
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 

 3 

 4 

 5 18:30, בשעה 30/08/2017', דמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה שלא 

 6 בעירייה בנושא הסכם הגג עם משרד השיכון ומשרד האוצר.  באולם הישיבות ק'/ג'

 7 

 8 השתתפו:

 9 ראש העיר  מר ז'קי סבג

 10 סגן ראש העיר מר דימיטרי אפשטיין 

 11 העיר סגן ראש  מר חיים רואש

 12 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 13 חבר מועצה  מר עופר אלקיים

 14 חבר מועצה  מר אור כהן

 15 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

 16 חבר מועצה  מר דורון משה

 17 חבר מועצה  מר אשר שמואלי

 18 חברת מועצה  גב' שרית מולכו

 19 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 20 חבר מועצה רנה שטרקמןוגב' א

 21 חבר מועצה ויליעו"ד דוד בניאש

 22 חברת מועצה  גב' דבורה כהן

 23 

 24 נעדרו:

 25 חבר מועצה  מר אייל וייזר

 26 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן

 27 חבר מועצת סיעת הירוקים  ידועלא 

 28 

 ישיבת מועצה שלא מן המניין

  2017באוגוסט  30ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 

 2 נכחו:

 3 היועץ המשפטי לעירייה  עו"ד אורן ארבל

 4 מנכ"ל העירייה  מר דניאל חמיאס

 5 מזכירת המועצה   גב' תמי רבן

 6 גזבר העירייה   חגי שוורץמר 

 7 מנהל המחלקה לתכנון עיר  מר רוני לוי

 8 

 9 פרוטוקול

 10ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה שלא מן המניין, על סדר היום  מר ז. סבג:

 11הסכם גג. אנחנו שמחים מאוד לאחר דיונים לא פשוטים שנערכו בערך 

 12שנה וחצי היו עליות, ירידות, משברים והגענו עם הרבה הישגים, אחד 

 13ם מאוד זה אזור התעשיה. נשלח החומר אליכם כבר ההישגים הגדולי

 14שבועיים, אני חושב שכל אחד עיין בו ואם תהיו ענייניים אני חושב שצריך 

 15 לברך על ההסכם הזה, בבקשה, מי רוצה להתייחס?

 16 אני רוצה. ש. מולכו: 'גב

 17 בבקשה מר ז. סבג:

 18, שאנחנו קודם כל ההסכם מבורך ואני שמחה שיש דברים מוסדרים ש. מולכו: 'גב

 19מקבלים מראש ויש לנו מספיק זמן לעבור על זה. אני רוצה לשאול כמה 

 20שאלות, אני אשמח אם תענה, אני מבקשת שזה יהיה באמת ענייני, אני 

 21 לא באה להשתלח, לא באה 

 22 אם זה יהיה ענייני בדרך נעם, תקבלו תשובות. מר ז. סבג:

 23 10,000מדבר על תוספת של אנחנו נשמח לקבל תשובות. ההסכם הזה  ש. מולכו: 'גב

 24 יחידות.

 25 רוני, אתה צריך להיות פה, בוא בבקשה.  מר ז. סבג:

 26 10,000יחידות דיור בנהריה.  10,000ההסכם הזה מדבר על תוספת של  ש. מולכו: 'גב

 27יחידות דיור שלפי מה שאני קוראת באמת זה פיתוח בעיקר של השכונות 

 28 החדשות.



  04-8666313מועצת העיר נהריה                                                                                  חברת איגמי,
 2017באוגוסט  30
 
 

3 

 1 לא מר ז. סבג:

 2 תתקן אותי.אז  ש. מולכו: 'גב

 3אחד ההישגים וחשוב שתדעו גם. יש ישן מול חדש ושמה קראתם את זה,  מר ז. סבג:

 4מיליון שקל, זה אחרי, מתחיל, התוכנית יוצאת, אנחנו  86יש לכם גם 

 5 כל שנה ואפשר להשקיע בכל מקום.  25%יכולים לקבל 

 6 מיליון. 318-עד ל ש. מולכו: 'גב

 7 וכמה הסכומים פה? 200שהשגנו יש  כן, יש בערך, ובנוסף מה מר ז. סבג:

 8 כן, יש לי. ש. מולכו: 'גב

 9 מיליון שקל פלוס, מדברים פה 380יש בסך הכל  מר ז. סבג:

 10 ?318או  380 ש. מולכו: 'גב

 11 מיליון שקל.  86, זה ישן מול חדש, זה בערך 318 מר ז. סבג:

 12 מה זה אומר ישן מול חדש? ש. מולכו: 'גב

 13ן מול חדש, שכל יחידות דיור, יחידת דיור שנבנית אנחנו מה זה, מה זה יש מר ז. סבג:

 14 אלף.  30-ל 22מקבלים שם סכום של כמה זה? בין 

 15 על עבודות פיתוח. ש. מולכו: 'גב

 16מיליון אם אתם ראיתם  86על הכל, מה שאנחנו רוצים. יש שם סך הכל  מר ז. סבג:

 17 פה.

 18 כן, אני עברתי על זה, קראתי. ש. מולכו: 'גב

 19ואנחנו יכולים להשתמש בכל מקום, גם פיתוח, גם מבני ציבור, כל מה  מר ז. סבג:

 20תן לי את שאנחנו רוצים, בנוסף יש רשימה של, אנחנו מדברים פה, 

 21 הרשימה של ההסכמים של ה... 

 22 לא משנה, בוא נעבור הלאה. ש. מולכו: 'גב

 23 זה חשוב מאוד מה שאנחנו עושים עכשיו. מר ז. סבג:

 24, זה מאוד חשוב, אני אומרת תראה, כשאני מסתכלת על האזור לא, ברור ש. מולכו: 'גב

 25כולו, כי אנחנו הרי לא מבודדים מהעולם, אתה רוצה לענות לי או שאני 

 26 אמשיך?

 27 שמה?שמה? מר ז. סבג:

 28 אני אומרת שכשאני מסתכלת ש. מולכו: 'גב
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 1 אז אני מציע לך שבואי תסיימי את השאלות שלך ותקבלו תשובות.  מר ז. סבג:

 2אחר כך תשכח מה אני שואלת. אני אומרת שכשאנחנו מסתכלים על  ש. מולכו: 'גב

 3האזור כולו, הרי בהרבה מאוד ערים בסביבה נחתמו גם הסכמי גג, נחתם 

 4אלף  50בעכו, בשלומי, במעלות, בקרית ביאליק, בסך הכל יש תוספת של 

 5יחידות דיור. כשאני מסתכלת בתוכנית שלנו ואנחנו באמת נמצאים 

 6מאוד מרכזי, אני שמחה שאזור התעשיה שבנייתו נמנעה במשך  במיקום

 7כל כך הרבה שנים סוף סוף תצא לפועל, אני מאוד שמחה, העניין הוא 

 8שאנחנו נשארים עם אותן תשתיות, תשתיות הכבישים נשארים אותו 

 9דבר, ההסכם הזה לא מביא איזושהי בשורה מבחינת תשתיות, אין שום... 

 10 זאת אומרת 

 11 על מה, תשתיות לדוגמה. מר ז. סבג:

 12 תשתיות תחבורה.  ש. מולכו: 'גב

 13 למה? למה? מר ז. סבג:

 14 שנה. 16אני למשל הגעתי לנהריה לפני  ש. מולכו: 'גב

 15 השנה, אם את מדברת בתור אובייקטיבית  מר ז. סבג:

 16 תחבורה ש. מולכו: 'גב

 17על אז כנראה שאת אולי לא שמת לב אבל אנחנו השקענו עד עכשיו  מר ז. סבג:

 18 מיליון שקל השנה. 9-תשתיות כבישים בערך קרוב ל

 19במה? אני לא ראיתי שכבישים הורחבו, אני מדברת על הצירים  ש. מולכו: 'גב

 20 המרכזיים.

 21 סליחה, את חושבת לגלח בתים?  מר ז. סבג:

 22 לא לגלח בתים אבל אפשר לעשות הרבה מאוד דברים...  ש. מולכו: 'גב

 23  -נחנו איפה שזה מה שאני אומר, א מר ז. סבג:

 24 אפשר להביא תוכניות, לחדש, אפשר לעשות ש. מולכו: 'גב

 25 אנחנו מחדשים. מר ז. סבג:

 26 מי שרוצה יכול לעשות ואני לא רואה פה בשורה.  ש. מולכו: 'גב

 27 טוב מר ז. סבג:

 28זאת אומרת אנחנו הולכים להביא עשרות אלפי תושבים, אני לא יודעת  ש. מולכו: 'גב
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 1, זה לא משנה כבר, אנחנו נותנים להם בעצם לבוא איך נביא אותם לכאן

 2 על אותן תשתיות קיימות אם זה תשתיות תחבורה.

 3 את רואה, כשאני לא עונה, למה אני לא עונה ,כשאני עונה אז... מר ז. סבג:

 4 תענה, אבל אתה לא, תענה ש. מולכו: 'גב

 5 את מתחילה את כל ה... עכשיו כל הדברים.  מר ז. סבג:

 6 אז תענה. :ש. מולכו 'גב

 7 תסיימי בבקשה, בסדר? מר ז. סבג:

 8 האם יש איזושהי בשורה מבחינת תשתיות תחבורה? ש. מולכו: 'גב

 9 כן מר ז. סבג:

 10 והן? ש. מולכו: 'גב

 11 אני ציינתי אותן גם. מר ז. סבג:

 12 מה, בוא תציין בפנינו. ש. מולכו: 'גב

 13 בהתאם.הרי ביחד עם השכונות החדשות, שם יתוכננו כבישים  מר ז. סבג:

 14כבישים בשכונות, נכון, נכון, ברור, אתה לא יכול לתכנן שכונה בלי לתכנן  ש. מולכו: 'גב

 15 כביש.

 16  -ואני לא יכול לבוא היום להרחיב כבישים וזה, לדוגמה ב מר ז. סבג:

 17כן ניתן להרחיב אותו אבל מונעים את הרחבתו, בסדר?  89קודם כל כביש  ש. מולכו: 'גב

 18 מאוד דברים.כן ניתן לעשות הרבה 

 19 תתחילי לסיים בבקשה. מר ז. סבג:

 20 אני אומרת...  ש. מולכו: 'גב

 21 זה לא, זה לא... דובר:

 22 אני מנסה להסביר ואת מתחילה ...  מר ז. סבג:

 23 אתה לא מסביר, אתה לא מסביר.  ש. מולכו: 'גב

 24 בואי, תמשיכי, בסדר? מר ז. סבג:

 25 לא ראיתי איזושהי בשורה. הלאה, בסדר. אז תשתיות תחבורה אני ש. מולכו: 'גב

 26 טוב, בסדר.  מר ז. סבג:

 27אנחנו הולכים להרחיב פה את מספר התושבים באזור, אני לא ראיתי  ש. מולכו: 'גב

 28איזושהי התייחסות לגבי מה קורה מבחינת שירותים בריאותיים, אנחנו 
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 1נמצאים באזור שיש בו בית חולים אחד בסך הכל ,אני לא רואה שהסכם 

 2ושהי בשורה בכל מה שקשור לתוכנית בריאות לתושבי הגג מביא איז

 3הסביבה, אם זה תוספת של מיטות, אם זה תוספת של רופאים, האם ישנו 

 4איזשהו משא ומתן שמתקיים בנושא הזה מול משרד הבריאות, משרד 

 5 האוצר וכיוצא בזה. אני אשמח לקבל תשובה.

 6 בבקשה, תמשיכי.  מר ז. סבג:

 7אנחנו נדון פה באופן ענייני, אני לא יורדת עליך, אני שואלת אבל אמרנו ש ש. מולכו: 'גב

 8 שאלות מאוד ענייניות.

 9 למה אני  מר ז. סבג:

 10 יכול להיות שאני טועה, תענה לי. ש. מולכו: 'גב

 11 יורד עלי, למה אני גשר?  מר ז. סבג:

 12 אבל דיברנו על זה שאנחנו נדבר פה באופן ענייני, זה דיון, אני שואלת ש. מולכו: 'גב

 13 שאלות ואני אשמח לקבל תשובות.

 14 היה לך שבועיים חומר להעביר לי שאלות להתייחסות... מר ז. סבג:

 15 בשביל זה אנחנו כאן, אנחנו יכולים גם להיות פה חמש שעות ולדון. ש. מולכו: 'גב

 16 אז לכן, זה מה שאני אומר, אז בבקשה תמשיכי. מר ז. סבג:

 17 אתה לא מתכוון לענות. ש. מולכו: 'גב

 18 בבקשה תמשיכי. ז. סבג:מר 

 19 טוב, אז אם אתה לא מתכוון לענות בוא אני אגיד מה אין בהסכם ש. מולכו: 'גב

 20 טוב מר ז. סבג:

 21 בסדר? ש. מולכו: 'גב

 22 טוב מר ז. סבג:

 23 חבל ש. מולכו: 'גב

 24 טוב מר ז. סבג:

 25 יכול להיות שאני טועה ואתה יכול לתקן אותי. ש. מולכו: 'גב

 26 טוב, כן מומחית גדולה, מר ז. סבג:

 27 אני, אני לא מומחית גדולה ש. מולכו: 'גב

 28 טוב, הלאה מר ז. סבג:
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 1 אני מודה, בגלל זה אני פה. ש. מולכו: 'גב

 2 טוב, הלאה מר ז. סבג:

 3 יש פה את כל המומחים שיכולים לענות. ש. מולכו: 'גב

 4 טוב מר ז. סבג:

 5 ין.אתה יכול להיעזר במהנדס, אתה יכול להיעזר בעורך הד ש. מולכו: 'גב

 6 טוב מר ז. סבג:

 7 יש לך פה גם את הגזבר. ש. מולכו: 'גב

 8 יש לך שבע דקות, כבר עברת שבע דקות, בסדר? מר ז. סבג:

 9 טוב, אז מה אין בהסכם. ש. מולכו: 'גב

 10 טוב, יש לך שבע דקות, עברת כבר. מר ז. סבג:

 11אין שום התייחסות לכל מה שקשור לתשתיות תחבורה, תשתיות  ש. מולכו: 'גב

 12ותיות. אני לא ראיתי התייחסות למה שקורה במצב של תשתיות בריא

 13הביוב שלנו והניקוז. תשתיות הביוב והניקוז כמו שמשרד הבריאות אמר 

 14זה במצב קטסטרופלי, זה מימי המנדט הבריטי, שום דבר לא נעשה. האם 

 15בהסכם הזה ישנה איזושהי התייחס לשינוי, השבחה של תשתיות הביוב 

 16? אתה לא עונה, כנראה שלא, טוב, בסדר, חבל. דבר והניקוז שלנו בעיר

 17נוסף שרציתי לשאול, מדוע אין התייחסות לשדרוג מכון טיהור שפכים? 

 18המשרד לאיכות הסביבה קיים לאחרונה שימוע לעירייה. הסיבה 

 19העיקרית לזה שהמדינה לא מעבירה לנו תקציבים למכון טיהור שפכים 

 20ה, מה אתה מתכוון לעשות זה העובדה שלא הוקם תאגיד מים בנהרי

 21 בנושא הזה.

 22 יש לך עוד שתי דקות לסיים. מר ז. סבג:

 23 אבל אני מבקשת תשובות. ש. מולכו: 'גב

 24 אני מבקש שתסיימי עכשיו, טוב? מר ז. סבג:

 25לסיכום, אני לא רואה שההסכם גג הזה מביא איזושהי בשורה לנהריה  ש. מולכו: 'גב

 26כונות, באמת אני לא רואה מלבד תוספת של עוד, עוד מבנים ועוד ש

 27 שהתושבים שכרגע נמצאים בנהריה 

 28 טוב מר ז. סבג:
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 1יהנו במשהו מהסכם הגג הזה. זאת אומרת אנחנו נשארים עם תשתיות  ש. מולכו: 'גב

 2תחבורה, תשתיות ביוב ותשתיות ניקוז לקויים ביותר. אני לא ראיתי 

 3 שמשהו בכביש השתנה. 

 4 טוב מר ז. סבג:

 5 נים אני חיה בנהריה, אין פה שום שינוי. ש 16 ש. מולכו: 'גב

 6 סיימת, בסדר? מר ז. סבג:

 7חבל מאוד שלא התייחסתם לזה. להביא לפה עוד קבלנים ועוד יזמים על  ש. מולכו: 'גב

 8 מנת לבנות עוד בניינים זה הכי קל. אני שמחה שאתה סוף סוף

 9 סיימת? בבקשה, תודה רבה. מר ז. סבג:

 10לומר שאני שמחה שסוף סוף אתה מביא לידי ביטוי את דבר אחרון זה  ש. מולכו: 'גב

 11שנה להקים אזור תעשיה בשעל, זה  15מה שהמדינה אישרה כבר לפני 

 12בעצם, לעניות דעתי מנעת לאורך כל הזמן הזה, אז אותו הסכם שאתה 

 13 סוף סוף התעשת

 14 את משקרת. מר ז. סבג:

 15 אז מה, מי מנע? ש. מולכו: 'גב

 16 משקרת מר ז. סבג:

 17 מי מנע? בוא תגיד לנו. לכו:ש. מו 'גב

 18 זה הכל. מר ז. סבג:

 19 זה לא עניין של שקר או אמת, אז בוא תענה. ש. מולכו: 'גב

 20 תשאלי את האלה שלא אישרו.  מר ז. סבג:

 21האם אתה זה שמנעת עד עכשיו את הקמתו של אזור התעשיה בשעל?  ש. מולכו: 'גב

 22 אתה אומר שאני משקרת, אתה לא עונה לשאלות. 

 23 חברייך פה לא ציפו, איך אומרים, דברי, דברי לגופו של עניין. בג:מר ז. ס

 24 אני ניסיתי. ש. מולכו: 'גב

 25 קודם כל, אחרת לא ידברו. מר ז. סבג:

 26 מאוד קשה לדבר אתך לגופו של עניין.  ש. מולכו: 'גב

 27 טוב, בבקשה, מי רוצה להתייחס? מר ז. סבג:

 28 אני גם רוצה.  מר א. שמואלי:
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 1 ור. א ד א. סודאי:"עו

 2 בבקשה מר ז. סבג:

 3 תתחיל, תתחיל, תתחיל, אני אשלים. ד א. סודאי:"עו

 4 אני מבין שעשיתם הכנות. מר ז. סבג:

 5 אני מכבד את ה... כהן: מר א.

 6 בבקשה, בבקשה, כן, כן מר ז. סבג:

 7קודם כל הסכם גג שוב זה דבר מעולה, זה צריך להיות משהו ,זה כמו  מר א. כהן:

 8ה משהו שחשוב שיהיה אבל, ויש פה אבל גדול, תוכנית עתידית לעיר וז

 9הסכם כזה שישפיע עלינו עשרות שנים קדימה צריך להיות בשיתוף אני 

 10חושב לכל הפחות הבהרות והסברים לכל חברי המועצה, ואני בטוח שיש 

 11כאן חלק גדול מחברי המועצה שלא מבינים הרבה דברים בהסכם הזה,  

 12 אותו עד הסוף, הוא מאוד ארוך.  לא כל שכן לא בטוח שבכלל כולם קראו

 13 אתה נכלל ביניהם? מר ז. סבג:

 14 את קראת את כל ההסכם? מר א. כהן:

 15 ברור גב' א. שטרקמן:

 16 אני קראתי את כל ההסכם. מרקוב: עו"ד ק.

 17 אתה נכלל ... בגלל זה קפצת, לא הבנת מה שכתוב ,בשביל זה קפצת.  מר ז. סבג:

 18 , אבל זה לא העניין.לא משנה, זה לא העניין ש. מולכו: 'גב

 19 זה לא העניין. אין באמת התייחסות רצינית לתחבורה  מר א. כהן:

 20 אולי עדיף שיהיה גם שיתוף ציבור.  ש. מולכו: 'גב

 21 לא הפריעו לך כשדיברת אז אל תפריעי לי בבקשה, בסדר? מר ז. סבג:

 22קן אין התייחסות לתחבורה כמו שצריך, אין התייחסות לשפכים של המת מר א. כהן:

 23טיהור פה שהוא לא מספיק לכל העיר נהריה. אם קראת את ההסכם אולי 

 24 תספרי לנו. 

 25 אל תפריע, אל תפריע עד עכשיו, דבר.  מר ז. סבג:

 26 לא מפריע, אני מדבר.  מר א. כהן:

 27 דבר, זה שאלות ותשובות פה? תדבר לעניין. מר ז. סבג:

 28 שאלות ותשובות. מר א. כהן:



  04-8666313מועצת העיר נהריה                                                                                  חברת איגמי,
 2017באוגוסט  30
 
 

10 

 1 ה אמור לענות.ברור שכן, את ש. מולכו: 'גב

 2 יש לך שבע דקות, עברו שתי דקות, בוא, בבקשה. מר ז. סבג:

 3 זה לא... בכל מקרה אני לא מקבל תשובות אז זה לא רלוונטי.  מר א. כהן:

 4 זה מאוד רלוונטי. ש. מולכו: 'גב

 5 שפוך, שפוך ד א. סודאי:"עו

 6 לא ציינתי הרבה דברים, תציין. ש. מולכו: 'גב

 7 הכל אבל לא קיבלת התייחסות רצינית אז זה לא משנה. די הקפת את מר א. כהן:

 8 זה משנה... ש. מולכו: 'גב

 9 אין לך מה להגיד? ד א. סודאי:"עו

 10 טוב, תשלים אדון אורן.  מר ז. סבג:

 11 אני אורן, לא אדון. ד א. סודאי:"עו

 12 אדון אורן. מר ז. סבג:

 13ו מה שאמרו, אני רואה אורן, אורן, ככה, מה אני אגיד, כזה דבר, הם אמר ד א. סודאי:"עו

 14את הדברים אחרת לגמרי ממעוף הציפור מה שנקרא. אני חושב שכל 

 15הנושא הזה באמת של הסכמי הגג זה משהו פוליטי של מפלגת כולנו 

 16שנתנה את זה לראשי הערים כאיזה מתנה ככה לפני הבחירות, ואני לא 

 17שיל חושב שמזה יצא כלום, יצא משהו רק התחלתי, אבל זה לא, זה לא יב

 18למה שאדוני רוצה, לא יבשיל, גם אם מאוד תרצה זה לא יבשיל מהרבה 

 19סיבות. עכשיו לגבי אזור התעשיה, בוא, ראש העיר אומר אזור תעשיה 

 20 170ואתה גאה בזה וזה בסדר וזה מבורך, אבל אני שואל שאלה, מה, 

 21דונם האם זה ברוטו או נטו ואם זה נטו מה זה נותן לנו, כמה ארנונה זה 

 22  10,000ס לנו, כי כנגד מכני

 23 אני לא מחפש ארנונה, אני מחפש מקומות תעסוקה מר ז. סבג:

 24 או.קי. אז בוא  ד א. סודאי:"עו

 25 בסדר?  מר ז. סבג:

 26 אין בעיה. ד א. סודאי:"עו

 27 יפה מר ז. סבג:

 28מקובל, איזה סוג של תעשיה תהיה שם? תעשיה מסורתית, זאת אומרת,  ד א. סודאי:"עו
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 1יהיה שם? אנחנו לא יודעים. למה אתה מכוון? להייטק, איזה, הייטק, מה 

 2 לא הייטק, כמה מקומות עבודה? 

 3 אם לא תפריעו אני אתן לרוני שבאמת הוא  מר ז. סבג:

 4 אני הפרעתי עד עכשיו. ד א. סודאי:"עו

 5 בסדר? שרוני הוא התלווה אלי כמעט לכל הפגישות. מר ז. סבג:

 6ל הפגישות שלכם, ראיתי את המלחמה על ראיתי את הפרוטוקולים ש ד א. סודאי:"עו

 7 האצטדיון, ראיתי הכל.

 8 הכל, יפה, אז הוא יסביר לכם בדיוק את היעוד, כן? של אזור התעשיה. מר ז. סבג:

 9 דונם ברוטו או נטו? 170זה  ד א. סודאי:"עו

 10 מתוכנן, יהיה ... אז הוא יסביר לכם בדיוק. מר ז. סבג:

 11 כמה, עוד פעם ד א. סודאי:"עו

 12בסדר, תסיים את השבע דקות שלך ואחר כך הוא, לפני שאנחנו נביא את  סבג: מר ז.

 13 זה להצבעה, תגמור את השבע דקות ואז יתן סקירה של חמש, עשר דקות.

 14י גם זה לגבי, לא סיימתי עם הנושא של התעשיה, כי אני הבנתי גם, אנ ד א. סודאי:"עו

 15ראיתי שאזור התעשיה הזה כבר מאושר עשר שנים לבנייה, זה לא נעשה, 

 16זה נעשה עכשיו, אולי ייעשה עכשיו, אני לא בטוח שגם תעשה את זה 

 17עכשיו מהסיבות שלך ואני מכיר את הסיבה, לא איכנס לזה כרגע, אבל 

 18בוא נגיד שתעשה את זה, עכשיו האם עוד פעם אני שואל, זה בנייה 

 19הוא לא אמר לי עכשיו, כנגד, בוא נגיד שאפשר לייצר שמה, מסורתית, 

 20מקומות  400דונם לפי מה שאני בדקתי אפשר לייצר שם אולי  170אם זה 

 21 , אם זה תעשיה מסורתית אני אומר. 500עבודה, 

 22 דונם. 400יש שם  מר ז. סבג:

 23 לכולם. 500לא,  ד א. סודאי:"עו

 24 כן מר ז. סבג:

 25ת לצאת, לקחת את הנתח שלך מהעוגה ואתה עצמאי, אבל אתה בחר ד א. סודאי:"עו

 26 אמת?

 27 על שעל, רק על שעל. מר א. שמואלי:

 28רק על שעל, אתה עצמאי, אתה לא מחובר לאשכול ,לא מחובר לישובים,  ד א. סודאי:"עו
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 1אתה עצמאי, אתה מתנהל עצמאית כל הזמן, זה בסדר, מובן, אבל אמת, 

 2ה לא מייצרים לך יותר מדי דונם האל 170-תגיד אם זה נכון. עכשיו ה

 3בתים של תושבים  10,000-ארנונה כנגד, עוד פעם, איך אתה מייצר ל

 4 דונם? 170-חדשים מקומות עבודה ב

 5 אדון אורן סודאי  מר ז. סבג:

 6 אורן, אורן, לא אדון. ד א. סודאי:"עו

 7מהתושבים שבאים לגור בנהריה זה אנשים  90%הרי, הרי אפשר להגיד  מר ז. סבג:

 8 עם העבודה.  שבאים

 9או.קי. אז בוא נמשיך, אז הם עובדים מחוץ לנהריה, אין בעיה, עובדים  ד א. סודאי:"עו

 10 מחוץ לנהריה אתה אומר.

 11 ברור מר ז. סבג:

 12 או.קי. ד א. סודאי:"עו

 13 ימשיכו לעבוד בחוץ, אה? ש. מולכו: 'גב

 14יותר מדי, זה  עכשיו אני אחזור למה ש, עכשיו גם תחבורה, לא איכנס לזה ד א. סודאי:"עו

 15מצולם ככה, עשו לך  2014-ידוע, אני רק זוכר תמונה שלך, באמת מ

 16חדשות, כולם נותנים לך את הכותרות שאתה אוהב, זה בסדר, אתה לא 

 17פה  2017-שונה, כל ראש עיר עושה את זה, אבל אתה מופיע עם השר כץ, ב

 18, אבן , לא קרה כלום2017-תהיה תחבורה, אני לא ראיתי, אדוני, אנחנו ב

 19 לא זזה.

 20 למה אתה חושב שמדברים, אני גם אתן לך תשובה. מר ז. סבג:

 21 בבקשה. ד א. סודאי:"עו

 22 אתה חושב שכשלוחצים על הצהרה מר ז. סבג:

 23 לא )קטיעה( ד א. סודאי:"עו

 24 על הצהרת בנייית איזה כביש ומיד עכשיו   מר ז. סבג:

 25 נכון, לא ד א. סודאי:"עו

 26 לא, נכון?  מר ז. סבג:

 27 בהחלט לא, מסכים אתך. א. סודאי:ד "עו

 28 יש תכנונים. מר ז. סבג:
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 1 .2017לא, אבל ההבטחה הייתה על  ש. מולכו: 'גב

 2, כביש עוקף נהריה 859תודה, אל תפריע לי, בסדר? אל תפריע. בכביש  מר ז. סבג:

 3 , וזה הוצהר. 2021סיום עבודתו זה 

 4 ש שמתחבר לרגבה לכיוון... זה הכבי דובר:

 5 ון נכ מר ז. סבג:

 6 .2017-מה שראש העיר הבטיח עם השר זה ב ד א. סודאי:"עו

 7 זה אלפיים, לא נכון מר ז. סבג:

 8 אני אראה לך.  ד א. סודאי:"עו

 9 זה לא נכון. מר ז. סבג:

 10 אדוני, הכותרת. ד א. סודאי:"עו

 11 זה לא נכון, טוב? אני לא יודע בדיוק ,אולי יש לך איזה עיתון מיוחד. מר ז. סבג:

 12 שלך, העיתונים שלך. "מבט"עיתון שלך, חדשות שלך,  י:ד א. סודא"עו

 13 זה שלך, לא שלי. "מבט"קודם כל  מר ז. סבג:

 14 הוא לא שלי, הוא שלך, מזמן שלך. ד א. סודאי:"עו

 15 שלך, לא שלי. "מבט" מר ז. סבג:

 16 מזמן שלך, הוא מזמן שלך, לא שלי. ד א. סודאי:"עו

 17 , זה דבר אחד. 2021אז זה  מר ז. סבג:

 18 זה לא, זה לא מתממש. . סודאי:ד א"עו

 19 חדש כבר בעבודה. 89כביש  מר ז. סבג:

 20 ?89כביש  דובר:

 21 כן מר ז. סבג:

 22 הוא יורחב כאילו?  מר ד. משה:

 23 ברור מר ז. סבג:

 24 יפה מר ד. משה:

 25 לא, כביש חדש. מר ז. סבג:

 26 חדש, דרך השכונה החדשה. מר ד. אפשטיין:

 27 שכונת רגון החדשה.  מר ז. סבג:

 28 הוא יוצא ליד רסקו.  יין:מר ד. אפשט
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 1 סליחה ראש העיר  מר ד. משה:

 2 סיימת? ד א. סודאי:"עו

 3אני רוצה, ראש העיר, לסיים את התשובה, להבין אותה טוב, כלומר  מר ד. משה:

 4מכברי לכיוון נהריה, לכיוון בית החולים יהיה כביש חדש שיוריד את כל 

 5 העומס שיש לנו כרגע ב... יפה. 

 6 קשה. כן, בב מר ז. סבג:

 7עכשיו אתה יכול להגיד כמה תושבים יש בנהריה? יש סתירות בין מה  ד א. סודאי:"עו

 8שאתה אומר וזיצר אומר, יש הלמ"ס, הלמ"ס אומר, אני לא יודע למה 

 9ראשי עיר כל הזמן אוהבים להגיד שיש להם יותר תושבים, נהריה מונה 

 10 אלף תושבים, ופה אני רואה נתונים אחרים. 57לפי הלמ"ס 

 11 תשאל את מי שכותב. ר ז. סבג:מ

 12 זה זיצר כתב. ד א. סודאי:"עו

 13 בסדר, תשאל את זיצר. מר ז. סבג:

 14. עכשיו איך, אני לא יודע אם אתה 57שתדע שבנהריה רשומים בלמ"ס  ד א. סודאי:"עו

 15 יודע

 16 מה זה המספר הזה? מר ד. משה:

 17 איך? ד א. סודאי:"עו

 18 ?57המספר  הזה  מר ד. משה:

 19 תבדוק ד א. סודאי:"עו

 20 עזוב, נו מר ז. סבג:

 21 תבדוק ד א. סודאי:"עו

 22 אני גם בדקתי. ש. מולכו: 'גב

 23 צריך לשאול תמיד את מי שואלים. מר ז. סבג:

 24באמת אני אומר, אני לא יודע איך  2007צריך לבדוק. עכשיו נהריה משנת  ד א. סודאי:"עו

 25 10-עד היום ב 2007תעשה את זה בגלל אני שואל, נהריה גדלה משנת 

 26 תושבים. 6,000-שנים ב

 27 נכון ש. מולכו: 'גב

 28 תושבים. 6,000 ד א. סודאי:"עו
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 1 זה הסיכומים שלך.  מר ז. סבג:

 2 זה לא סיכומים. ש. מולכו: 'גב

 3 לא סיכומים שלי, זה עובדות שלכם, מהנתונים שלכם אדוני. ד א. סודאי:"עו

 4 זה נתונים של העירייה. ש. מולכו: 'גב

 5 מתוך העירייה.מהעירייה,  ד א. סודאי:"עו

 6 . 64והיום יש  58היו פה  2007-ב ש. מולכו: 'גב

 7 אין בעיה.  מר ז. סבג:

 8 עכשיו למה זה כל כך טוב להגדיל, למה לא להשקיע במה שקיים? ד א. סודאי:"עו

 9 נכון ש. מולכו: 'גב

 10למה כל כך טוב להגדיל ולהגדיל ולהגדיל, מה זה נותן? איזה אוכלוסיה  ד א. סודאי:"עו

 11הולך להביא, מעמד ביניים, מעמד, איזה? איזה אוכלוסיה יעבדו אדוני 

 12שקל, איך זה מחזק את העיר,  4,000-שקל בשכר מינימום ל 3,000-שמה מ

 13איך כל ההסכם הזה הולך לחזק את העיר, את האנשים, הכל תגיד. אני 

 14 לא רואה מתוך ההסכם איך זה בא לחזק, אני רואה שיש איזו תוכנית. 

 15 ה נגד ההסכם.את מר ז. סבג:

 16 אני אומר לך כבר עכשיו... כבר עכשיו ד א. סודאי:"עו

 17 לא, לא, לא, אנחנו נגד מה שאין בהסכם, לא לגבי ההסכם. ש. מולכו: 'גב

 18 כבר עכשיו, אני לא נגד ההסכם לגופו, מה שאין בו  ד א. סודאי:"עו

 19 בדיוק. ש. מולכו: 'גב

 20למשל, אם צריך, אם יש תושבים פה, מה שלא ראיתי וחיפשתי אין בו.  ד א. סודאי:"עו

 21בוא נראה איך עוזרים לתושבים הקיימים, היא שאלה אותך חדש כנגד 

 22מיליון שקל אולי לשיקום  15ישן, לא ענית לה, לא ענית לה, אז יש 

 23 שכונות, לא בטוח כמה ילך, לא יודע כמה בניינים אפשר לעשות מזה.

 24 . 69 דובר:

 25 כמה יש? ד א. סודאי:"עו

 26 עזוב, נו, באמת, טוב, תמשיך.  ג:מר ז. סב

 27 , בוא נראה69אתה אומר  ד א. סודאי:"עו

 28 אתה סיימת. מר ז. סבג:



  04-8666313מועצת העיר נהריה                                                                                  חברת איגמי,
 2017באוגוסט  30
 
 

16 

 1 אני לא סיימתי, אז אני שואל ד א. סודאי:"עו

 2 דקות. 2לא, יש לך עוד  מר ז. סבג:

 3 בסדר ד א. סודאי:"עו

 4 אז אל תגיד לי לא. מר ז. סבג:

 5 ר אותם למישהו.אני אתן לך אותם מתנה, תעבי ד א. סודאי:"עו

 6 בסדר? מר ז. סבג:

 7 סיימתי ד א. סודאי:"עו

 8 סיימת, תודה רבה.  מר ז. סבג:

 9 אני מבקש מר א. שמואלי:

 10 בבקשה מר ז. סבג:

 11אני לא הולך להעיר ביקורת על מי שהעלה פה דברים או משהו ,אני חושב  מר א. שמואלי:

 12א. אחד, שצריך קצת לדייק בדברים, אולי מחוסר ידיעה, שום דבר אחר ל

 13שהוזכר פה כרגע זה לאור השאלה שלך, אם את נוסעת על כביש  89כביש 

 14מול רסקו את רואה כבר את הקצה שלו עם מחלוטה שיוצאת ליד בית  4

 15 .89החולים, כביש 

 16 נכון ש. מולכו: 'גב

 17 הוא נועד להמשיך עד כברי והוא כבר נסלל, עובדים עליו עד כברי. מר א. שמואלי:

 18 ה מבין אבל שכל הרכבים מדרוםאת ש. מולכו: 'גב

 19 אני אסביר לך, אם אני לא אבין  מר א. שמואלי:

 20 כולם מתנקזים לצומת. ש. מולכו: 'גב

 21אם אני לא אבין אחר כך תשאלי אותי...רק שם עובדות, זו עובדה קיימת,  מר א. שמואלי:

 22 הכביש כבר קיים, סחר לו אספלט, אפילו מעקה כבר יש לו

 23 יתי.אני רא ש. מולכו: 'גב

 24והחיבור מה שנקרא, אבל עובדים עליו, זה לא שאין שם טרקטורים,  מר א. שמואלי:

 25 עובדים עליו, בפועל עובדים עליו.

 26 ראיתי  ש. מולכו: 'גב

 27 זה כביש  מר א. שמואלי:

 28 זה עדיין לא פותר את הבעיה. ש. מולכו: 'גב
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 1 ל דיוקם.אני אמרתי שזה פותר את הבעיה? אני שם את הדברים ע מר א. שמואלי:

 2 אשר.  מר ז. סבג:

 3יש לי שבע דקות אדוני. עכשיו יותר מזה, אל תפריעי לי כי אני לא  מר א. שמואלי:

 4הפרעתי לך. יותר מזה, כנראה שאתם לא מבינים שיש פה שני כבישים 

 5שאם יכניסו אותם להסכם הגג זה יהיה על חשבון העירייה, כמו הכביש 

 6. 859ראש העיר שהוא נקרא כביש הזה למשל והכביש העוקף שדיבר עליו 

 7אם יכניסו את הכביש הזה שהוא חצי, שני הכבישים האלה חצי מיליארד 

 8 300לתוך הסכם הגג, נגיד שראש העירייה, העירייה הייתה מקבלת שקל 

 9, אבל מה שקורה כרגע החצי 200מיליון היו צריכים לשים אנחנו 

 10ה שהוא עושה מיליארד האלה הוא הטיל אותם בעצם על משרד התחבור

 11אותם, למה אני צריך לעשות אותם ,שאנחנו נגיד שהעירייה עשתה אותם? 

 12שמשרד התחבורה יעשה אותם, זה התפקיד שלו גם וחובתו להשקיע 

 13וישנה צרה צרורה ב, בנושא של הכבישים בכניסה והיציאה מהעיר, אין 

 14 ויכוח, ראש העיר מודע לזה, כולנו מודעים לזה, כולנו נכנסים וכולנו

 15יוצאים, אבל לשים דברים על דיוקם, חצי מיליארד שקל שני הכבישים 

 16כברי ועובדים על  –שיח דנון  -האלה, זה והעוקף של מה שנקרא רגבה 

 17 שני הכבישים האלה כבר.

 18 או.קי.  ש. מולכו: 'גב

 19הנוראי הישן לבית החולים, קטסטרופה  89אז זו עובדה אחת. שתיים,  מר א. שמואלי:

 20ון בפני עצמו, תקפנו כולנו, גם אני תקפתי בתקשורת, אבל בפני עצמה, אס

 21שעובדים עליו עכשיו יוריד חלק, לא יפתור את הבעיה אבל יוריד  89-ה

 22הישן ברגע שיהיה את העוקף, ואז מי  89חלק מהעומס שיש היום כרגע על 

 23שירצה לנסוע מה שנקרא צפונה לא יצטרך להגיע לצומת נהריה ולחתוך 

 24הזה כבר נמצא  4צפונה. גם כביש  4ך רסקו, כביש דרך מה שנקרא דר

 25בתוך תכנון, לכל אורך הדרך מכמעט סער, מה שנקרא סוף טרומפלדור 

 26בכיכר, עד לפה בהרחבה. אני אומר לך שאני אחד המתנגדים כי צריכים 

 27 לקחת שטח, נכון רוני? 

 28 חניה  מר ד. אפשטיין:
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 1רק רגע, תעצרו, איפה תהיה  מתוך החניה של היכל התרבות ואמרתי מר א. שמואלי:

 2החניה? אז מתקדמים בעניין, אבל לשים דברים על דיוקם. עכשיו תראו, 

 3אני רוצה גם להתייחס למה שנקרא אזור התעשיה מאחר ואני מחזיק 

 4תיק התעשיה פה. הייתי והשתתפתי בישיבה במשרד ראש הממשלה יחד 

 5ה עבודה עם ראש העיר ויחד עם רוני שנמצא פה שאני חושב שהוא עש

 6שמגיע לו, לא יודע מה להגיד, מלוא, מלוא, מלוא ההערכה. הייתה 

 7רשויות יחד, בזמנו  3החלטת ממשלה שאומרת שאזורי תעשיה יקימו רק 

 8זכרונו לברכה אפילו פואד היינו יחד ביחד בסיור, לא הסכים לתת אזור 

 9תעשיה לכברי, זה נקרא אזור תעשיה כברי, עוד לא שעל, מתחת לכברי 

 10דונם, אלא בתנאי שהאזור תעשיה כמו שגב והאחרים יהיה  1,100א שהו

 11רשויות, ביניהם גם מגזר הערבי, באיזושהי חלוקה צודקת,  3-מורכב מ

 12החלטת ממשלה. ראש העיר מטעמים שלו התנגד, אמר אני רוצה אזור 

 13תעשיה שלי לבד. ההכנסה של הארנונה מאזור תעשיה, ותכף נדבר על 

 14אם ירצה, איתנו ראש העיר, לעירייה שליש מתוך  הדונמים, ישלים רוני

 15אזור תעשיה היא הרבה פחות מאשר כל אזור התעשיה ולא חשוב עכשיו 

 16דונם. ליתר דיור אזור התעשיה גבעת  200דונם או  100כמה הוא, אם זה 

 17דונם והוא נטו. איזה תעשיה  180דונם לשאלת חברי, הוא  180שעל הוא 

 18את הכל גם שר הכלכלה בהתחייבות של תבוא לשם? אני חושב שיעשה 

 19לראש העיר, והיינו בישיבה משותפת, שהוא יביא תעשיה מה שנקרא 

 20הייטק מתקדמת. מי שחושב שזה בטוח יהיה בסדר, אז בעוד חמש שנים 

 21 תגידו אשר שיקרת. 

 22 שום דבר לא בטוח. ש. מולכו: 'גב

 23דונם  180-זה שהוא האבל יעשו את הכל להביא את זה. אזור התעשיה ה מר א. שמואלי:

 24של נהריה מזה שנים רבות יש לו את כל האישורים, לא היה כסף רק 

 25מיליון שקל שנמצאים עכשיו  20-לעשות את העבודה הכבדה כמו ה

 26 בהסכם הגג.

 27 מיליון? 20זה הכל?  ש. מולכו: 'גב

 28 כי לא היה כסף.  מר א. שמואלי:
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 1 ים... היו לוקחים את זה מהיכל התרבות ושמ  ש. מולכו: 'גב

 2 אני אומר מתוך הסכם הגג  מר א. שמואלי:

 3 זה עניין של סדרי עדיפויות. ש. מולכו: 'גב

 4מי שיקרא את הסכם הגג, אני קראתי אותו, יש תקציב מיועד להכשרת  מר א. שמואלי:

 5 אזור התעשיה של גבעת שעל.

 6 אין בעיה, בסדר. ד א. סודאי:"עו

 7 נקודה, זה מה שאני ... מר א. שמואלי:

 8 אני לא מדבר ...  א. סודאי: ד"עו

 9 זה לא אכפת להם מאיפה  מר ז. סבג:

 10 התעקשתי בעבר  ש. מולכו: 'גב

 11 ... אין בעיה.   ד א. סודאי:"עו

 12 אשר, אשר )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ז. סבג:

 13 אנחנו לא תקפנו את קיומו של אזור התעשיה, ממש לא תקפנו. ש. מולכו: 'גב

 14 פתי, לא את.לא, אני תק מר א. שמואלי:

 15 אני מאוד שמחה שהוא סוף סוף יוצא לפועל.  ש. מולכו: 'גב

 16 גם אני שמח, אני רוצה לשים את הדברים על דיוקם כדי שנבין כולנו.  מר א. שמואלי:

 17 אני דיברתי על ... ש. מולכו: 'גב

 18אני ראיתי את הפרסומים בפייסבוק וכל מיני אתרים כאלה ואחרים של  מר א. שמואלי:

 19ואחרים שתוקפים גם את הדברים החיוביים, לא את, בסדר? נהריה 

 20 אחרים, אבל יש גבול לכל מה שנקרא תקיפה, אני לא מגן על ראש העיר.

 21 אני מסכימה אתך. ש. מולכו: 'גב

 22אבל אני אומר אם כרגע יוצא לפועל שיש פה הסכם שנותן את התקציב  מר א. שמואלי:

 23, משרד השיכון, כל  מי המתאים והתחייבות של המדינה, משרד האוצר

 24 שרוצה, משרד הכלכלה.

 25 אשר, אנחנו בירכנו על זה. ש. מולכו: 'גב

 26 תקשיבי לי, תקשיבי מר א. שמואלי:

 27 אשר, אשר, אשר מר ז. סבג:

 28 יש לי שבע דקות אדוני. מר א. שמואלי:
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 1 עברו מר ז. סבג:

 2 לא, עוד לא.  מר א. שמואלי:

 3 עברו מר ז. סבג:

 4, אנחנו התחלנו את הישיבה 21ע, הוא שבע, הוא שבע, זה ביחד לי היו שב מר א. שמואלי:

 5 בשש וחצי. 

 6 בבקשה עוד שתי דקות.  מר ז. סבג:

 7מה אני אומר, אני אומר שני דברים, אחד, אמר ראש העיר שהאוכלוסיה  מר א. שמואלי:

 8חלק ממנה עובד במקומות עבודה מסוימים, מי שחושב שמגיעה הנה 

 9העיר טועה, תעשיה צריכה להיות רק מחוץ שאפשר להכניס תעשיה לתוך 

 10לעיר. אני לא אומר שהיא צריכה להיות בנסיעה של שבע שעות, לא, היא 

 11צריכה להיות בנסיעה של עד חצי שעה, שעה, לא יותר מזה, כמו אזור 

 12תעשיה תפן שעומד לרשותנו ואלפי תושבי נהריה עובדים שם, כמו אזור 

 13ים שם, באזור תעשיה משגב רק תעשיה משגב, אלפי תושבי נהריה עובד

 14 30אתמול התבשרנו, מי שקרא קצת כלכלה, שהולכים לבנות שם עוד 

 15אלף מקומות עבודה יהיו לנהריה גם, גם, לא רק,  30אלף מקומות עבודה, 

 16גם, זה יהיה הייטק וכיוצא בזה, אבל גם מנהריה. אם ניקח קצת אחורה 

 17 בר מועצה לעבר, ומה לעשות, נער הייתי וגם זקנתי, גם כח

 18 אשר, עוד דקה.  מר ז. סבג:

 19עוד דקה אני מסיים. שני המפעלים המדוברים ביותר שגם אני תקפתי  מר א. שמואלי:

 20לגבי עזיבתם שטראוס מחלבות וזוגלובק שהיה צריך לצאת מהעיר הם 

 21היו מוכרחים לצאת מהעיר, לא הייתה ברירה אחרת, כי תארו לכם מה 

 22 יר הזאת אם היו נשארים בתוך העיר.היה קורה מבחינה תחבורתית לע

 23 אשר, תודה רבה. מר ז. סבג:

 24 אז הם יצאו יחד עם העובדים שלהם... מר א. שמואלי:

 25אשר, היה לי מאוד נעים לשמוע אותך )קטיעה( אנחנו נמשיך לדבר על זה  ש. מולכו: 'גב

 26 אחר כך, חבל שלא דיברתם על מה שאמרנו... בירכנו על זה...

 27, חבר'ה, מי בעד להרים את היד בבקשה, אשר, מי בעד? מי נגד? הצבעה מר ז. סבג:

 28   ישיבה נעולה     תודה רבה. הישיבה נעולה, תודה רבה.


