכום הזה נקבע? מי קבע את הסכום ש. מולכו: 'גב

 14  לפי אומדנים.זה  פ. דאהר: 'אינג

 15 יש מדדים שעל פיהם בונים תוכנית כזאת.  ד ל. איתמר:"עו

 16משלמים פר מכרז וביצוע כשיוצאים למכרז של תכנון בסופו של דבר  פ. דאהר: 'אינג

 17 דבר. אותו

 18 הייתי בהשתלמות. ד ל. איתמר:"עו

 19 אבל תכנון מגיע עם מסקנות. מר מ. אפריאט:

 20משרד קודם כל , את ה לוקחיםאם אני מסכם את מה שפארס אומר,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21לכל ₪ אלף  420סכום כסף של  התחבורה שותף פה, ולא סתם שם

 22הציג לנו את הנתונים לא מזמן, הסביר לנו  רחוב. משרד התחבורה

 23ות ויצמן והרצל, נהריה, לקח את רחובעיר איפה יש מוקדי סיכון ב

 24הסביר שהם מורכבים מאוד בהיבטי תנועה, אתם מכירים את זה 

 25ע פה כסף, אנחנו משתתפים עם קישמהוא החליט ש בעצמכם, 

MATCHING  26רת אותן ובעזתקן על הנקודות שצריך לשלנו, נעמוד 

 27השם נתקן לאט לאט את כל מה שאפשר גם ברחובות האלה. אז אני 

 28, מי בעד? מי נגד? 3מעלה להצבעה ראשית את רחוב הרצל, את סעיף 

 29 נמנעים? תודה
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 1 . 3רונן, לא  2זה היה תב"ר  ח מ. זנו:"רו

 2 , סליחה, סליחה. 2תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 הצבעה: בעד פה אחד. 

 4 תודה.  מי בעד, מי נגד, נמנעים? , רחוב ויצמן,3תב"ר עכשיו  מר ר. מרלי, רה"ע:

 5 נמנע 1, בעד 12הצבעה:  

 6 

 7, ביצוע סובה, זה מפרץ להורדת והעלאת תלמידים 4תב"ר מספר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 120אנחנו ₪, אלף  420בבי"ס הראל, גם פה משרד התחבורה משקיע 

 9 דה. תו גד? נמנעים?נ מי בעד?  מיאלף.  600סך הכל ₪, אלף 

 10 הצבעה: בעד פה אחד.

 11 

 12סולד, הכוונה שלנו  -, הסדרת צומת רחובות הרצל 5תב"ר מספר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13סולד ולהפוך אותה לכיכר   - לקחת את הצומת המרומזרת של הרצל

 14מסריק, הסכום על פי  -ולבטל שם את הרמזור כפי שעשינו בהגנה 

 15ואנחנו ₪ אלף  175-במשרד התחבורה משתתף כש₪, אלף  250אומדן 

 16אני באופן אישי חושב שזה יעלה יותר אבל זה מה ₪ , אלף  75-ב

 17שמשרד התחבורה כרגע נתן, אני מקווה מאוד שנצליח להשיג עוד 

 18סולד תהפוך  –כסף, אבל זו גם בשורה, הצומת המרומזרת של הרצל 

 19 מי בעד? לכיכר בע"ה. 

 20הסכום יעלה יותר או ודע אם לא י, אני לכל סוגיה הבעד והנגד לפני מר ז. חי:

 21מסבירים לנו שרוצים לתכנן את הרצל שני הסעיפים לפני כן פחות, 

 22ועכשיו מגיע סעיף שמדבר על ביצוע  מבחינת בטיחות ואת ויצמן

 23בשביל מה לתכנן אם יש כבר ביצועים, אני חבר'ה, הסדרת בטיחות, 

 24זאת ההרגשה מרגיש רע עם הסעיפים האלה של הכבישים האלה, 

 25 , בגלל זה גם נמנעתי מלהצביע. שלי

 26 בהרצל סולד יש רמזור. ע:"מר ר. מרלי, רה

 27בל אם הולכים על תכנון של יש רמזור, איכול להיות שבסדר,  הכל מר ז. חי:

 28כל הבטיחות עם נתונים שיש למשרד התחבורה על תאונות  הרצל על

 29על מה מדברים לא יודע בנהריה שאנחנו לא מודעים לזה בכלל, שיש 
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 1על ביצוע של כבר שני סעיפים אחרי זה מדברים פתאום כמה, ו ועל

 2צריך להשלים את כל התכנון בשביל מה התכנון, אולי  משהו,

 3 ולהראות בבת אחת את כל הדבר הזה.

 4 הרצל סולד זה אחרי תכנון כבר.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 זה לפני ביצוע. ש. מולכו: 'גב

 6 אחרי תכנון, אחרי בטיחות, אחרי משרד התחבורה שהחליט שצריך  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7 כשתכננו את זה  למה חוזרים לתכנון?  מר ז. חי:

 8ברחוב של קילומטרים, זה לא, זה צומת אחת אבל זה צומת, זדכריה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 זו צומת אחת שהיא מרומזרת שהופכים אותה לכיכר. 

 10פעם הולכים לפץ' כזה או אחר בתחום  כלות, יכול להיות, יכול להי מר ז. חי:

 11עשות משהו סדור לו אולי צריך להסתכל על הכל ברחב הבטיחות, אז

 12 -בתוכנית רב שנתית ו

 13לפני דקה הצבענו בדיוק על מה שאתה אומר, פעם אחת לעשות סדר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14יש צומת מרומזרת  , ועכשיו בתוך רחוב הרצלהרצלות ויצמן וברחוב

 15זה אחרי אין צורך בצומת מרומזרת שם, לכיכר, אותה שרוצים להפוך 

 16. משרד התחבורה תכנוןזה אחרי בטיחות וזה אחרי משרד התחבורה, 

 17, לכיכר ת הצומת הזאתלהפוך אמוכן להשקיע בזה כסף, אנחנו רוצים 

 18לא חושב שיש פה מישהו בחדר הזה שחושב שהיא צריכה להישאר 

 19 ההגנה אחד על אחד.  -מרומזרת כמו מסריק 

 20 תכנון של הדבר הזה?של ביצוע למשל הכמה עלה  מר ז. חי:

 21 ₪. אלף  250כרגע  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 כמה התכנון עלה? זה ביצוע,  מר ז. חי:

 23 ת?פארס, אתה יודע לענו ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 לא זוכר.  פ. דאהר: 'אינג

 25 עשו כיכר ולא תכננו אותה?  חי: מר ז.

 26 זה כנראה בתוך הסכום, מיכה, אתה יודע לענות?ו אותה תכננו ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 שעות עבודה של מתכנן.  ח מ. זנו:"רו

 28 יש לנו מתכנן שהוא  מר א. אלבז:

 29 לא שומע אותך. ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1שאני יושב פה ומקשיב לדברים האלה, רונן, המסר שלי המסר שלי  מר ז. חי:

 2, כל ש המסר שלי רק ... להפך, אני תומך בעניין הזה.אין לי בעיה

 3ים ישיבת מועצה אנחנו מקבלים רשימת מכולת של תב"רים ולפעמ

 4אחד לשני ויכול להיות שזה אני לא מצליח להבין את ההקשר בין ה

 5 נוח עם זה. לא מרגיש אני , יכול להיות, כל הקטע הזה מיותר

 6 תענה. ופון?מיקר אתה רוצה ע:"מר ר. מרלי, רה

 7נחנו מאשרים אותם במועצה, ז אמבחינת התב"רים אכעיקרון  ח מ. זנו:"רו

 8יוצאים אנחנו מעבירים לאישור משרד הפנים, אחרי שהתב"ר מאושר 

 9זה עובד, בגדול  , בחירת מתכנן ויוצאים לביצוע, ככהלהליך של מכרז

 10שאות משרד התחבורה אישר אותם אחרי שהגישו בקשה רוב ההר

 11שמגישים את ההרשאה  תב"ר רק לאחרומשרד הפנים מאשר לנו את ה

 12 . , ככה עובר התהליךוזה עבר את הבקרים של משרד התחבורה

 13 וא עובד, אני מדבר על הנושאים. לי כיצד הברור התהליך של התב"ר  מר ז. חי:

 14 אסביר.תן לי, אני  פ. דאהר: 'אינג

 15 ...בקיטועים. חי: מר ז.

 16כריה, ברשותך, אני אסביר לך על נושא מקצועי קצת, אני כמעט ז דאהר: אינג' פ.

 17בטוח שאף אחד פה לא בקיא בו, כדי לרמזר צומת, רמזור צומת, 

 18צריכה להיות בחינה של הצדקה לרמזור, אופציה זו נבחנה, כדי 

 19אני לא טועה זה  להצדיק האם הצומת הזה צריך להיות מרומזר, אם

 20, זה מה יחידת רכב ממוצעת, יחידהיר"מ זה יחידות יר"מ,  2,000

 21יחידות יר"מ,  1,000בכביש המשני לחישוב הבדיקה ו שנקרא  יחידה

 22יחידות יר"מ עוברים בשעות השיא. הצומת הזה  2,000כשבסה"כ 

 23, התכנון הוא במסגרת היעוץ השוטף נבחן ויש לי חוות דעת של היועץ

 24, יועצת שנותנת מענה נקודתי עדת בניין עריםוהוו היועצת של שלנו, ז

 25לא רק הצומת, והבדיקה שלה וחוות הדעת שלה זה לכל בעיית תנועה, 

 26את האופציה להפוך את זה אומרת שאין הצדקה לרמזור, ובחנו 

 27 למה לבטל רמזור, זה לא שקמתי יום אחדוזה גם נבחן  למעגל תנועה

 28תקנות, יש מעגל, יש לזה אני רוצה ופה והחלטתי פה אני רוצה רמזור 

 29הכיכר גם שנבצע את החוות דעת שלה, גם להעביר בחינה, אשמח לזה 
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 1אותה ונסיים את הביצוע שלה תהיה גם מתאימה לעתיד הקרוב רחוב 

 2תנועתי שהולך להיות בעיר גם  השינוי התחבורתי הייתי אומר, לכל

 3צלנו עוד אין אמבחינת תחבורה ציבורית. אסכים אתך בדבר אחד, 

 4אין לנו תוכנית כוללת שממנה נגזרת תוכנית תוכנית אב לתחבורה, 

 5 עבודה, אני מסכים אתך.

 6 אתה מתחיל להבין. חי: מר ז.

 7זה הרבה כסף. פעם אחת עשו קטע אחד במרכז אני מסכים אתך, אבל  דאהר: אינג' פ.

 8 העיר.

 9 ברחוב ברשותך בתוכנית אבבוא נתחיל בבקשה  מר ז. חי:

 10 אני אשמח לעשות כשיהיה לי את הכסף הזה, גם זה יבוצע.  פ. דאהר: 'אינג

 11תוכנית אב להתחיל ב תחיל בתוכנית אב, תרשה לי,תרשה לי, לה מר ז. חי:

 12אותו  רק לרחוב הרצל, אתה לא יכול להביאסדורה לרחוב הרצל, 

 13 בקיטועים את רחוב הרצל.

 14 אופציה לחכות.לא נותנות לנו הבעיות שלנו ביום יום  פ. דאהר: 'אינג

 15לנגח מנסה מסר, לא  , אני מנסה להעביר לךאני מנסה להעביר לך מר ז. חי:

 16 .אותך

 17 לא, אין בעיה. פ. דאהר: 'אינג

 18מטילים עלינו הצבעות אנחנו יושבים פה חברי מועצה, בטפטופים  חי: מר ז.

 19כאלה ואחרות, אני מנסה להעביר לך מסר. אם יש רחוב הרצל, תן לי 

 20 את כל רחוב הרצל פעם אחת. 

 21 מסכים אתך.  פ. דאהר: 'גאינ

 22ואני אבין פחות או יותר מה אני הולך לראות בעתיד שאתם עושים  מר ז. חי:

 23ול ככה אי אפשר להשתלט על זה. זו דעתי, אתה יכעבודה מבורכת, 

 24 לא לקבל את דעתי, אין שום בעיה.

 25ברציונל אתה צודק, יש משהו במה שאתה אומר, אני חושב שזכריה,  מר א. אלבז:

 26שמגיעות תקציביות אלה הקצאות צריך להבין, צריך להבין, אבל 

 27כשההקצאות התקציביות מגיעות ממשרדי ממשלה,  משרדימ

 28ולידציה, היפתח בתב"ר אחרת הן לא מקבלות חייבות לממשלה הן 

 29הן לא מקבלות הכשרה. יש פה, מאוד יכול להיות שהתב"ר הזה בסופו 
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 1של דבר, בוא נגיד שבמכלול הכולל יחליטו שאת התב"ר הזה יסיטו 

 2כחלק מהביצוע של התכנון של התב"ר שהיה לידו, זה הקודם 

 3שאישרת, זאת אומרת שאישור של תב"רים בדר"כ נצמד, אם זה לא 

 4שמגיעות ממשרדי  אות תקציביותצמד להקצפרויקט יעודי, בדר"כ נ

 5ממשלה, אם זה משרד התחבורה או משרד הפנים וכל מה שקשור 

 6לתקציבי פיתוח, זה בדיוק התהליך שמתבצע בנקודת הזמן הזאת, זה 

 7תב"רים זה המקום לבחון את הקשר בין בחושב ש לא מקום, אני לא

 8ורה התקציבים, זה נכון שבהיבט של פרויקטים צריך להסתכל בצ

 9 הרבה יותר רחבה והרבה יותר ארוכת טווח.

 10יתרה מכך, אני רוצה להגיד לך, הרי התוכנית שיוצאת לדרך, קודם  מר ד. אפשטיין:

 11כל לוקח זמן לערוך אותה, ואז נבחנים היבטים תקציביים לביצוע, זה 

 12יכול לקחת הרבה שנים, כרגע, יחד עם זאת אותו משרד, אם אנחנו 

 13התכנון לאורך כל  גם את תלתקצב בו זמני שמים לב, לקח על עצמו

 14רמזור הישנו צורך לבטל את הרמזור, לדוגמה  , כרגעהכביש וכרגע

 15חיים גם ברסקו ולעשות מעגל, אז עד שנגיע, אנחנו לא נחכה, אנחנו 

 16עוד שלוש, ארבע שנים לביצוע אולי חלקי, נגיד בעיר הזאת, נגיע 

 17נעשה את ההקלה ט אנחנו פשוהמלצות לביצוע של התוכנית, כרגע 

 18נבצע את אנחנו אלה שבאים לתוך העיר ובאים, לאותם תושבים או 

 19 מה שצריך נכון להיום.

 20 ,בא' , הארותאת ההארות שלי חבראני מ שתי דקות?אני יכול עוד  מר ז. חי:

 21מחווה בידו אל עבר חברת לפתיח של הדיון שהיה פה בנושא שהיא )

 22 , אנחנוו חברי המועצה( הציגה. אנחנשטרקמן אורנההמועצה גב' 

 23למען התושבים, ואנחנו יושבים פה אנחנו מייצגים את ראש העיר ו

 24מפה חכמים יותר  חודש ומקבלים סקירות, מן הראוי שנצאפעם ב

 25אתה מה אתה חושב  שישאל שאם יפגוש אותנו תושב ומבינים יותר

 26נה רהוטה, כחבר מועצה שעושים ככה ולא ככה, שתהיה לנו תמו

 27אם באים ומציגים  ים השונים, ככה אני מרגיש, עכשיוברורה, לתחומ

 28שאני יוצא אחרי זה מהישיבה הזאת ויכול לייצג את לי פה נושא 

 29, כזה ל מול הנושא הזה תבורכו, אבל אם אני יוצא מקוטעהרשות א
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 1אז לא יודע להסביר בכלל על מה, מה למדתי היום מהישיבה הזאת  ש

 2 זה 

 3 הבשורה זכריה?אתה יודע מה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4לי באופן אישי זה מפריע, סליחה שניה. לי באופן אישי זה מפריע,  מר ז. חי :

 5קשה לי לצאת מישיבה כזאת כשלא ברור לי הנושאים האלה. אני 

 6על דיברתי איתו הישיבה עוד לפני, טרום דיברתי עם ראש העיר 

 7 התב"רים. 

 8 ?אבל אתה יודע מה הבשורה ע:"מר ר. מרלי, רה

 9טובת הציבור ואנחנו רשות כולה לעשייה של ההמהות של הבעצם זו  :מר ז. חי

 10 רותיוזה הכל סביב הכסף ומקובתחושה שלי  מצביעים,

 11 צריך שיהיה יותר פירוט.  א. שטרקמן: 'גב

 12אחרת, קצת יותר קצת פני הדברים, פני הדברים צריכים להיות לא זה  חי: מר ז.

 13כולל, רחבה, על מה  יותרתמונה מהות של העניין, קצת הסבר על ה

 14 מה הולך להיות בעתיד, כך אני חושב, סליחה. ,קורה לפני כןמה 

 15 בבקשה. 

 16 בהמשך לדבריו? אני יכול להעיר מר מ. אפריאט:

 17 בטח תעירו. א. שטרקמן: 'גב

 18אב בכלל לכל נושא  אני חושב שלהכין תוכניתיש פה דבר די מעניין.  מר מ. אפריאט:

 19 התחבורה שמשם ייגזר כל פעם רחוב או כל פעם נושא 

 20אני רוצה להגיד את הבשורה לזכריה ולכל חברי המועצה בדרך של  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21בנהריה עד היום, מישהו יודע? מישהו שאלה, איזה תוכניות אב עשו 

 22 יודע? 

 23 לא היינו. מר מ. אפריאט:

 24תקשיב טוב, תוכניות אב,  4עכשיו אישרתם ל, מישהו יודע? אני שוא ע:"מר ר. מרלי, רה

 25אישרת תוכנית אב עכשיו ארבעה, לא אחד ולא שתיים, ארבעה. 

 26 הרגע הצבעתם לטובתה. לשבילי אופניים, 

 27 היא לא נוגעת לרחובות. מר מ. אפריאט:

 28 רגע, רגע, היא תוכנית אב ע:"מר ר. מרלי, רה

 29 לא מר מ. אפריאט:
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 1מה שצריך להבין, שניה, יש תוכנית אב לאופניים, יש תוכנית אב  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2לרחוב ויצמן, יש תוכנית אב לגעתון, יש תוכנית אב לרחוב הרצל ו

 3תוכנית אב אפשר עכשיו תקשיבו, נהריה. עיר מעולם זה לא קרה ב

 4מה שרמז פה  ,לתחבורה לתכנן, אפשר להשקיע עכשיו תכנית אב

 5ואנו מנסים לגייס הכסף, תוכנית אב  פארס, עלה לא פעם ולא פעמיים

 6תיתן תוכנית אבל עבודות, למשל הגעתון, כמה אתם חושבים, תזרקו 

 7 ימיליון? תכפיל 30מספר, יעלה לשדרג את הגעתון אחרי תוכנית האב? 

 8לפחות. חבר'ה, זה מאות מיליוני שקלים אבל צריך להתחיל  5-ב

 9בצדק תוכנית אב לשבילי אופניים, וישרתם תם אממשהו ועכשיו א

 10תעלה עשרות מיליונים אבל נתחיל ממשהו,  לאהיא נתחיל ממנה, 

 11. עכשיו אנחנו תוכנית אב לגעתון,  נתחיל ממשהו, נעשה משהו

 12מדברים על שני רחובות מרכזיים בעיר שמשרד התחבורה מוכן 

 13צומת הספציפית הזו אני להשקיע בהם כסף, יתרה מכך זכריה, ה

 14אישי ביקשתי להפוך אותה מרמזור לכיכר אחרי שבטיחותית באופן 

 15ומקצועית נבחנה ואכן אמרו שכדאי שנהפוך אותה מרמזור לכיכר כפי 

 16מסריק, זו בשורה ענקית לתושבי העיר  -שעשינו בצומת ההגנה 

 17נהריה, אם נחכה לתוכנית האב נצטרך להביא תקציבים של עשרות 

 18לשדרוג הרצל, זה שמשקיעים גם מיליוני שקלים גם לשדרוג ויצמן ו

 19  ?בערך אחוז 7, מיכה כמה זהאלף לתכנון, זה בערך,  600

 20 כן ח מ. זנו:"רו

 21תחשבו כמה זה אמור לעלות ואז צריך להביא כסף לפרויקט ועוד  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22להחליף את הצומת עכשיו הצלחנו להביא כסף . פרויקט ועוד פרויקט

 23זה ישדרג משמעותית, ודרך מר לך שאני אוזה הישג, והמרומזר לכיכר 

 24זו כיכר, זו עבודה על צומת מאוד מסובך, זה  , אחרי התוכניות,אגב

 25דבר היה  צריך להבין את זה, אותו שם, אז צומת לא לא פשוט

 26ההגנה, לקח המון זמן להוציא את הצומת הזו ולבצע שם  -במסריק 

 27מניח  , אנינוסעים שם חנכנו את הכיכר הזו לא מזמן, אתםכיכר, 

 28בצומת הרצל וסולד, גם מבינים את השדרוג וזה מה שיקרה  שאתם

 29עם האמירה שצריך תוכניות אב באופן כללי ואני מסכים זה העניין 
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 1תוכנית אב גוררת  צריך תוכנית אב, אבלאתה צודק במאה אחוז, ו

 2נותנים לך כבר אם ואחריה פרויקטים של מאות מיליוני שקלים 

 3ח בקיצור, וזה יהיה הישג גדול אם נצליח , נותנים לך תיקאז משהול

 4תודה על ההערה, למדנו אני חוזר שניה, ולטפל בצומת. אז באמת 

 5אלף  250-סולד ב-, הסדרת הצומת המרומזר בהרצל 5משהו. סעיף 

 6 תודה. נמנעים? ?נגד לים, הפירוט כפי שתיארתי. מי בעד?שק

 7 הצבעה: בעד פה אחד.

 8 

 9שיקום זה תרצו לשמוע, מיכה יענה, גם כן אני מניח שוזה , 6תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10פי החלטת  לזה ע₪, מיליון  10תשתיות שנזוקו עקב השטפונות, 

 11 קדם מימון מתקציב משרד הבינוי והשיכון לאורזה בעצם הממשלה, 

 12אני מניח שאתם רוצים לשמוע,  שיווקים עתידיים בשכונות החדשות. 

 13 מיכה בבקשה.

 14 הרשאה ממשרד השיכוןטוב, זאת  ח מ. זנו:"רו

 15 רגע, מיכה, שניה, שישמעו.  מר א. אלבז:

 16 10-לבהתאם להחלטת הממשלה קיבלנו הרשאה ממשרד השיכון   זנו: רו"ח מ.

 17תוכנית  אנחנו נגישעבור שיקום התשתיות בעיר שניזוקו, ₪ מיליון 

 18ויאשרו לנו את העבודות. התב"ר הזה  עבודה מסודרת למשרד השיכון

 19ל את ההרשאות מהמשרד אתה מגיש את בדר"כ כשאתה מקב

 20התוכנית לפני ומה שאתה רוצה לעשות בגלל שהחלטת הממשלה 

 21קבעה שעד מרץ אנחנו צריכים לקבל את ההרשאה להגיש את 

 22 התוכנית המפורטת למשרד ובהתאם לכך לבצע את העבודות. 

 23  מיכה, אפשר לשאול משהו?  א. שטרקמן: 'גב

 24 פארס בצעו העבודות.תלנו איפה י פרטפארס, ת ש. מולכו: 'גב

 25 שניה, לפני פארס, מיכה. א. שטרקמן: 'גב

 26 פירוט לגבי העבודות. ש. מולכו: 'גב

 27 מיליארד, זה לא כסף חדש, או שזה כסף חדש?  1.7-מיליון זה מה 10-ה א. שטרקמן: 'גב

 28 הוא לא שומע אותי.  ש. מולכו: 'גב

 29 זה הקדמת שיווקים. ח מ. זנו:"רו
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 1מנתבים  אבל זה לא כסף חדש, זה כסף שנקבע לדברים אחרים ופשוט  מן:א. שטרק 'גב

 2  עכשיו לשטפונות.אותו 

 3 הקדימו לנו.  ח מ. זנו:"רו

 4זה לא סעיף חדש, זה פשוט היה אמור לשמש למשהו אחר ומנתבים  א. שטרקמן: 'גב

 5אותו לשטפונות כרגע, עכשיו כשאני מדברת התושבים אמורים 

 6  -המיקרופון יהיה קבוע, זה חלק ממה שלראות אותי, אז דוד, ש

 7 חבר'ה, אני לא שומע, אני לא יודע מה אתם מדברים שם. ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 פעם הבאה שיביאו יותר רמקולים. א. שטרקמן: 'גב

 9 החלטתכמו שאמרתי, זה כסף עבור קדם שיווקים עתידיים בהתאם ל ח מ. זנו:"רו

 10 הממשלה.

 11ממשלת ישראל  אם זאת השאלה אז אני אסביר, החלטתאני אסביר,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12אני מזכיר לכם שזו נהריה, העיר לטובת ₪ מיליון  39.5מדברת על 

 13את הכסף  מן ממשלת מעבר, לא היה פשוט להשיגהחלטת ממשלה בז

 14לעיר, הזה, לא מעט שרים עזרו לנו, ראש הממשלה עזר לנו, הוא בא 

 15 , למשל בורולים מאודו נזקים בטיחותיים גדהיראה את הנזקים, 

 16קניון ארנה באזור שכונת שפרינצק מי שראה,  , ליד, בולען סביבשנפער

 17על בור ₪ ן לתקן בור כזה עולה מאות אלפי שקלים, עוד כמעט מיליו

 18הים שכחתי את שם השביל,  ןציר שיורד לכיוושנפער בשכונת עמידר ב

 19ן שתי גדולה. בתוך נחל הגעתומאוד האורן, אז גם שם עבודה מאוד 

 20קריסות משמעותיות של הדפנות, טיפול בזה גם כן כמה מאות אלפי 

 21כנס איפה שמוטי זכרונו לברכה נאני לא זוכר את הסכומים. שקלים, 

 22כל הסידור של הצומת והמרחב הזה גם כן לא מעט כסף. שאב, ונ

 23ל הטיילת עצמה, של כממש הטיילת, ליד המפרש, קריסה משמעותית 

 24שצריך לאשר תוכנית והחלטת  ממשלהכסף גדול. משרד ראש ה

 25לא כל כך יכול לעשות את הוא ממשלה לטובת עיר מסוימת משפטית 

 26זה אלא אם הוא מוצא איזושהי חריגה כי גם אשקלון רצתה החלטת 

 27ממשלה, למשל, גם בנגב רצו החלטת ממשלה, כל אחד מספר את 

 28הסיפור שלו, אנחנו הצלחנו במקרה הזה לספר את הסיפור שלנו 

 29משלה באופן חוקי צריכה להצדיק למה נהריה כן ולמה ערים והמ
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 1ה בינאחרות לא. לשמחתנו, לצערנו השיטפון, לשמחתנו הממשלה ה

 2בזמן ממשלת מעבר, חיפשה כסף עכשיו להחריג את נהריה ו צריךש

 3 שיק של משרד הפנים נתןחלק מהכסף אז  מאיפה מביאים את הכסף?

 4מיליון שקלים,  5קח  אחר, פשוטקחת את זה ממקור בלי ל₪ מיליון  5

 5-ה₪, מיליון  8.5סיוע של משרד הפנים, המשרד לאיכות הסביבה נתן 

 6הוא לא תרם לעיר נהריה, הוא נתן מתקציבים עתידיים ₪ מיליון  8.5

 7איכות  הם ילכו לענייניצטרפות שלנו לאשכול והחליט שהשל ה

 8ים קוומיליון שקלים, משי 10השיכון נתן . משרד , זה בסדרסביבה

 9אלף יחידות דיור שיימכרו  12כמה שנים טובות של  עתידיים עוד

 10על  תדברמיגמו את המשאבים והגיעו להחלטת ממשלה שבע"ה. א

 11כבר מיליון, כך הם עשו את זה, למי שלא הבין, הסברתי את זה  39.5

 12זה הישג, אנחנו, מי שלא שם  מצד אחדפעם אחת, אז החלטת ממשלה 

 13רוב הנזקים שהיו, אנחנו עכשיו מסדרים עוד לב, שיקמנו מכספנו את 

 14 הפטאנק  שעדיין לא סיימנו,מגרשי אשכול את  ,קצת בשפרינצק

 15אבל פה אז יש עוד עבודות שאנחנו עושים הכל, כמעט בטיילת סיימנו 

 16התהליך שעובר במועצה, צריך ₪. מיליון  10-משרד השיכון שם את ה

 17אם אין אין תב"ר, אם ת הכסף, קבל אלאשר תב"ר, אחרת אי אפשר ל

 18מספר לאן אפשר להכניס את הכסף הזה. מקווה שעניתי. היה  ,כתובה

 19, 6פעם אחת בצורה מסודרת. אז אנחנו בתב"ר באמת שווה להסביר 

 20של משרד השיכון, מי בעד? מי נגד? ₪ מיליון  10שיקום תשתיות, 

 21 תודה.  נמנעים?

 22 הצבעה: בעד פה אחד. 

 23תשפ"א כולל  הלימודים שנתפתיחת נת מוסדות חינוך לזה הכ 7סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24זה הרשות מהיטל השבחה, ₪, אלף  500, הסכום הוא תיקון ליקויים

 25 תודה.  כל שנה שיפוצי קיץ, מי בעד? מי נגד? נמנעים?

 26 הצבעה: בעד פה אחד. 

 27 

 28 .זה נראה לי סכום מגוחך מר ז. חי:

 29 לא שומע. ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 ₪.חצי מיליון זה נראה לי סכום מגוחץ  חי: מר ז.

 2 מיליון.  10מיליון היינו שמים  10אתה יודע, אם היה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 השאלה מה עושים בחצי מיליון.  מר ז. חי:

 4, היה סיור מסודר, המנכ"ל מנהל את זה. לכל מוסד חינוכי כל בי"סיש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5לו, צריך לצבוע את כל הכיתות, יש את הדרישות שלו, את הליקויים ש

 6 , סליחה על הביטוי, צריך לסדר.עם רשימת מכולת כל בי"ס

 7שחוויתי באחד מהגלגולים שלי שעשיתי שיפוץ בתי ספר כולל בנהריה,  מר ז. חי:

 8חוויתי באחד מהגלגולים שלי בתפקידים שעשיתי שיפוץ בתי ספר 

 9 ום קטן מאודוחצי מיליון שקל זה סכבערים השונות, כולל בנהריה, 

 10, ואם מישהו יגיד עכשיו מה הושקע אל מול כמות בתי הספר שיש לנו

 11החצי מיליון נועדו פה עכשיו ולמה  משל ומה משקיעיםשנה שעברה ל

 12 האלה, נראה לי קטן מדי, מעט מדי, זה הכל.  יםשקל

 13זה חלק אני אולי רוצה להסביר לך קצת, קודם כל זכריה, שניה,  מר א. אלבז:

 14מתב"ר שאושר לא מזמן שיפוצי הקיץ מורכבים משיפוצי הקיץ, 

 15לשיפור נגישות לבתי הספר שאת זה אנחנו עושים במסגרת ההיערכות 

 16שלנו לשיפוצי הקיץ. יש נגישות, יש לנו הנגשה של כיתות שמע, אלה 

 17דברים שדרך אגב אישרתם אותם בעבר כתב"רים שמצטרפים בסופו 

 18תקציבים שקיימים כבר לטובת שיפוצים, לא של דבר, זאתי תוספת ל

 ₪19 מיליון  2-שנה שעברה השקענו יותר מ בהכרח שאנחנו נשקיע,

 20והשנה גם נתקרב לאותו סכום, אבל התב"ר הזה הוא  בשיפוצי קיץ

 21 השלמה להשקעות שקיימות כבר שנמצאיםתוספת לנקודתית 

 22לף א 300-כבי"ס הראל יש תב"ר שפתוח על לבתהליך. אתן לך דוגמה, 

?₪ 23 

 24 ₪.אלף  792 ע:"מר ר. מרלי, רה

 25ושיקום שם לטובת נגישות, אלה  לטובת הנגשה (₪אלף ) 792סליחה,  מר א. אלבז:

 26דברים שהם חלק משיפוצי הקיץ, זאת אומרת שבמצטבר אנחנו נגיע 

 27 ₪. אלף  700-מלהרבה יותר 

 28אם אני, אם זה מאוד חשוב, אני חוזר על עצמי, זה בדיוק מה שאני,  מר ז. חי:

 29אני  לטפל בחינוך ובמוסדות החינוךעיריית נהריה חרטה על דגלה 
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 1תב"רים, אחד  3הרי פה עכשיו היו כחבר מועצה אשמח מאוד לדעת, 

 2 שיפוץ ועכשיו אליזה ההנגשה, השלישי זה היה השני לאקוסטיקה, 

 3מול   pinutsמספר לכולנו שזה גם  )מר אלי אלבז, מנכ"ל העירייה(

 4 ייב. שהוא מתח השלם הכולל

 5זכריה, אבל כל תב"ר, שניה, אני רוצה להסביר לך, כל תב"ר יש לו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 סעיף אחר, מקור אחר.

 7 בסדר גמור. חי: מר ז.

 8לשדרוג כיתות אקוסטיות, עשינו את זה ₪ אלף  300משרד החינוך,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 שנה שעברה ועושי םאת זה השנה. 

 10שנבין את הנקודה הזאת, לי זה מאוד חשוב, הנקודה אני מנסה רונן,  מר ז. חי:

 11, הנקודה שאם דנים ולא החצי מיליון שקל אלף שקל 300-ה היא לא

 12גם אתה הזכרת , מן הראוי שאם עכשיועכשיו בנושא מסוים, 

 13והזכרת את נושא מגבלת בתי ספר בקיץ שיפוץ תהליך של שנכנסים ל

 14ו תמונה, היה מספר, אם מישהו היה שם לנו עכשיאנחנו, הזמן והכל, 

 15ספר, מה עיריית הבתי  לשקיץ הבאיזה אמירה, על השלם של שיפוץ 

 16אנחנו משרתים אותך בנושא הזה, מרימים ש ,נהריה והעומד בראשה

 17לדעת שעכשיו הולכים פה כל היום, היה לי יותר קל להבין ו ידייםאת ה

 18סעיף שאני צריך  לטובת בית ספר ולא כל פעם₪ מיליון  10להשקיע 

 19 לחבר לעצמי. 

 20 זכריה.אי אפשר לעשות את זה בתב"ר אחד,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 אנחנו פה עכשיו  חי: מר ז.

 22 ג דרך אגב, אי אפשר לעשות את זה בתב"ר אחד.זה שדרו ע:"מר ר. מרלי, רה

 23גזבר את המהנדס ולא את הלא לא באים להחליף כחברי מועצה אנחנו  מר ז. חי:

 24את התב"רים שלהם לפי מקורות מנכ"ל, הם יסדרו ולא את ה

 25שנוכל לייצג את העיר לתת תמונה כוללת צריכים  הכל, לנו תקציביים,

 26דרך  וםתחבכל כך אני חושב שצריך לבוא, הזו נאמנה, כך אני מרגיש, 

 27 נוסעים הביתה עכשיו והיינו. אגב, אחרת 

 28פעם, מיכה, יש מה שנקרא תוכנית רב שנתית לתב"רים, דיברנו על זה  מר א. פרץ:

 29זה בישיבה הראשונה, אפשר לקחת את כל התב"רים  דיברתי על
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 1האלה ולעשות תוכנית עבודה רב שנתית ואז להציג תמונה של השלם 

 2 שמדבר עליה זכריה.

 3 להציג את כל התב"רים בנושא חינוך כמכלולגם ניתן  ח מ. זנו:"רו

 4 בדיוק, זה חי: מר ז.

 5להציג לכם כידיעה אפשר לבוא ולהראות לכם, ומה שהוצג קודם   ח מ. זנו:"רו

 6, בכל מקרה אני אומר, גם אם הסכום את התמונה הכוללת תראוש

 7נביא את התב"ר אז כמובן יותר עבודות נראה קטן ונצטרך לבצע 

 8 ה כדי שניתן מענה לכל הצרכים. להגדל

 9  -אני רוצה שניה להבין את ה ע:"מר ר. מרלי, רה

 10, לא משנה, ם פעריםוף כל העבודה הזאת  נשאריומר זכריה, בסא מר א. פרץ:

 11מתי מסדרים את זה, בחינוך, בכבישים, אם כן מהם? דבר שני, 

 12ו תוכנית בתוכנית לשנה, שנתיים, שלוש, מנהל אגף החינוך יש ל

 13בתי ספר של שנתיים שלוש, השנה אני כיתות, בשאומרת יש פערים ב

 14שנה, כל מנהל אגף, לא מאת זה,  ייםהולך לטפל בשליש, שני שליש, לס

 15שאומרת לו בקצה למה  התוכנית מסודרכזו יש האם לכל אחד מהם 

 16זה בסוף מה שאומר אני עושה את זה,  צה להגיע ותוך כמה זמןאני רו

 17זכריה, שלא תהיה לנו כל פעם נקודה ואתה צריך לחבר, לחפש בראש 

 18תכנית עבודה מסודרה דבר פשוט, איך עושים את זה, למה התוכנית. 

 19שמביאים את זה לראש העיר לפני התקציב של כל אגף שנתית רב 

 20 , אתה מעיר אותו באמצע הלילה, איזהוהוא יודעיש לו תכנית השנתי, 

 21יודע להגיד, זה ללא קשר לעבודה הטובה שאתם לו והוא פערים יש 

 22 עושים. 

 23טוב, אני חוזר רגע לעניין, אם תרצו פירוט של כל בי"ס כמה כיתות  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 , להעביר את זהומה משפצים, אין שום בעיה לעשות את זהצובעים 

 25 אם זאת השאלה. 

 26 לא, זה לא רלוונטי. מר א. פרץ:

 27אני עדיין אומר, יש תקציבים וסעיפים שונים ממשרדים שונים ולכן  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28בפנים כל בעבר היו מעבירים תב"ר גדול ודרך אגב , מעבירים תב"רים

 29מה גם אנחנו סידרנו את זה, יושב פה הגזבר וזה התב"רים הקטנים, 
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 1שהוא ביקש בתחילת תפקידו כדי שנוכל לקבל את הכספים כמו 

 2שוב, אין בעיה לפרט פה כל דבר בצורה זה עובד. בזמן וככה שצריך ו

 3 הצבענו על זה דודו. לא זוכר אםיותר מפורטת אם צריך. אני 

 4  -הצבעתם ורק אחר כך החלטתם לנהל דיון אז ככה ש מר ד. אילוז:

 5  )יוצאת מהדיון( עו"ד ל. איתמר:

 6הרשות מהיטל ₪, אלף  180, שיפוץ מרכז צעירים הסכום הוא 970אז  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7, משודרג בצורה זה הגדלה, מרכז צעירים לא נבנה עכשיוהשבחה, 

 8מאחורי תחנה  , סליחה,מול מועדון לעולהשמכיר,  משמעותית, מי

 9מרכזית, מקום מרכזי מאוד בעיר לשם יעבור מרכז הצעירים, המרכז 

 10לטובת שדרוג של המקום, אני חושב היא בשיפוצים כרגע. ההגדלה 

 11שנבנה שם משהו יפה מאוד, אני מקווה שזה יסתיים בקרוב ונוכל 

 12וזה מהיטל השבחה. מי  ₪אלף  180ולראות, אז זה הגיע לשם ביחד ל

 13 מי נגד? נמנעים?  תודה בעד?

 14 הצבעה: בעד פה אחד.

 15 

 16, אני אקריא אותו ומיכה יסביר אותו וזה גם חלק מההסדרה 26סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17תב"רים משנים  38ור לסגירת איש שאנחנו עושים פה על שנים אחורה,

 18מהסעיפים  קודמות, דודו, אתם תגידו לי על מה מצביעים ועל מה לא

 19תב"רים משנים קודמות, הסגירה בוצעה על  38פה. אישור לסגירת 

 ₪20, מיליון  160בהיקף פעילות כולל של  2019ידי הגזבר בשנת הכספים 

 21עקב סיום ביצוע הפעילות בהם. הגירעון בתב"רים )₪(  160,185,000

 22  ₪.מיליון  15שנסגרו מסתכם בסך 

 23ים תב"ר שלא פעיל מעל שנה או שהסתיים על פי הנחיות משרד הפנ ח מ. זנו:"רו

 24רשימת תב"רים לסגירה, רוב את אנו נדרשים לסגור אותו, יש פה 

 25משנים  בהוצאות, מדובר בתב"רים  חריגהמ "רים נסגרו כתוצאההתב

 26 1995משנת  173ברשימה, הראשון כשהישן מביניהם זה קודמות, 

 27ביצוע  כתוצאה מעודףרוב התב"רים זה ₪. מיליון  4.4על  שנסגר

 28הסכום הזה מצטבר ₪, מיליון  15, גירעון של ביחס לתקציב בהוצאות

 29ואני רוצה מיליון,  3-לגירעון הזמני בתב"רים שפתחנו את השנה ב
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 1בגירעון נוספים תב"רים יש עוד נקודה שצפויים להיסגר דגלה

 2 10מעל שהחשבונות הסופיים לא יגיעו והם גם משנים קודמות, 

 3  זאת הרשימה.₪, מיליון 

 4 שלהם. להצביע ואז לאשר את כל הסגירהצריך  מר ד. אילוז:

 5 ים.רעוד בהלם מהדב אנחנו ש. מולכו: 'גב

 6 תודה.  אין מה לעשות, צריך לעשות סדר. מי בעד? מי נגד, נמנעים? ע:"מר ר. מרלי, רה

 7  הצבעה: בעד פה  אחד.

 8 

 9 , זה לא הצבעה, זה דיון, בבקשה. 2019לשנת  4דוח כספי רבעון  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 8.9הרכוש השוטף ₪. מיליון  178-אני אסביר, המאזן מסתכם ב ח מ. זנו:"רו

 11בדוח הכספי יש לנו גירעון נצבר ₪(. )מיליון  53.8השקעות ₪(, )מיליון 

 12 18.1גירעון סופי בתב"רים של ₪, מיליון  97בתקציב הרגיל של 

 ₪13( )מיליון  3-שסגרנו עכשיו פלוס ה₪( )מיליון  15-זה ה₪(,  )מיליון

 14התקציב הרגיל הסתיים )₪(. מיליון  25משנה קודמת, הועבר לקרנות 

 15כשהנקודה העיקרית שיש פה הוצאות ₪, מיליון  27.2בגירעון של 

 16ואני פירטתי בפרוטוקול של ועדת ₪( )מיליון  10.3משנים קודמות של 

 17הסכם פשרה עבור )₪(  מיליון  1.800. כספים ממה נובע הסכום

 18תשלום אגרת ביוב שנגבה ביתר בשנים קודמות, הוצאות מיתוג העיר 

 19שלא אושרו לנו, היה דיווח ונאלצנו לרשום אותן בשנים קודמות. 

 20לכיבוי אש, הגדלת ההפרשה להתחייבויות תלויות ₪ חובות במיליון 

 21נדרשנו )₪(, יון מיל 1.100פס"ד חוגלה קימברלי ₪, מיליון  5.1של 

 22 10-לשלם להם בחזרה אגרות ביוב שגבינו ביתר. אם אני מנטרל את ה

 23שרוב הדברים האלה שייכים לשנים קודמות זה היה צריך ₪ מיליון 

 24)מיליון  34.8-היה עולה ל 18-, אז הגירעון ב2018להיות בדוחות של 

 25 מיליון 16-כשאני מסתכל על הניתוח של ה₪(. )מיליון  16לעומת ₪( 

 26בצהרונים ₪( )מיליון  9.9אז רוב ההסבר נובע מהשקעה בחינוך, )₪( 

 27ובהסעות ובנושא של המים הייתה גביית חסר בהכנסות וגביה 

 28זה ההסבר לגבי התקציב )₪( מיליון  5בהוצאות יתר במקורות של 

 29, יש נקודה שיש לנו עודף בשנת הדו"ח 3הרגיל. לגבי הדו"ח תב"רים 
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 1דמת, גירעון שוטף של תקבולים פחות בשנה קו₪ מיליון  6.9של 

 2זה מה שקורה )₪( מיליון  76תשלומים בתקציב הבלתי רגיל של 

 3אחוז,  88-ל 86-מבחינה תוצאתית. אחוז הגביה עלה משנה שעברה מ

 4בשנת ₪( )מיליון  159לעומת )₪( מיליון  171-הגבייה עלתה בארנונה ל

 5 980היו משרות תוקצבו ובפועל  990. במשרות בדוח השכר 2018

 6 )משרות( אלו הנתונים של הדוח הכספי. אם יש שאלות. 

 7, אישור המועצה להעברה בין 28יש התייחסויות? או.קי. סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8, 20/4/20-התקציבים. יש לכם את הפרוטוקול של ועדת הכספים מה

 9מי בעד? מי נגד? חסרים פה אנשים כרגע? אני מניח שעיינתם בו. 

 10 נמנעים?

 11 נמנעים.  3בעד,  10עה: הצב

 12 ש לנו שאלה על המסמך. ירגע,  א. שטרקמן: 'גב

 13 כבר הצבעת.  מר ד. אילוז:

 14 האם הקיזוז הזה, מיכה, -אני עדיין שואלת שאלה, אני צריכה את ה א. שטרקמן: 'גב

 15, , זה כספים שעובריםאחד, יש פה מאזנים גם של קשישים וגם ילדים

 16כל הכסף הזה עובר עצם במתנ"סים? זה אחד, אז זה בגלל ה

 17והפעילות ומה הם מתכוונים למתנ"סים למרות שלא ראינו את הדוח 

 18 כספים האלה?לעשות עם ה

 19יש פה שינוי בתקציב שהפעילות של המועדונים תעבור מהעירייה  ח מ. זנו:"רו

 20 ים מתקציב העירייה לתקציב שלהסעיפים עוברלמתנ"סים ו

 21 מתנ"סים. ה

 22בעיקרון או.קי., נשאיר את זה פה )את המיקרופון(, זה יהיה הכי טוב,  א. שטרקמן: 'גב

 23כל הכסף הזה שיוצא מהעירייה עובר מה שרציתי לשאול, בעיקרון 

 24 ומועדונים של נוער. לקשישים ואז אתה מקצץ בעצם  למתנ"סים

 25 בסעיפים הרלוונטיים. ח מ. זנו:"רו

 26 לא מקצצים לקשישים שום דבר. מולכו: גב' ש.

 27עושים כי לא קיבלנו שום דוחות ופירוט  המתנ"סיםאני לא יודעת מה  שטרקמן: א. 'גב

 28 כרגע לא עושים כלום.מבחינתי הם  אז

 29 אז לא  מולכו: גב' ש.
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 1אז זה כשנקבל דוח כאילו, עדיין אנחנו לא יודעים כלום על  א. שטרקמן: 'גב

 2 המתנ"סים, מה מפטרים, מה קורה, מי נכנס, הכל כזה קצת בשושו,

 3 ה.שא הזולי כדאי להעלות את הנואז א

 4 אנחנו נעלה, אנחנו נעלה.  מולכו: גב' ש.

 5 רק כדי לא להטעות את הציבור ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 כן, כרגיל. א. שטרקמן: 'גב

 7הפך, רק יתעצם יעצר, לאעדכן, שום דבר לא י אז אני, כן, אז אני ע:"מר ר. מרלי, רה

 8החינוך הבלתי פורמלי, ויתעצם ויתעצם, גם הפעילות לקשישים, גם 

 9מחכים להחלטת הממשלה, משרד  כרגע אנחנו גם החוגים לילדים,

 10לנו ו רשאמועדוני הגמלאים, כל עוד לא י לפתוח אתלאפשר  ,הבריאות

 11נעשה את זה בהוד כמובן שברגע שיהיה אישור אז לא נעשה את זה, 

 12והדר, אנו מחכים בדיוק כמו אזרחינו הוותיקים לפתוח את 

 13 התקציב חזרה ולסדר את העניין. המועדונים

 14 שלמו יותר על המועדוניות? אזרחים הוותיקים יהאם זה נכון שו א. שטרקמן: 'גב

 15 לא, ולכן אמרתי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 או.קי. א. שטרקמן: 'גב

 17 שהמתנ"סים  )גב' שרית מולכו, חברת המועצה ברקע, לא ברור(  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 את אומרת שרית?מה רגע,  א. שטרקמן: 'גב

 19 אני אומר, התשובה, אני עונה לך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 20  -...בצורה מסודרת ולא כ  גב' ש. מולכו:

 21הם קיבלו פשוט, הקשישים קיבלו הודעה לפני הקורונה שיצטרכו  א. שטרקמן: 'גב

 22 לשלם יותר על הפעילות שלהם.

 23 ממי קיבלו? ממי? ש. מולכו: 'גב

 24 שלהם.מהמדריכים  א. שטרקמן: 'גב

 25 משמועה, משמועה ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 בסדר, אז בוא נדבר על זה כשיגיע וכדאי שזה לא יקרה.  א. שטרקמן: 'גב

 27 טוב ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 .שמועה, רונן א. שטרקמן: 'גב

 29חולי קורונה מהיום  43-כן, אני מזים פה שמועות מדי פעם. כמו ה ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 תה.בבוקר, זה שמועה חזקה היי

 2 . 113-כמו הילד של ה א. שטרקמן: 'גב

 3 נכון דודו? ,29סעיף הלאה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 כן, כן מר ד. אילוז:

 5והסתיים  2016, פרויקט שהחל בשנת 7716אישור להגדלת חוזה,   ע:"מר ר. מרלי, רה

 6(, עבודות תשתית, מים, ביוב, ניקוז מתחם פינסקר עד 2020) 20בשנת 

 7כן, אם תרצו, פארס יוכל להתייחס לזה. , מהחוזה המקורי 50%

 8 פארס, קדימה חבר'ה. 

 9עבודות תשתית ,שינוי כל זה מדובר על פרויקט מתחם פינסקר, טוב,  פ. דאהר: 'אינג

 10קווי הביוב, הגדלת קווי ביוב, ניקוז ומים, פרויקט שישתרע על 

 11רחובות ז'בוטינסקי, געתון, פינסקר, דוד אלעזר, בחלק מרחוב העליה, 

 12במהלך כולכם הרגשתם את זה פרויקט מאוד מורכב במרכז העיר, 

 13א השנים הרבות, הפרויקט הזה עד היום, אנחנו לקראת הסוף, עוד ל

 14של עבודות תיקונים, קרצוף , ריבוד עוד איזה סיימנו, נשאר לנו 

 15שניזוקו. במהלך הפרויקט הזה התגלו, יש ריבוי תשתיות  אספלטים

 16של  אין תיעודהבעיה שגם נגעו בהן,  קיימות תת קרקעיות ששנים לא

 17התשתיות האלה, אם זה קו בזק, אם זה קו חשמל, אם זה סיב אופטי 

 18קו ביוב שלא עובד, תוך כדי אם זה ים ישן, אם זה קו משל הוט, 

 19הפרויקט התגלו המון תשתיות קיימות שלא מתועדות שגרמו לנו 

 20להרבה עבודות נוספות שהעמיסו על הפרויקט הזה ואנחנו צופים 

 21 50%חריגה בגלל זה בקשתנו לאשר לנו רק  38%-להגיע להערכתי לכ

 22ובדים על חריגה מההסכם המקורי מסיבה אחת שאנחנו עכשיו רק ע

 23על פי תיעודים, על , AS MADEהחשבון הסופי של הפרויקט, על פי 

 24 25%-חישוב מדויק, ובכל זאת כנראה נעבור את העל פי מדידות, פי 

 25 -מ

 26 מה עלות הפרויקט? מר ז. חי:

 27לאור )₪(, מיליון  5.5, (₪)מיליון  5.486חוזה הקיים זה פרויקט, הה פ. דאהר: 'אינג

 28הפסקת עבודות  גד העירייה בגללניות תביעה שהייתה אמורה לה

 29 .5%איתו לפשרה של תוספת של עוד  , הצלחנו להגיע הקבלן
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 1שתבינו את הסיפור, לפני הבחירות אף אחד לא רצה לעשות את רק  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2עברנו שנה כמו שאתם יודעים ש זה לא מתאים,וון שהפרויקט הזה כי

 3ביוב, ניקוז, כבישים, אז , מים, בכל האזור של החלפת תשתיות

 4 ההפסקה הזאת עלתה לעירייה המון כסף.

 5מה שאני  50%-נכון להיום החוזה של הקבלן כולל הזאת אומרת  פ. דאהר: 'אינג

 6 לפני מע"מ.₪ מיליון  8.6אשר כביכול מבקש מהמועצה שתאשר 

 7 עליו? הצבענוש 8מה זה תב"ר מספר פארס,  מר א. פרץ:

 8 , כן, כן.8זה  ב"ר הקיים כי צריך להוסיף כסף.זה הגדלה לת ח מ. זנו:"רו

 9 יציק, זה קשור לזה?יפה אתם, אא ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 990במתחם פינסקר דיברנו על תב"ר מספר כן, כתוב,  מר א. פרץ:

 11 זה הגדלה, כן כן פ. דאהר: 'אינג

 12 לא, רציתי להבין, אז כאילו שדרוג תשתיות,   פרץ: מר א.

 13 פה מממנת. יש של פינסקר וההגדלה ש נפתח תב"ר ח מ. זנו:"רו

 14 אז למה פעמיים? חי: מר ז.

 15 או, על מה מר א. פרץ:

 16 כי זה משרד אחר. חלק מהכסף היה  זנו: רו"ח מ.

 17 שאלות חברים? פ. דאהר: 'אינג

 18 . 8לסעיף  29לא מבין מה ההבדל בין סעיף אני לא ענית לשאלה,  מר א. פרץ:

 19 זה ההגדלה. פ. דאהר: 'אינג

 20 29אה, או.קי.  זנו:רו"ח מ. 

 21 כפי שנאמר פה מר ד. אפשטיין:

 22 אני אסביר. זנו: רו"ח מ.

 23מההתחלה, ברגע שיש משרד מסוים זה נדרש מהמשרד ספציפית   אפשטיין: מר ד.

 24לפתוח תב"ר יחודי, כשיש לך מעורבות משרד אחר זה תב"ר אחר, 

 25על המקור, מקור, פרויקט אתה צודק, אבל תסתכל  זה אותובסדר? 

 26 אני מפנה תשומת לבך למקור, בסדר?ל על המקור, תסתכ

 27לחוזה המקורי נפתח, איציק, איציק, אני אסביר, איציק, איציק,  ח מ. זנו:"רו

 28שאתה רואה זה  8לחוזה המקורי נפתח תב"ר, תב"ר מספר איציק, 

 29, זה מחבר את הכל הגדלה להשלים את כל הפרויקט על כל הסכום
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 1כי נפתח התב"ר המקורי על השתתפות בעלים ואחר כך הייתה  יחד,

 2זה  8כדי להשלים את המימון לכל הפרויקט, השלמה ממשרד הפנים ו

 3כולל החוזה המקורי וההגדלה מה שפארס מדבר, כל השלמה של 

 4 מקור תקציבי לממן את העלות של החשבון סופי. צריך הנדרשת כי 

 5  8-שביקשנו ב 3.2-מעבר ל מר א. פרץ:

 6 קיימים תב"רים קודמים שמימנו את החוזה המקורי.  ח מ. זנו:"רו

 7 אחרי כל זה אז כמה הפער מר א. פרץ:

 8 הוא הסביר, הסך הכל הכללי  ח מ. זנו:"רו

 9 על מה מצביעים, על אישור הגדלה של כמה? 29בסעיף  מר א. פרץ:

 10 )אחוז(   38)אחוז( כרגע צפוי להיות  50עד   מהחוזה המקורי. 38%עד  ח מ. זנו:"רו

 11 מאיפה המקור יהיה? מר א. פרץ:

 12והתב"רים המקוריים שפתחנו, ₪( )מיליון  3.2שהגדלנו  8תב"ר  ח מ. זנו:"רו

 13שנפתחו עם החוזה המקורי, כשהיה חוזה מקורי לפרויקט, היה 

 14 זה משלים. תב"רים, 

 15 זאת אומרת שאתה אומר לנו שזה כן קשור אחד לשני.  א. שטרקמן: 'גב

 16אבל הוא אחד לשני, זה קשור, השאלה הייתה במקום, זה קשור  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17לא יכול  הכים להבין, אתיצר , אתםאנחנוהסביר עוד פעם, חבר'ה, 

 18שניה, אני אסביר בקצרה, השאלות הן שאלות לקבל כסף, משרדים, 

 19מים לך אם אתה לא עובד לפי הספר, המשרדים לא משלבמקום, 

 20אתה צריך לעבוד לפי הספר פעם היה אפשר אולי, עכשיו לא, ובסדר? 

 21מסדר לך את הדברים כדי וזה מה שעושה פה מיכה בעצם, הוא 

 22שהמשרד יוכל לשלם לך את הכסף. היום דרך אגב יש עשרות 

 23פי מקבלת עליהם כסף כי לא עבדנו ל שעיריית נהריה לא פרויקטים

 24אתה לא מההתחלה, פר, וכשאתה לא עובד עם הרשאה מסודרת הס

 25קבל את הכסף אחר כך ולכן אנחנו מצביעים מעבירים את התב"רים ת

 26 בפירוט גדול בעניין הזה אבל נקבל את הכסף. אולי 

 27 ?בעצם את ההגדלהלא אישרנו  8בזה שאישרנו את סעיף  מר א. פרץ:

 28אישרת תקציב של פרויקט,  8-זה ובלא, פה אתה מאשר הגדלת חולא,  ח מ. זנו:"רו

 29  ואת המקור, פה אישרת את עצם ההגדלה. השלמת תקציב של פרויקט
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 1בוא, בוא, תגידו, עוד שאלה, ככה כדי שנבין, אני אוהב את הישיבה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 הזאת, כמה פעמים אישרו במועצת העיר נהריה הגדלת חוזה? 

 3 מעולם ש. מולכו: 'גב

 4אז הגזבר מקשה מי בעד? מי נגד? תודה,  התשובה, מעולם לא, זאת ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 על החיים פה בעניין הזה וזה בסדר. 

 6 הצבעה: בעד פה אחד.

 7 

 8 לא אישרו  מר א. פרץ:

 9 לא אישרו הגדלות. ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 לא יודעת...  א. שטרקמן: 'גב

 11 לא מבין אותך.לא אישרו, כן אישרו, לפני שנים. הדיון הזה, אני  מר א. פרץ:

 12 אתה רוצה לאשר או לא לאשר? יש חוק במדינת ישראל. ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 מעולם לא היה, אני לא הייתי ש. מולכו: 'גב

 14 אני מסביר לך, יש חוק.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 אז מה הקשר עם מה שהיה לפני כן?  מר א. פרץ:

 16בלי לבוא למועצה ולהגיד  49%-כי יכולנו להגדיל את החוזה הזה ב ע:"מר ר. מרלי, רה

 17כי זה מה שמותר בחוק אבל צריך  49%להם שמגדילים את זה עד 

 18 לאשר את זה במועצה.

 19 רונן, אתם מפחדים, כל דבר שעולה צריך להתייחס ברצינות, באמת,  מר א. פרץ:

 20, זה שאתה מספר לי שפעם לא אישרו, מה התוכנית לא הצלחתי להבין

 21 לא, באמת אז מה, להמשיך ככה?  יופי,

 22 תה מאשר.ז אאתה לא ממשיך ככה, א ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 למה צריכה להיות ההערה הזאת? מר א. פרץ:

 24חברי מועצה ותיקים, פה אתה לא יודע למה זה לא מובן? יש למה לא?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 .ההם אף פעם לא הצביעו על הגדלת חוז

 26 אבל אף פעם לא היינו מר א. פרץ:

 27ף פעם יושבים פה, תשאל אותם, ותיקים, אהם ,אף פעם לא הצביעו,  ע:"רהמר ר. מרלי, 

 28השאלה ז אתה מתיישר מול החוק, לא הצביעו על הגדלת חוזה, א

 29יא במקום טרום הפתיחה שלי ואם צריך לעבוד אמרתי לך שהבמקום, 
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 1כל חוזה פה הגדלת חוזה. זה ומאשרים  לפי החוק צריך לסדר את

 2באופן אוטומטי ואם אתה רוצה לעלות  25%עד היום שנחתם יש לך 

 3 אתה צריך לאשר את זה, אפשר להתקדם בלי לאשר. 

 4 לא, אבל השאלה שלך הייתה במקום. א. שטרקמן: 'גב

 5  השאלה במקום, לא הבנתי על מה אתה כועס.אמרתי,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 לא כועס... מר מ. אפריאט:

 7בוא זה בסדר. . , זה מותר, בסדרבסדרהוא כועס, זה הוא כועס,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8, פרויקט שהחל 1715זה , אישור הגדלת חו30נתקדם. אותו דבר סעיף 

 9 50%מזרחי עד , הנחת קו ביוב מאסף 2018הסתיים בשנת , 2015בשנת 

 10פרויקט שהחל מהחוזה המקורי, בבקשה, רוצים הסבר פארס. 

 11 והסתיים. 

 12, מקיבוץ עברוןהקו משתרע לאורך, י, מאסף מזרחביוב קו זה החלפת  פ. דאהר: 'אינג

 13מפעל איתנית לשעבר, ל תחנת השאיבה הצפוניתלמזרעה, עד  אפילו

 14, הסכום זכיה של הקבלן במכרז 2015ל עוד בשנת יחתהפרויקט הזה ה

 15לפני מע"מ ובמהלך העבודות, בגבול ביצוע העבודות היו ₪ מיליון  21

 16עצה, אחד מהם, כמה שינויים מהותיים בחוזה שלא עברו אישור המו

 17שקלבל בשכונת אריק שרון בגלל השבס רד הבינוי והשיכון לבקשת מש

 18ויצחק שמיר לאחר הבדיקה של התשתיות היו אמורים לאחר התכנון 

 19עד בן גאון צפונית לתחנת  4כביש מהקטע להגדיל את הקוטר של 

 20באותו עניין ₪. מיליון  5-השאיבה באיתנית. הגדלה שכזו הייתה בכ

 21ו המים היה בקוטר מסוים ואחר כך הגדלנו אותו בתכנון קו המים, ק

 22עוד עבודות חריגות  יש₪, ת של עוד יותר מחצי מיליון והיה תוספ

 23הברזל של מסילת שהתגלו אם זה באזור איתנית או באזור רצועת 

 24ספלד, ככה שזה גורם לנו להגיע לחשבון סופי שמקובל עלינו, על אנ

 25של ד צדדי, תכף אסביר למה, הקבלן, מאושר באופן הייתי אומר ח

 26מהסכום המקורי לקבלן. למה הסתייגתי  38%וספת של חריגה של ת

 27, כי לקבלן יש דרישות של עבודות נוספות, אם זה "מוסכםבחשבון מ"

 28דרישות של עבודות נוספות אם זה בכל מיני פרטים במתמשך, בניהול 

 29ע נגיששלא היו מקובלים עלי ולא אישרנו ולא מן הנמנע כנראה 
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 1תביעה, או יכניס אותנו לעוד ת משפט אולי, באיזשהו שלב לאיזשהו בי

 2כן אבקש לאשר  לעאיזה דיון ונגיע לפשרה על סכום נוסף לסכום הזה, 

 3 מהחוזה המקורי ואשמח לשאלות. 50%עד 

 4 שאלות? מי בעד? מי נגד? נמנעים? ע:"מר ר. מרלי, רה

 5   .נמנעים 4בעד,  9הצבעה: 

 6 16/3, דחיית תשלומי ארנונה לבעלי עסקים למגורים מיום 31סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7, זו החלטה שקיבלנו ואנו מאשרים אותה באופן רשמי 15/5-עד ה

 8 במועצה. אני טועה מיכה?

 9 לא ח מ. זנו:"רו

 10 מי בעד? מי נגד? נמנעים?  תודה ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 הצבעה: בעד פה אחד. 

 12 

 13חברת ועדת ערר ארנונה והחלטה בדבר אישור תשלום , מינוי 32סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14גמול לחברי הוועדה בהתאם להוראות משרד הפנים. חברים אלה 

 15בוועדה יתווספו לחברים שאושרו בהרכב שבראשות עו"ד אלה בן 

 16שושן ויאפשרו לעו"ד בן שושן לקבוע לכל ערר הרכב בראשותה של 

 17מעון לרנר, שלושה חברים איתה ברשימת החברים הנ"ל. חבר מר ש

 18 חבר מר דניאל וקנין, חברה עו"ד ציפי קובי. מי בעד?

 19יש לי שאלה, רגע, לפני הצבעה. אתה שומע אותי ראש העיר? יש לי  א. שטרקמן: 'גב

 20 שאלה.

 21 שומע ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 למה צריך, כל כמה זמן הם נפגשים...  א. שטרקמן: 'גב

 23 נפגשים. מיכה, בבקשה, הבעיה שהם לא ע:"מר ר. מרלי, רה

 24למה הם לא נפגשים? פעם שלישית שאנחנו מוסיפים עוד אנשים  א. שטרקמן: 'גב

 25לוועדה הזאתי, יש בנק של ועדה, הבנתי שזה גם לא כזה מקובל, בכל 

 26 מקרה מה כמות התיקים שיש להם לטפל, כל כמה זמן הם נפגשים?

 27 ם בכלל. אני יכול להגיד לך שוועדת ערר לא התכנסה מעל שנתיי ח מ. זנו:"רו

 28 למה אנחנו מכניסים פה עוד אנשים? א. שטרקמן: 'גב

 29עדכנו הרכב שני כדי שיהיה מענה והוועדה תתחיל לפעול ולדון  ח מ. זנו:"רו
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 1בתיקים כיזה חשוב. הייתה בעיה עם אחד החברים שהיה צריך לאשר 

 2 את המינוי.

 3 אושרו, לא הגיעו. :מר ד. אפשטיין

 4כי  אנשים, כמה אנשים יש בוועדה הזאת? 9נק של בסך הכל יש לך ב א. שטרקמן: 'גב

 5 זה פעם שלישית שאנחנו 

 6 . אז אורן ימשיך. כרגע בפועל אין הרכבים, כדי להניע את התהליך ח מ. זנו:"רו

 7 אז למה לא משחררים... א. שטרקמן: 'גב

 8 2ועדת ערר מורכב מיו"ר ועוד של אסביר ברשותך אורנה, הרכב אני  ד א. ארבל:"עו

 9ואנחנו פרוש להחברים בהרכב הקודם ביקש מחברים, לצערנו אחד 

 10ביקשנו להוסיף להרכב בראשותה של אנחנו ולכן קיבלנו את רשותו 

 11 סך הכל יהיו ארבעה חברים,  3עו"ד בן שושן עוד 

 12 כבר קודם. 3 א. שטרקמן: 'גב

 13חברים, אותם חברים בכל  3ים להיות בכל ערר צריככשהיא, רק רגע, ו ד א. ארבל:"עו

 14החברים הנוספים  3את כעת אחרי שתאשרו  ערר מתחילתו ועד סופו.

 15בהרכבים שעומדים לרשותה תוכל עו"ד בן שושן להיות גמישה יותר 

 16 חברים. 2ולצרף לכל ערר את ההרכב שלה כיו"ר ועוד 

 17 שיש לה. 5מתוך  א. שטרקמן: 'גב

 18 . 4א, סך הכל רים והיחב 3יהיו לה  לא, ד א. ארבל:"עו

 19 כבר פעמיים שלושה.  הרי רנוישאאבל בבנק, זה כשהוועדה מתכנסת,  א. שטרקמן: 'גב

 20 נכון, עו"ד בן ארי, איתה הנושא לא הוסדר ,ההרכב הראשוןנכון,  ד א. ארבל:"עו

 21הנוספים החברים  2ועדה, היות יו"ר א ל, היא ביקשה לבסופו של דבר

 22, אחת החברות ילדה ביקשנו לצרף אותם בזמנובהרכב שאושרו 

 23נשארנו במצב שיש אנחנו בעצם והחבר השני ביקש לא להצטרף ולכן 

 24אנו מבקשים לצרף אליו לנו את ההרכב הקודם בראשות עו"ד בן שושן 

 25, את המהירות של הוועדה גמישותאת החברים כדי לאפשר  3עוד 

 26 הזאת.

 27 ים העניין הוא שכשיש לך כמה אנש א. שטרקמן: 'גב

 28 אני רוצה לחדד ע:"מר ר. מרלי, רה

 29רק שניה, כשיש כמה אנשים, ברגע שמתחילים לעבוד יש איזה סוג של  א. שטרקמן: 'גב
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 1, מדיניותמדיניות כלשהי לוועדה, אני מניחה שהם קובעים ביניהם 

 2 ועדת ערר יש איזה הנחיות שמקבלים.

 3בהחלטותיה, אין לחלוטין הוועדה עצמאית לא עניין של מדיניות,  ד א. ארבל:"עו

 4 ן לגופו.דועניין של מדיניות, כל ערר נ

 5מספר אנשים לי אם יש זאת אומרת שגם פה יש טעם לפגם קצת, כי  א. שטרקמן: 'גב

 6שהם כאילו, אני מנסה לנסח את זה כדי שלא יעלבו פה אנשים, אבל 

 7כנראה ותיקים, אם זה לא אותם  בנק של אנשים,לך יש כביכול 

 8 בעיה. פה אין מדיניות קבועה יכולה להיותפים ואנשים שנאס

 9אדם יכול להגיש ערר אם ההשגה שלו אין פה עניין של מדיניות,  ד א. ארבל:"עו

 10 נדחתה 

 11 בסדר, האנשים ... א. שטרקמן: 'גב

 12עניין את הטענות שלו, אין פה כגוף עצמאי לחלוטין ואז הוועדה בוחנת  ד א. ארבל:"עו

 13 של חוק.מדיניות, יש פה עניין של 

 14 אחד. רכה? הרי אלה אנשים מהישוב. יש רק עו"דהם עוברים הד א. שטרקמן: 'גב

 15 .שיו"ר הוועדה יהיה עו"ד לכן משרד הפנים דורש ד א. ארבל:"עו

 16 לשאר האנשים אין להם סוג של הדרכה, פשוט ... א. שטרקמן: 'גב

 17 לחלוטין עצמאיגוף , הוועדת ערר יש להם שיקול דעת ויש להם חשיבה ד א. ארבל:"עו

 18 גם בהתחלה... ניגוד עניינים, אם זה לא עבר  א. שטרקמן: 'גב

 19לחברים,  , כמו שיש הדרכותנושא ההדרכות, כמו שיש הדרכות ד א. ארבל:"עו

 20ת ערר ועדיין הם עדגבי ובמסמך של משרד הפנים יש מסמך דומה ל

 21 עוסקים בחוק. 

 22 גשו ומה זה?נוכל לקבל אחר כך פירוט כמה הם נפ א. שטרקמן: 'גב

 23 אין שום בעיה. עו"ד א. ארבל:

 24 כמה תיקים? א. שטרקמן: 'גב

 25 אין שום בעיה, בוודאי.  עו"ד א. ארבל:

 26להתכנס  הישוב, לא פשוטן מבאמת ם צריך לזכור שמדובר באזרחי ע:"מר ר. מרלי, רה

 27כי אנחנו חייבים לזרז את  נצא לדרךאני מקווה שעכשיו , לוועדות

 28 נושא ועדות הערר. 

 29 הם מקבלים על זה כסף, זה לא בהתנדבות. א. שטרקמן: 'גב
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 1 תודה.  נמנעים? בעד? מי נגד? התייחסנו, מיאז  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 .נמנעים 2בעד  11הצבעה: 

 3 

 4, מינוי הגברת טלאור טובלי מנהלת יחידת תיאום ובקרה כממונה 33  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5על תלונות הציבור במקום הגברת קרן דרכמן אבירם, מבקרת 

 6 העירייה.  מישהו רוצה? קרן פה דרך אגב? 

 7 קרן פה. מר ד. אילוז:

 8 קרן, תתייחסי בבקשה. אז אז אם תרצו התייחסות, בבקשה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9ות הציבור, כל מי שמועצת הרשות קודם כל ממונה על תלונבשמחה.  ק. דרכמן אבירם: 'גב

 10 מינתה אותו כממונה

 11  )מיקרופון( -, תחזיקי את הלא שומעים אותך קרן אלבז: מר א.

 12בעצם זה כל מי שמועצת הרשות מי שממונה על פניות הציבור כל  ב' ק. דרכמן אבירם:ג

 13חוק.  תפקיד למידה בתנאי הסף במינתה אותו כממונה וזה בכפוף לע

 14תלונות הציבור מתוקף כמבקרת העירייה אני מטפלת גם בעכשיו 

 15המינוי שלי ע"י מועצת העירייה וזה מיום הכניסה שלי לתפקיד 

 16ציבור סיכום תלונות תי לכם מסמך גשה 2020במאי . 2020בינואר 

 17ובמסמך הזה אני בעצם התרעתי ופירטתי את הבעייתיות שנוצרת 

 18המילוי של שני התפקידים ביחד, שלהערכתי פוגע ברציפות  מעצם

 19הביקורת ו/או במתן השירות לציבור ובטיפול בתלונות. בהתאם לחוק 

 20צריכים להתקיים תנאי תקציב ותנאי כוח אדם שהם נוספים לתנאים 

 21שמיועדים לביקורת. כיום בעצם אני מבצעת את שני התפקידים 

 22תי כוח עזר יעודי לטיפול האלה ללא שירותי מינהלה וללא שירו

 23כובעי בשני התפקידים בתלונות וזה כמובן פוגע ברצף העבודה שלי ב

 24מטעם בעיקר להעביר את התפקיד בעצם לעובד בכיר  המלצתיהאלה. 

 25על הקופה של חיסכון על מנת לא להעסיק עובד נוסף ולא להכביד 

 26קיימת שלי, , קולגות גם אחריםרבים לדעת הציבורית. לדעתי בכלל ו

 27בתפקיד ממונה ת המבקר איזושהי בעייתיות אחרת בעצם מעצם כהונ

 28יכול  איך מבקרכי הרי ות הציבור באותו כובע שהוא מבקר, על תלונ

 29זו סוגיה משפטית אבל  ות הציבור,לבקר את עצמו כממונה על תלונ
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 1בתפקיד הנכון לאדם  בעצם להעבירחשוב לי מאוד נפרדת. בכלל 

 2טובלי המלצתי על גב' טלאור אני קה מקיפה אחרי בדילכן הנכון, ו

 3ודלתי תמיד פתוחה  אסייעגם הבטחתי לסייע וכמובן שאני לתפקיד. 

 4אבצע גם מעקב אחר אני ל הנושא של הטיפול בתלונות הציבור, לכ

 5ת שלי, וגם כמובן גם אחד ממקורות המידע לביקורהתלונות כי זה 

 6גם על הטיפול כם את המינוי אוכל לבצע ביקורת של לאחר אישור

 7 שלי אני לא דבר שהיום בכובע ,באופן תלונות הציבור על ידי הממונה

 8לבקר את עצמי. חשוב לי לזכור, חשוב כי אני לא יכולה יכולה לעשות, 

 9שבמילוי התפקיד, אני לי להזכיר לכם ולדייק את הנושא הזה עבורכם 

 10מצטטת מהחוק, "במילוי תפקיד יהיה הממונה על תלונות הציבור 

 11כך  צמאי ובלתי תלוי ואחראי בפני מועצת הרשות המקומית בלבד",ע

 12אחר תפקיד הממונה על תלונות שלא משנה באיזה כובע או מי ממלא 

 13ממש היא  , הכפיפותכפיפותהציבור אין פה בעצם שום שינוי ב

 14דין וחשבון למועצת הממונה על תלונות הציבור ממונה לתת כם, כלפי

 15גם לראש העיר. בעיניי, לאחר המלצה  או בעיקר וכמובןהרשות בלבד 

 16ההמלצה הזאת חד בעצם ראויה לתפקיד ובהחלט טלאור שלי, 

 17לשיפור השירות לציבור שזה בעיניי עיקר משמעית לטובת הציבור וב

 18זו ההמלצה שלי  אז  ,לפיו הדגל שהעירייה אמורה וגם עושה ופועלת

 19 בנושא.

 20קראתי קצת בפקודת העיריות, את בנושא וגם  לא הבנתי כמה דברים ש. נס פררו: 'גב

 21 ב העירייה ולא להביא כוח עזר כיאומרת שמפאת לחסוך בתקצי

 22, למלא תפקיד גם של  מבקרת נראה בלתי אפשרי לעשותזה באמת 

 23יחידת תיאום ובקרה,  תמנהלתפקיד של תלונות הציבור אבל וגם של 

 24ד היום התפקיד הזה, זה גם תפקיבעירייה עד חושבת שזה היה לא אני 

 25מעבר לזה את אומרת וכאן בלחסוך כוח אדם? יקול חדש, אז איפה הש

 26שזה לא מבחינה משפטית, קשה לעשות גם את זה וגם את זה, אבל 

 27הוא ברוב הרשויות מבקר העירייה בדרך כלל על פי פקודת העיריות 

 28אני חושבת שצריך עזרה בכוח צריך, גם מטפל בתלונות הציבור ולכן 

 29להיות גוף עצמאי ולא  צריךעזר, כי בעצם זה  שיהיה לך כוחאתך אדם 
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 1 ת וגברת טובלי היא עובדת עירייה, אז כפוף לרשו

 2כי יש פה בעיה של אובייקטיביות, היא כפופה גם למנכ"ל העירייה ו א. שטרקמן: 'גב

 3 אם הוא המנהל שלה

 4 כלום לא מסתדר. ש. נס פררו: 'גב

 5 תדר.זה לא מסעם כל הכבוד  א. שטרקמן: 'גב

 6 היר את הנקודה. סתדר ואני אבמ זה ק. דרכמן אבירם: 'גב

 7לא מקובל, הוא המנהל באמת גם בגופים אחרים, זה את בדקנו   א. שטרקמן: 'גב

 8 .אחראי על כל הזרועות בעירייהישיר שלה, זה לא משנה מה, והוא ה

 9 אני אסביר. ק. דרכמן אבירם: 'גב

 10ואני בטוחה שחשבת כה את דעתך בעייתיות ואני מעריקצת יש עם זה  א. שטרקמן: 'גב

 11על זה בקפידה, יחד עם זאת זה חלק מהתפקיד שלך אז כאילו את 

 12 קעקעת משהו שהוא לא קצת חוטאה לתפקיד, כאילו את מ

 13 חס וחלילה. אני מבקרת פנים ק. דרכמן אבירם: 'גב

 14 שהוא לא לפי חוק כי בעצם מה את עושה א. שטרקמן: 'גב

 15 לעולם. חוטא לתפקידו מבקר פנים לאאני,  ק. דרכמן אבירם: 'גב

 16 אבל זה בתפקיד א. שטרקמן: 'גב

 17 לעולם ק. דרכמן אבירם: 'גב

 18 זה רשום בהגדרת התפקיד. א. שטרקמן: 'גב

 19מבקר פנים לעולם לא אני חוטאה לתפקיד, משהו חמור,  ... נאמר פה ק. דרכמן אבירם: 'גב

 20 חוטא לתפקידו, לעולם. 

 21 ומעים. זה דיון פנימי. אנחנו לא ש ע:"מר ר. מרלי, רה

 22דווקא  ,יש פתרון אחרכנראה שאולי אבל  אנחנו מבינות שיש לך עומס א. שטרקמן: 'גב

 23אז אנחנו ומגדילים את התפקידים אם יש עומס על מבקרת העירייה 

 24בלי שום קשר עזר ואולי ילו את המחלקה שלך ויתנו לך כוח בעד שיגד

 25ת כי זה מבקרל ולהגדיל לתקציב שנה הבאה את זה להוסיף כדאי 

 26ואין לנו שום בעיה , אבל עד שנה הבאה יש פה בעיה תפקיד חשוב

 27של תתי ניגוד עניינים וקצת חוסר אובייקטיביות אישית, יש פה בעיה 

 28זאת כל הזרועות אז שאחראי ל כפופה אלייך זה המנכ"להיא שמי שכ

 29 אומרת שתלונות תהיה איתן בעייתיות. 
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 1 נתי אותך. הב ק. דרכמן אבירם: 'גב

 2 התפקיד של התיאום והבקרה הוא לא תפקיד חדש.באמת והאם  ש. נס פררו: 'גב

 3 הוא תפקיד חדשכן,  ק. דרכמן אבירם: 'גב

 4 תעני בבקשה קרן, קדימה, בואי נתקדם. ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 עד כמה שלי ידוע, אני אסביר לך משהו, בוודאי, הוא תפקיד חדש ק. דרכמן אבירם: 'גב

 6הציבור הוא לא מבקר העירייה, בהתאם לחוק מי שממונה על תלונות 

 7מי שמועצת  מי שממונה על תלונות הציבור זה מחדל,  זו הברירת

 8, ממנים, זאת אומרת לכל בן אדם שהוא בעצם ממונה אתםהעיר, וזה 

 9כל מנהל או.קי.? זאת אומרת מנהל בעירייה, על תלונות הציבור יש 

 10,  אז אין פה שום ניגוד עניינים, למנכ"ל העירייהכפוף גם קל וחומר 

 11 משמעית שום ניגוד עניינים. חד 

 12 זה? תאאורן, אתה מאשר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 אם אפשר חוות דעת היועמ"ש.  א. שטרקמן: 'גב

 14 יאללה חברים.קדימה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 יאללה, בנושאים כאלה יאללה.  א. שטרקמן: 'גב

 16 אורן, תתייחס בבקשה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 זה נושאים שנבדקו לעומק.  ק. דרכמן אבירם: 'גב

 18 אורנה ארבל: עו"ד א.

 19 יש פתרון אחר. מה?  א. שטרקמן: 'גב

 20 סליחה ארבל: עו"ד א.

 21  קדימה אורן.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 קודם כל אורנה, זה לא ד א. ארבל:"עו

 23 חבר'ה, נו, ברצינות, שקט בבקשה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 24חוק גדר בפקודת העיריות אלא בוהתפקיד הזה לא מקודם כל  ארבל: עו"ד א.

 25רשויות המקומיות ממונה על תלונות הציבור, לא בפקודת העיריות, ה

 26החוק בא ואומר שהרשות המקומית תמנה את  זה אחד. שתיים,

 27 למנות לתפקידמבקר העירייה לתפקיד אבל היא גם רשאית 

 28 ים. מטעמים מיוחד ש. נס פררו: 'גב

 29 ולם יש עומס... לכ מטעמים מיוחדים... זה לא מקרה כזה מיוחד, א. שטרקמן: 'גב
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 1 אני אסביר לך משהו. ק. דרכמן אבירם: 'גב

 2 אם תרשי לי להשלים את המשפט בבקשה ארבל: עו"ד א.

 3 טעמים מיוחדים מה?  ש. נס פררו: 'גב

 4מר החוק שרשאית למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות או ד א. ארבל:"עו

 5 עיסוקו כדי להפריע לו למלא תפקידיוובלבד שלא יהיה בהמקומית 

 6בעל תואר אקדמי הוא של אדם מינוי לצורך כך ההציבור, על כממונה 

 7שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.  5מוכר וכן שהוא בעל ניסיון של 

 8 בנושא הזה טובלי ור טלאבדקתי את גב' אני 

 9 אין פה שאלה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 ואין פה בכלל שאלה, בדיוק. ארבל: עו"ד א.

 11 יש פה שאלה לעניין חוקי, זה חוקי?אני אגיד לך,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12  בוודאי ד א. ארבל:"עו

 13 תודה רבה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 אבל היא אמרה שחסר כוח אדם. ש. נס פררו: 'גב

 15חברים, על מה הויכוח? חבר'ה, אנחנו מתייעלים פה ואתם מתווכחים  ע:"מרלי, רהמר ר. 

 16 איתנו? 

 17 חברי המועצה צריכים...בתור אני חושבת שאבל  א. שטרקמן: 'גב

 18 אורן, שאלתי שאלה פשוטה, זה חוקי? ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 התשובה היא פשוטה, כן.  ארבל: עו"ד א.

 20 אבל יש פה טעם לפגם.וקיים יש הרבה דברים ח  א. שטרקמן: 'גב

 21 ה.אנחנו עוברים להצבעחברים,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 על מה מצביעים? א. שטרקמן: 'גב

 23 נמנעים? תודה.מי בעד?  מי נגד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 נמנעים 2בעד,  11הצבעה: 

 25 

 26כאן למי שלא יודע, בהצלחה לגברת טלאור, היא נמצאת , 34סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27מזל טוב ללירז, היא יצאה, יש לה יום הולדת,  בהצלחה. דרך אגב,

 28שמעתי קודם. מינוי מר חיים רואש ליו"ר ועדת הנחות במקום אייל 

 29חיים, נו, מי נגד? נמנעים?  חיים, אתה מצביע לעצמך?וייזר, מי בעד?
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 1 אתה בעד הסעיף שלך? תודה. 

 2 נמנעים. 2בעד,  11הצבעה: 

 3 

 4, את זה מיכה יסביר, מיכה, תיקח מיקרופון בבקשה. 35סעיף  הלאה, ע:"מר ר. מרלי, רה

 5אישור עקרוני בכפוף להמלצת ועדת התמיכות להעברת תמיכה בסך 

 6מיליון שקלים, ותוספת תמיכה לעמותה לספורט הישגי בנהריה  3

 7, מתן בטוחות 21עבור קבוצת הכדורסל עירוני נהריה מתקציב 

 8ך. במסגרת זו מאושר לבקשה התקציבית של ליגת העל בהתאם לכ

 9מיליון ש"ח.  2מתן ערבות בנקאית להלוואה גישור של הקבוצה על סך 

 10במינהלת  20-21החלטה זו נועדה לאפשר לקבוצה את רישומה לעונת 

 11 ליגת הכדורסל. 

 12, לשמש 2021כמו שאמרת מדובר באישור עקרוני לתמיכה לשנת  ח מ. זנו:"רו

 13 כבטוחה. הסכום מתעדכן 

 14 חיים, זה לא יפה,  הגזבר מדבר.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15כמובן שזה בכפוף להמלצת ועדת התמיכות באישור המועצה בשנת  ח מ. זנו:"רו

 16מיליון  4-, לשמש כבטוחה. הסכום מתעדכן משנים קודמות, מ2021

 17מיליון. בנוסף יש בקשה לאישור לערבות כדי שיפתחו את  3-ירד ל

 18משרד הפנים כדי  העונה, כמובן שהערבות צריכה להגיע לאישור

 19 לאשר לנו את זה, ככה זה היה גם בשנים קודמות.

 20 מי בעד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 רגע, רגע  ש. מולכו: 'גב

 22 בבקשה ע:"מר ר. מרלי, רה

 23ות דוח כספי של אני רוצה לראדיברנו על זה גם בשנה שעברה, מיכה,  מולכו: גב' ש.

 24 העמותה.

 25 יש לך. ח מ. זנו:"רו

 26איזושהי תוכנית איך מגייסים כספים לטובת רוצה לראות ... אני  ש. מולכו: 'גב

 27לשנה הקרובה, איך אנחנו מורידים  העמותה הזאת, מה התכנית שלנו

 28לאור המצב התקציבי שאנחנו ובטח את התמיכה העירונית בטח 

 29זו לנמצאים בו היום, אני מבקשת להביא לישיבת המועצה הבאה או 
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 1של העמותה, אני רוצה הקודמת  כספי לשנת הכספיםשלאחריה דוח 

 2מעניין  עם הכסף של התושבים,מה עשו עם הכסף שלי,  ולדעת מה עש

 3מה עשו בתקופת הקורונה, חיים, אתה יכול להתעצבן.  אותי לדעת

 4 תתעצבן. 

 5, להביא תייחס לזהום בעיה לקבל דוח כספי, מיכה, נא להאין שאו.קי.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 3-ל₪ מיליון  4-זכיר לשהתקציב ירד מ, אני מאת זה כמו שצריך

 7 תודה.  החלטת המועצה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ב ₪ מיליון 

 8 נמנע 1נגד,  1בעד,  11הצבעה: 

 9  )יצא מהדיון( מר ח. רואש:

 10, אישור למינוי נציג העירייה במליאת מועצת רשות ניקוז 36סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11נחלים גליל מערבי, עופר דש, מהנדס המים שלנו במקום משה בן 

 12 שושן. מי בעד? מי נגד? נמנעים, תודה. 

 13 הצבעה: בעד פה אחד. 

 14 

 15, מינוי הגברת מורן דה ולנסה והגברת עירית אריאלה שוסטר 37סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית לנהריה כנציגי ציבור במקום 

 17 לאה גורלי ומר זיו בן חיים. הגברת 

 18 , מה הסיבה? ...למה מחליפים א. שטרקמן: 'גב

 19 מה השאלה? לא שומע. ע:"מר ר. מרלי, רה

 20למה מחליפים את האנשים בדירקטוריון? ומתי התכנס  א. שטרקמן: 'גב

 21 הדירקטוריון?  

 22מנכ"ל החכ"ל יושב בשבוע הבא יש ישיבה מסודרת של הדירקטוריון,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 כאן, ומחליפים להערכתי בגלל שאנשים ביקשו, אלי? 

 24 כן, הם התפטרו. מר א. אלבז:

 25 התפטרו. ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 פגישה איתם?כבר הייתה  א. שטרקמן: 'גב

 27 כן ,הייתה.  ש. מולכו: 'גב

 28 לא מר א. אלבז:

 29 הוא אומר שלא. לא, לא היה,  א. שטרקמן: 'גב
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 1א, הייתה פגישה, חבר'ה, אי אפשר ככה, אני לא שומע? מה השאלה? ל ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 מה השאלה? 

 3עד היום בשנה וחצי עם החברים  דירקטוריון האם הייתה פגישת א. שטרקמן: 'גב

 4 האלה?

 5 כן אלבז: מר א.

 6 הייתה ע:"מר ר. מרלי, רה

 7אם אפשר לדעת מה היה שם גם על החברה בקש או.קי. בסדר, אנחנו נ א. שטרקמן: 'גב

 8 הכלכלית. 

 9 ם בעיהואין ש ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 בישיבת המועצה הבאה. א. שטרקמן: 'גב

 11מנכ"ל ניתן את התשובות. אנחנו , תבקשו בצורה מסודרת, שום בעיה ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 טוב, חברים, מי בעד? החכ"ל, 

 13 מנכ"ל או ממלא מקום? א. שטרקמן: 'גב

 14 מי נגד? נמנעים? ע:"מרלי, רה מר ר.

 15 ראש העיר, הוא מנכ"ל או ממלא מקום?  א. שטרקמן: 'גב

 16מנכ"ל לא? איך אתה מוגדר? נראה לי, מנכ"ל ואללה, ממלא מקום  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 העירייה ומ"מ מנכ"ל החכ"ל. 

 18 או.קי.  א. שטרקמן: 'גב

 19 לא לנצח. מר א. אלבז:

 20 לא לנצח.  א. שטרקמן: 'גב

 21 בעד פה אחד. הצבעה:

 22 הישיבה נעולה. תודה, זהו חברים,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 ישיבה נעולה


