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 נוכחים :
 ראש העירייה –מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר דימה אפשטיין 
 חברת מועצה –עו"ד לילך חיים אידלברג 

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 
 חבר מועצה –מר אור כהן 

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

 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 
 חברת מועצה  –גב' אורנה שטרקמן 

 

 נעדרים :
 חבר מועצה –מר אייל וייזר 
 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חבר מועצה –מר חיים רואש 

 חבר מועצה –מר זכריה חי 
 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 מנכ"ל העיריה –עו"ד דודו אלחיאני 

 

 משתתפים :
 היועץ המשפטי לעירייה   -עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 
 מבקרת העירייה –רכמן אבירם גב' קרן ד

 מרכז ישיבות המועצה –מר דוד אילוז 
 תובעת עירונית, המחלקה המשפטית –עו"ד מיטל רץ רויטקוף 

 מנהל מחלקת תכנון ובניה –רוני לוי 
 מנהל מחלקת מים וביוב  –תמיר אסטרחן 

 מנכ"ל החכ"ל –יניב קריאף 
 ראש מנהלת הסכם גג, חכ"ל –טל חמי 
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 על סדר היום:

 
 .פררו בעניין עסקים בשכונת עמידר -הצעה לסדר היום של חברות המועצה שטרקמן ונס. 1

 

 מס'  מס"ד
 תב"ר 

תב"ר  סכום  הוצאות  סכום הכנסות  שם התב"ר
 קיים

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

הקמת מרכז  159 2
-רב

שירותים 
לבעלי 

-מוגבלויות
 בעין שרה

המוסד 
לבטוח 
 לאומי

עב'  2,800,000
 קבלניות

2,800,0
00 

תקציב  2,800,000  
 חדש

קרנות       
 הרשות

עב'  1,284,832
 קבלניות

1,284,8
32 

  1,284,832   

4,084,8   4,084,832   סה"כ    
32 

  4,084,832   

הקמת  160 3
תחנת מעבר 

ממיינת 
 וממחזרת

מ. להגנת 
 הסביבה

עב'  1,555,500
 קבלניות

1,555,5
00 

תקציב  1,555,500  
 חדש

קרנות       
 הרשות

עב'  556,587
 קבלניות

556,587   556,587   

2,112,0   2,112,087   סה"כ    
87 

  2,112,087   

שדרוג  161 4
מערכות 

ניקוז ברחבי 
 העיר

קרנות 
 הרשות 

עב'  700,000
 קבלניות

תקציב  700,000   700,000
 חדש

   700,000   700,000   700,000   סה"כ    
תכנון  8 5

והקמת 
מבנים 
 יבילים

משרד 
 החינוך

עב'  420,000
 קבלניות

עדכון  960,000 540,000 420,000
תקציב 

 קיים

קרנות       
 הרשות

 210,000   210,000  280,000 490,000   

   1,450,000 820,000 630,000   630,000   סה"כ    
 4בניית  86 6

כיתות גן 
בשכ' אריק 

 שרון

משרד 
 החינוך

עב'  459,971
 קבלניות

עדכון  3,703,569 3,243,598 
תקציב 

 קיים

הצטיידו     
 ת

 104,000 104,000  

  200,000 200,000  תכנון     
  4,007,569 3,547,598   459,971  סה"כ  

שיפוצים  126 7
במוסדות 

 חינוך

קרנות 
 הרשות

עב'  500,000
 קבלניות

עדכון  2,500,000 2,000,000 500,000
תקציב 

 קיים

   2,500,000 2,000,000 500,000   500,000   סה"כ    
שיפוץ  969 8

והתאמה 
היכל 

הספורט 
 בעין שרה

מפעל 
 הפיס

הצטיידו 159,999
 ת

עדכון  499,999 340,000 159,999
תקציב 

 קיים
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מ.התרבו      
ת 

 והספורט

      589,616 589,616   

קרנות       
 הרשות

      80,000 80,000   

   1,169,615 1,009,616 159,999   159,999   סה"כ    
 
 
 
 

 
 

 :לתב"רים ביאור
בעין שרה  –תקציב עבור הקמת מרכז רב שירותים לבעלי מוגבלויות  –תקציב המוסד לביטוח לאומי והרשות . 2
. 
 . תקציב עבור הקמת תחנת מעבר ממיינת וממחזרת –והרשות תקציב משרד להגנת הסביבה . 3
 .תקציב עבור שדרוג מערכות ניקוז ברחבי העיר  –. תקציב הרשות 4
תקציב עבור תכנון והקמת מבנים יבילים בבתי הספר  – עדכון תקציב קיים -תקציב משרד החינוך והרשות . 5

 בנהריה .
 .כיתות גן בשכ' אריק שרון  4תקציב עבור בניית  – עדכון תקציב קיים -תקציב משרד החינוך והרשות . 6
 .תקציב עבור שיפוצים במוסדות החינוך  – עדכון תקציב קיים –הרשות  תקציב. 7
עבור שדרוג מערכת כיבוי אש ועשן  –עדכון תקציב קיים  –. תקציב מפעל הפיס, מ. התרבות והספורט והרשות 8

 בהיכל 
 עין שרה . –הספורט     
 
 שהסתיימו : 2016תב"רים משנת  2. אישור לעדכון וסגירת 9
 

 מס' 
 תב"ר 

 תקציב תב"ר קיים סכום  הוצאות  סכום הכנסות  שם התב"ר
 מעודכן

 הערות 

הסבת מבנה עירוני  844
 למרכז קהילתי

קרנות 
 הרשות

עב'  662,255
 קבלניות

עדכון  762,255 100,000 662,255
תקציב 

 קיים
מ. לפיתוח     

 הנגב והגליל
 714,902 -     714,902 -   900,000 185,098   

-   סה"כ    52,647    -  52,647  1,000,000 947,353   
הסבת מבנה עירוני  845

 למועדון לילדים
קרנות 
 הרשות

עב'  186,534
 קבלניות

עדכון  242,089 55,555 186,534
תקציב 

 קיים
מ. לפיתוח     

 הנגב והגליל
- 169,059       - 169,059  500,000 330,941   

   573,030 555,555 17,475   17,475   סה"כ  
 

 :לתב"רים ביאור
 
 2016 -עדכון מקורות המימון, תב"רים שנפתחו בשנת ב -תקציב מ. לפיתוח הנגב והגליל והרשות  .1

 והסתיימו לפני מספר שנים בגירעון סופי וסגירתם עפ"י הנחיות משרד הפנים בתוכנית ההבראה . 
 

 42.2לתחום שיפוט נהריה לטובת פיתוח מתחם סער סה"כ חטיבות קרקע  2. אישור להעברת שטחים, 10
 דונם :

 . 3,20,33חלק מחלקות  19932א. גוש       
 . 20חלק מחלקה  19932ב. גוש       
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 .דיון – 2022לשנת  1דו"ח כספי רבעון  .11
 
 

 

 פ ר ו ט ו ק ו ל
 . הודעות ראש העיר1

ערב טוב לכולם. אני אתחיל לדבר כי אני מניח בלייב התושבים רואים אנחנו  ר. מרלי, רה"ע:

בלייב נכון? אז ערב טוב. אני אתחיל קצת עדכונים על מה שקרה בעיר בחודש 

האחרון. נחכה למקס וכמובן נעבור לישיבת המועצה המסודרת. אהלן מקס. 

קודם כל בשורה גדולה מאוד באישור של הוועדה המחוזית למתחם 

התעסוקה החדש של נהרייה אזור תעסוקה שיכיל בתוכו שש מאות אלף מטר 

לתעסוקה. צריך להגיד מילה טובה לדימה, איציק, לעוד אנשים טובים שעזרו 

לנו. להריץ את זה כמה שיותר מהר ואני אומר לכם זה היה בקצב מהיר מאוד 

של  מול הוועדה המחוזית מול כל הגורמים, ואזור תעסוקה שבאמת בסופו

דבר ברגע שהוא יצא לפועל אנחנו נדאג שזה יהיה הכי מהר שאפשר כמו 

שנוצרה התוכנית, זה בשורה ענקית לעיר. גם לתעסוקה, גם להיי טק וביו טק 

שיגיעו לשם. ועבודות לאנשים ובכלל. כל מה שקשור להכנסות ומה שתלוי 

 89ש באזור תעסוקה משובח שכזה. קצת תשתיות, אז העבודות בשדרוג כבי

הישן מבית חולים לכיכר הזיתים בעיצומן. מי שנוסע לכיוון בית החולים 

בעבודות, אני  8הישן עם כביש  89בכביש הישן יכול לראות. גם הצומת של 

ממשיכות. מי שנוסע  4קרוב מאוד. עבודות להרחבת כביש מניח שיסתיימו 

ההרחבה  היום מנהרייה לעכו כבר רואה את רוב הכביש עם שלושה נתיבים.

עם  4מכיכר טרומפלדור לצומת המייסדים מתקדמת מאוד. גם הצומת של 

החדש, בעבודה. ויסדירו שם בקרוב את הרמזור. חידשנו את הכביש ברחוב  89

שפרינצק. הוא נסלל מחדש, בשבוע שעבר, אנחנו משפצים כרגע את הצומת 

ייצרים של יפה נוף עם משה סנה ושכונת אוסישקין, מגביהים את הצומת מ
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מצב של מיתון תנועה. זה על פי הנחיות משרד התחבורה. עוד דבר שעשינו 

באוסישקין, ביציאה הדרומית מהשכונה הארכנו את מסלול הפניה שמאלה 

זה שינוי קטן עם משמעות גדולה. וזה מכניס  4מאיסי לה מולינו לכביש 

אפשר למחסנית של הפנייה שמאלה עוד ארבעה רכבים בערך שזה משמעותי. 

קודם נכנסו שניים. אנחנו מתקדמים שלב נוסף בהחלפת תאורת הרחוב 

הישנה ברחבי העיר לתאורת לד חדשה. חסכונית. מיכה יוכל להציג גם את 

החיסכון. יש חיסכון משמעותי. עד עכשיו בחציון הזה מתאורת הלד, כרגע 

גיע העבודות מתמקדות בעיקר בנהרייה הירוקה ושכונת אוסישקין, ואנחנו נ

לכל מקום בקרוב מהגעתון ודרומה כולל עין שרה, כולל כל רחוב וייצמן 

מהגעתון, ועד עין שרה. כולל רחוב הרצל, קפלן, כל הרחובות האלו בקרוב 

מאוד יוחלפו עמודי התאורה שם עם נורות חדשות. וזה ישדרג. וזה יחסוך גם. 

ם האחרונים אנחנו בשלביעבודות על מובל נחל סער, מובל סער מתקדמות. 

אפשר להגיד של הקמת המובל. תיכף נדבר עליו גם. העניין של רחוב ההגנה 

החל לפעול ברחוב  16והחציה של הרחוב. בסך הכל זה מתקדם. קן 

בוטינסקי היא מחברת את התושבים לכל חלקי העיר. מאפשר להגיע גם 'ז

ממש קרוב לחוף הים. והחל מהשבוע צריך להגיד מילה טובה פה ליניב לחברה 

הכלכלית האריכו את שירותי ההצלה בחוף גלי גליל, משמונה בבוקר עד שבע 

 בערב. התחלנו להקים גינות כושר חדשות, חמש גינות חדשות באוסישקין,

שסיימנו אותה. וממש בקרוב נסיים את שפרינצק ורגום ומתחילים גם 

בשכונת טרומפלדור וגם בנהרייה הירוקה, גינות כושר חדשות. מי שרוצה 

יכול לראות כבר באוסישקין, בשפרינצק את מתקנים עצמם. משה שטרית לא 

יודע אם הוא כאן אבל עובד על זה קשה. ומגיע מילה טובה. ממשיכים 

י הקיץ בגנים, בתי הספר, להיות מוכנים לראשון לספטמבר. אנחנו בשיפוצ

ממשיכים בקליטת עולים חדשים העיר נהרייה הפכה למוקד משיכה למי 
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שמגיע גם צרפתים, גם עולים מאוקראינה, מרוסיה, מתחילת השנה קלטנו 

כבר אלף מאתיים ארבעים עולים מתוכם ארבע מאות ושתיים ילדים. אנחנו 

זה עכשיו ממש בימים האחרונים, בעוד ועוד ילדים שמתווספים  מרגישים את

לרישומים לגני ילדים ובתי הספר, ולכן השיבוצים עדיין לא סגורים באופן 

סופי ולמי שיש שאלות אז אנחנו ממש עדיין משבצים, למרות שההרשמה 

לכאורה הסתיימה מזמן, אבל כל יום יש תוספות של אנשים וזה מבורך. יש 

בפיילוט ארצי דולה מאוד על כל העיר בעניין הזה. נבחרנו להשתתף השפעה ג

של משרד האנרגיה שעוסק בהתייעלות אנרגטית ושמירה על הסביבה 

במקומות ציבוריים. טל חמי כאן. הוא ייצג אותנו אם תרצו. לדבר על זה. אז 

נשמח להרחיב. קיבלנו סכום משמעותי, בהפתעה מספר מיליוני שקלים 

גות נהריינים, ונהרייניות כמובן ללימודי תואר ראשון ומעלה בתרומה למל

באוניברסיטת חיפה. אפשר דרך מרכז צעירים להירשם לאוניברסיטה. 

להודיע וממש כל סטודנט שיירשם לתואר ראשון, שני או שלישי, יקבל כל 

שנה סכום של אלפים דולר שזה משמעותי. וצריך להגיד מילה טובה לרקטור 

פרופ' גור אלרואי שביקר אצלנו ועדכן אותנו אמת שאפו, יש  האוניברסיטה.

ל בצרפת ומרוקו דניאל בן "להם תפיסה ציונית אמיתית. זה מבורך. נציג קק

לולו הגיע לביקור בעיר. בישר לנו כי זכינו בקול קורא במסגרת קול קורא הזה 

אנחנו נשדרג את מגרשי הטניס הוותיקים ברחוב רבי עקיבא וצריך לומר 

מילה תודה לחבר המועצה אורן סודאי שהוא עשה את החיבור הזה. אז תשע 

מאות שמונים ושתיים אלף שקל, וזה חשוב. נהרייה הצטרפה לתוכנית הדגל 

שתחשוף מאות תלמידים ותלמידות לתחום הסייבר כבר  8200-של צהל ו

בחטיבות הביניים זה פרויקט ענק, בעצם אנחנו הפכנו להיות המוקד האזורי 

שווה לעקוב זאת הבשורה המשמעותית. של הגליל המערבי, לחינוך בסייבר. 

אחרי המרכזים הקהילתיים, יחידת הנוער, פעילויות לקיץ, לילדים, נוער 
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נערים, הן בעיצומן. שווה לעקוב אחרי הפרסומים, להצטרף, יש מאות 

בחודש. תזמורת שלנו ייצגה אותנו יחד עם ראובן מלאך כמובן. פעילויות 

בסבב הופעות בגרמניה. השתתפה בטקס לציון חמישים שנה לרצח 

הספורטאים באולימפיאדת מינכן. וגם להם מגיע מילה טובה. יש הרבה 

הצלחות לספורט שלנו. שתי מדליות זהב, במשחקי אליפות העולם, אור משה 

חבר'ה שלנו השיגו  21-בקיק בוקס ונמרוד ריידר בג'יוגי'צו גם המכביה ה

מדליות  21מדליות מהם  24ל העיר הישגים מרשימים מאוד. הנציגים ש

מזהב. גם בקראטה. גם בשחייה. שאפו, זה הישג מדהים. צריך להגיד מילה 

טובה לאגודות, מאמנים, לספורטאים מייצגים את העיר ואת המדינה בכבוד 

רב. קיץ של העולמות, האירועים ממשיכים אני מזמין אתכם חברי המועצה, 

שצופה בנו בשבוע הבא ביום שלישי הקרוב, נייט מרקט, עם את כל מי 

הטברנס מי שמכיר. בחמישי יש ליל אהבה במזח עם יסמין מועלם ואביב גפן 

לחודש, במזח. בטיילת פסטיבל נהרייה ווייב  16,17,18ובאמצע אוגוסט 

שלושה ימים אומנים טובים מהשורה הראשונה. אוכל טוב כל מה שצריך. 

 ו חודש טוב דודו בבקשה. זהו. שיהיה לנ

 
 פררו בעניין עסקים בשכונת עמידר-הצעה לסדר היום של חברות המועצה שטרקמן ונס. 2

ערב טוב. אחד, הצעה לסדר היום של חברת המועצה שטרקמן ונס פררו  מר ד. אילוז: 

 בעניין עסקים בשכונת עמידר. בבקשה. 

הצעה לסדר יום. עסקים בשכונת עמידר בשל עבודות המקבצות על פארק  א. שטרקמן: ’גב

נחל סער בשכונת עמידר, וכפועל יוצא מהן מתבצעת סגירה וחסימה של 

המקטע הדרך ברחוב ההגנה, סגירות וחסימות של קטע הדרך יוצרים 

פגיעה קשה בעסקים המקומיים אשר הנגישות אליהן נחסמת ופרנסתן 

מעבודות העיריה במקום. הפגיעה בעסקים היא  נפגעת כתוצאה ישירה

קשה ועד אבסולוטית בקטע החסום ובמרכז המסחרי הסמוך. הצפי 
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לסיום העבודות חצי שנה ואף יותר, ועל פי דיווחים אף צפוי עיכוב נוסף. 

ברצוני להגיש הצעת החלטה שתספק מענה ופתרונות לעסקים המקומיים, 

סביבתם. הצעת החלטה אחד, מתן שנפגעים כתוצאה מעבודות העירייה ב

פטור מלא ממיסי העירייה, ארנונה, שילוט, וכו' לעסקים בתחום הקטע 

הסגור. אפשר באישור עירייה וגם אם צריך את משרד הפנים. שתיים, מתן 

הקלות משמעותיות במיסי העירייה לעסקים הסמוכים. מרכז מסחרי. 

ייה ומוסדותיה. שלוש, מתן עדיפות לעסקים האמורים ברכישות העיר

קמפיין עידוד לרכישה בעסקים בשכונות עמידר במימון העירייה ותוך 

ניצול משאביה. חמש, פתיחת תוכנית סיוע מהירה לעסקים המקומיים 

שתכלול ייעוץ עסקי וכלים לטובת הקמה פלטפורמה דיגיטלית, שתאפשר 

את המשך המכירות תוך הקמת מערך משלוחים מתאים. בברכה אנוכי 

 ית נס פררו. ושר

אני מניח שאין מתנגדים לדיון אז זה יעלה לדיון. כי חטפתי בראש פה.  ע:”רה-ר.מרלי

מילה טובה לאסף כהן הבן של קובי כהן קבט העירייה שהצטרף לנבחרת 

 ישראל ..עד גיל שש עשרה נכון בכדורסל לייצג אותנו בכבוד אז שאפו. 

 כל הכבוד קובי.  א. שטרקמן: ’גב

 אז בבקשה.  נדבר על זה? כן. בקשה אני לא חושב שיש מישהו מתנגד לדיון? ע:”רה-ר.מרלי

אני רק רוצה לעדכן אתכם בכמה נתונים שקשורים לבקשה. אז ראשית כל  ד א. ארבל:”עו

אנחנו בחנו את נושא ההקלות לעסקים עוד בטרם הגשת ההצעה לסדר. 

ועם התושבים והיו גם לא מעט פגישות שהעירייה קיימה עם בעלי עסקים 

במקום. ואנחנו את הדברים שאני אומר אני יוכל לומר לכם שעל פי 

 הנתונים שבידי, בעלי העסקים מעודכנים גם בהם. 

אני פשוט לפני שהעליתי את ההצעה, הייתי בשטח ושוחחתי עם בעלי  א. שטרקמן: ’גב

יכול להיות עסקים ולטענתם לא היה פתרון ולכן הבאנו את זה פה לדיון. 

 נאמרו. יכול להיות שזה נתן את הפוש. ש

כל הנתונים שיש, אני יעדכן. אז ראשית לגבי הנושא של הנחה בארנונה.  ד א. ארבל:”עו

בדקנו את הנושא הזה. ולמעשה בשורה של פסקי דין בבתי משפט, בית 



 
                                                                         9 

     

המשפט העליון בארץ נקבע שבעצם למועצת העיר אין סמכות לתת הנחה 

על ארנונה. הסמכות הזאת נתונה אך ורק למשרד הפנים. ואני יכול לומר 

נבחן באמת ברמות הכי גבוהות כולל בעתירה שהוגשה בזמנו על לכם שזה 

ידי שלושים בעלי עסקים שהגישו אותה שעמדו להיפגע מעבודות הרכבת 

הקלה. בתל אביב ורמת גן. אז במישור של הארנונה למעשה אין למועצה 

סמכות. לגבי אגרת השילוט. אז העירייה החליטה שהיא תבחן את 

ת שילוט שזה אכן נמצא בסמכותו של ראש האפשרות למתן פטור מאגר

. לגבי הנושא של 2000העירייה על פי חוק עזר לנהרייה שילוט התש"ס 

סיוע לאותם עסקים, שסמוכים למקום ואני מדבר על העסקים שהם 

נחסמים ושוב אני אסביר. על פי הנתונים, שלנו אין מצב שבו העסקים 

שה רגלית תהיה פתוחה כל האלה נחסמים לחלוטין לגישה לציבור. אלא גי

הזמן משך כל העבודות. אז נבחנת גם האפשרות להזמנה של מזון כמובן 

בכפוף לחוק, מאותם עסקים, במסגרת הרצון לשפר או להקל עליהם 

באיזה שהיא מידה. עכשיו מבחינת התוספת השנייה לפקודת העיריות. 

ויש האפשרות של המועצה כרגע כאשר מוגשת הצעה לסדר, הם במידה 

 28התנגדות של מישהו אז יש ארבע אפשרויות, שאת כולן כתובות בתקנה 

הראשונה שלא לכלול את הנושא בסדר היום. השנייה להוסיף את הנושא 

לסדר היום ולקיים דיון, השלישית לכלול את הנושא בסדר היום של 

ישיבת מועצה אחרת והרביעית להעביר את ההצעה לדיון בוועדה מוועדות 

 אם אין מתנגדים להצעה כמובן שאתם יכולים לדון עכשיו. זהו. ה. העיריי

אני רוצה להוסיף משהו על מה שאמרה אורנה. אני חושב שהיה מצופה  מר ע. אלקיים:

להכין תוכנית עבודה, כי אני לא יודע כמה זמן זה ייקח. אני חושב שהיה 

אפשר לעשות רק את המקטע הזה בזמן הרבה יותר קצר ולעשות את 

החיבורים משני צידי הכביש. שהנזק הוא לא יהיה לתקופה ארוכה כי 

אנחנו אוטוטו נכנסים לראשון לספטמבר ופתיחת שנת הלימודים וזה גם 

יפריע לבית ספר רמז וזה גם מפריע מאוד אני גם שומע מבעלי עסקים, גם 

במרכז אלון שהפדיון שלהם הוא מאוד נמוך, שהרבה זמן לא היה. ואולי 
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חשוב על חלופה. בטוח שארנונה אם יורידו להם או זה לא תעזור אפשר ל

להם. ושהם עובדים ככה ושניצלים עם אבק גם כן זה פוגע בהם. לתת להם 

חלופה במקום אחר. הם ממש ניזוקים. חצי שנה הם יפשטו רגל. ואם יש 

 נתונים שזה יגמר יותר מוקדם נשמח לשמוע. 

עכשיו חסימה רחוב ההגנה. זה התחיל לפני  באופן עקרוני החסימה יש מר ט. חמי:

שבוע וחצי בערך, זה אמור להיות הרבה פחות מחצי שנה. משהו כמו 

חודשיים. שמשרד השיכון עובד שם. בכל התקופה הזאת כמו שאמר אורן 

יש גישה לעסקים. גם אם גם ברגל וגם מרחוב הנורית שנמצא שם. זאת 

של מוצרים אפשר להגיע עד אומרת שיש שם גם מבחינת פריקה וטעינה 

לעסקים האלה. אנחנו איתם בקשר ישיר כל הזמן. כל יום, עוזרים להם 

כמה שאפשר. אבל בסופו של דבר שמסתכלים קדימה רואים שהצפות לא 

יהיו שם. ויש שם פארק יפה מאוד שמאוד יעלה את הערך של העסקים 

ו מהדבר האלה בעוד חצי שנה, בעוד שנה, זאת אומרת שהם כולם ייהנ

הזה קצת קשה עכשיו, כמו שמשפצים בית, אז קצת קשה עכשיו אבל 

כשמסתכלים חצי שנה קדימה יהיה להם מאוד טוב והרבה יותר טוב 

משהיה להם לפני. הם יודעים את זה כל הזמן. קצת קשה עכשיו אז הם 

צריכים טיפה לסבול. זה בסדר. כמו שכולנו סובלים וכמו שכל האזור הזה 

חינת תוכנית העבודה אמרתי, אנחנו התחלנו גם מזרח וגם מערב סובל. מב

ביחד בשלושה צוותים שעובדים כל הזמן, אתם רואים כבר ששבעים או 

שבעים וחמישה אחוז מהמובל הסתיים. זאת אומרת הוא כבר בנוי. 

לכיוון הים, כבר עושים שם  4התחלנו עכשיו לפתח. אם תסתכלו מכביש 

עלה את הפארק. זאת אומרת שאנחנו מבחינת פנסים. כבר מפתחים מלמ

תוכנית העבודה שהייתה אמורה להימשך שנתיים לסיום המובל אנחנו 

נסיים את זה בשנתיים. אם ירצה השם, אנחנו עומדים בתוכנית העבודה 

הזאת כמו שאמרנו משהו כמו חודשיים יהיה חסום עברנו שבועיים מתוך 

א נכון. לוחות הזמנים האלה. הדבר הזה. לא חצי שנה ולא יותר. זה ל

בינתיים עומדים בלוחות הזמנים זה מאוד מורכב, חופרים שם לעומק של 
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חמישה מטר, ואנחנו שמים לב לבטיחות ולזהירות כל הזמן. לראות שלא 

נופלים שם אנשים. עושים דרכים בטוחות כל הזמן. ובאמת משקיעים את 

ל לתושבים. אבל כל המאמצים בשביל שהכל יהיה שם כמה שפחות סב

אנחנו חופרים, באמת עושים שם עבודות תשתית מאוד גדולות ואנחנו 

 צריכים טיפה להחזיק מעמד. זה עוד מעט יגמר. 

 ראש העיר תן להם כמה מילות עידוד.  מר ע. אלקיים:

אתה אומר סבבה עוד חצי שנה זה יהיה מוכן. אבל זה פרנסה של אנשים.  א. שטרקמן: ’גב

א משנה צריך לסבול קצת. זה הפרנסה של האנשים, כל כמה חודשים ל

שקל בשבילם זה נחשב. זה דבר אחד, שנייה. רק עוד דבר אחד לראש העיר. 

אמר הם צריכים קצת לסבול עכשיו. אין שום סיבה. אנחנו העירייה, אנחנו 

 אחראים עליהם, ואין שום  סיבה שהם יסבלו. אפילו לא קצת. 

על סגירת רחוב. הוא אומר רחוב יפתח עוד חודשיים. סיום  את דיברת מר ד. אפשטיין:

 הפרויקט כל הפרויקט. חצי שנה. 

אני מאוד מקווה בעזרת השם שלא יהיו תקלות. אבל יחד עם זאת רציתי  א. שטרקמן: ’גב

שנייה לגבי פסקי הדין שציינת אותם לגבי הנחה בארנונה גם אני עברתי 

תי שלרשות המקומית עדיין יש את עליהם. יחד עם זאת אני בדקתי וראי

הזכות לפנות לשר הפנים ולמשרד האוצר ולבקש כן הפחתה לארנונה והיא 

גם יכולה לשנות את צו הארנונה ולתקן. יש לעירייה יכולות. מה שאני 

 בדקתי. 

אני אסביר. ההחלטה של המועצה על הפחתת ארנונה היא חסרת תוקף  ד א. ארבל:”עו

משפטי. לפנות אולי אפשר אבל ואני מניח שאני לא יודע אם קראת את כל 

פסקי הדין, אז למעשה מה שבתי המשפט באים ואומרים, שמה שצריך זה 

תיקון של תקנות ההנחה בארנונה ואלה תקנות ארציות. שחלות על כל 

נהרייה בלבד. ולא על חסימה כזו או אחרת בלבד. ותיקון המדינה לא על 

שלהם זה דבר חקיקה לכל דבר. אז אני יכול לומר לך שכאשר תגיע אם 

שר הפנים יגיע למצב שהוא מתקן תקנות כאלה כמובן שהבחינה תהיה 

 בחינה כלל ארצית. 
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תיים יש לי אז אנחנו יכולים לסכם אחד. שאפשר לפנות לשרת הפנים, וש א. שטרקמן: ’גב

שאלה בסוגריים. האם עיריית נהרייה הגישה בקשה לא לעלות את 

 זה היה בישיבה קודמת.  ומה הייתה התשובה? 2023הארנונה של 

מה שקורה אחרי ישיבת המועצה משרד הפנים, הגיש את ההנחיה שלא  מר מ. זנו:

היו קודם בדיון של הישיבה, ראש העיר פנה במכתב למשרד הפנים ולצערי 

לא עומדים בקריטריונים בסיסיים כי צריכים להיות שלוש שנים באיזון 

 ויש בעייתיות עם הבקשה. 

 . 2023אז הארנונה עלתה לשנת  א. שטרקמן: ’גב

 כן. לא עומדים בזה. אבל זה הוגש.  מר מ. זנו:

אורן פנינו לקרן לעסקים לקבל פיצוי? אני יודע שבתל אביב הם כן פנו והם  מר ע. אלקיים:

 כן זכו בפיצוי העסקים. בעקבות הבנייה של הרכבת הקלה. 

אנחנו לא ביצענו פניה כזאת. אני יודע שבתל אביב שוב בעקבות הסיפור  ד א. ארבל:”עו

של הרכבת הקלה ששם היה מדובר על עבודות של שש שנים. משך שש 

שנים. משרד האוצר ומשרד הפנים יחד עם עיריית תל אביב ועיריית רמת 

צ בסופו של דבר מחק "ו איזה שהוא מנגנון שהתחילו לקבוע אותו בגגן יצר

את העתירה. מבלי שהתהליך הזה הסתיים. ומשרדי ממשלה אמורים היו 

לתת שם איזה שהיא תוספת של תקציב לקרן שממנה היו אמורים 

להשתלם פיצויים. מה נעשה עם זה בסופו של דבר אני לא יודע אבל לפחות 

 צ זה לא הסתיים עד פסק הדין. "בג על פי פסק הדין של

אז עכשיו כאילו מה התכלס בשטח. מה בעלי העסקים יקבלו? כאילו מה  א. שטרקמן: ’גב

  אנחנו יכולים לסכם מפה?

 הסברתי מה העירייה בעצם כבר.  ד א. ארבל:”עו

 שילוט אתה בודק.  א. שטרקמן: ’גב

הל ההכנסות כדי לסדר את הדבר לגבי השילוט נעשית עבודה עם איגו מנ ד א. ארבל:”עו

 הזה. ולגבי הזמנות שגם. 

 קראת את הפרוטוקול שיצא לפני ההצעה לסדר לא?  ע:”רה-ר.מרלי

 האמת שלא.  א. שטרקמן: ’גב
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דיברנו על זה. עשינו מפגשים. במקרה ראיתי. עופר שאלת אותי זה הייתי  ע:”רה-ר.מרלי

שם ביום שבת, עם דודו המנכל. עם כפכפים ועם מכנסיים קצרים בתוך 

המובל שם. אנחנו בדיונים במפגשי תושבים. מדברים עם העסקים לגבי 

שילוט. מה שאפשר יהיה לעשות ואורן בודק בחוק וכבר נאמר להם, שזה 

ואם יש אירוע שיש עבודות לילה ואירועים גדולים בעיר. מידי פעם יבוצע. 

העירייה קונה מבעלי העסקים אוכל לעובדי הלילה. הוחלט שהפעם ילכו 

 לשם ויקנו. זה בסדר גמור. זה דודו מטפל בזה. 

אני יודע מצרפתי שאני מכיר אותו אישית. שהוא השקיע עד לפני חודש  מר ע. אלקיים:

שלוש מאות אלף שקל בשיפוץ העסק. אם הוא היה יודע שעכשיו זה יתחיל 

 וזה יהיה סגור לתקופה כזו הוא לא היה נכנס להשקעה הזו. 

ם אתה רוצה שאני יענה לך על זה. הוא לא ידע? לא? תגיד אני שלחתי שבעי ע:”רה-ר.מרלי

 פעם לצרפתי לא הייתם אצלו? 

אני עשיתי שני מפגשי תושבים. כולל עם העסקים הרבה יותר מחודש.  מר ט. חמי:

בעלי עסקים היו נוכחים במקום. הם קיבלו את לוחות הזמנים, חלק 

 מהדברים גם אנחנו השפענו על תוואי העבודות ועל תוכנית העבודה. 

 ש חדש? זה הפינתי? זה הפינתי חד ע:”רה-ר.מרלי

זה חלק מתוכנית העבודה אנחנו שינינו גם לא. זה הקיצוני לצד השני.  מר ט. חמי:

בלוחות הזמנים וגם בתוואי שהיה אמור להיחסם היה רחוב נוסף שהיה 

אמור להיחסם. ואחרי מעורבות שבסוף הובילו אותה ראש העיר אל מול 

ניסת משרד השיכון שינינו שם את תוואי העבודה כדי לאפשר את כ

 התושבים למקום. 

עופר אתה מבין בעבודות כאלו. יושב פה טל המהנדס, יושב פה תמיר  ע:”רה-ר.מרלי

שהוא מהנדס והוא מבין מצוין בעבודות כאלה. ישבנו עם משרד השיכון, 

דרך אגב כל הדיון הזה זה עבודות של משרד השיכון אני רוצה להזכיר. 

הארנונה לעשרים ושלוש. זה לא תיכף אני אתייחס לעקיצה לא עלתה 

מדויק. ואתה פשוט תמים מידי אבל תשים לב. ארנונה לא רק שהיא לא 

עלתה הארנונה תרד. בעשרים ושלוש אבל לא משנה נסביר את זה תיכף. 
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ניסו שם כמה אופציות. גם להביא מובל זאת אומרת שאפשר להניח אותו. 

עם הציגו פתרון אחר. גם בסופו של דבר, לצקת. פתרונות הנדסיים כל פ

הפתרון שנבחר בסופו של דבר הוא יציקה שכל יציקה הם מבקשים עשרים 

ושלושה יום ייבוש נכון. עשו שם מחשבה רצינית מאוד איך לעשות את 

התהליך. אני מזכיר לכם היה את החג של מוסלמים. כל התהליך גם נבחן 

ל חצי שנה ויותר כדי להגיע לחופשת הקיץ. בקיצור. יש פה עבודה ארוכה ש

על מה הכי נכון לעשות. ויחד עם משרד השיכון לא מעט דיונים עשרות 

בחברה הכלכלית, במשרד השיכון, דיונים רבים אצלנו. זה עבודה  דיונים

מה מאוד מורכבת וזה חמישה מטר וגילינו, אני לא יכול לחשוף לצערי פה 

ור חלילה וזה גילינו מתחת לקרקע שם שזה דברים שהם מסווגים. לא קש

מורכב. זה עבודה באמת מורכבת. צריך להגיד את האמת. זה עבודה 

מורכבת. לחצות כביש שלם. להניח שם מובל בטון רחב גבוה, חמישה מטר 

חפירה. אבל בעזרת השם נסיים את זה הכי מהר שאפשר. המים יוכלו דרך 

ם אגב, החורף משמעותי. זאת אומרת שתיכף יצקו את הקירות החיצוניי

ואפשר כבר שמים יזרמו בכל מקרה. זה עבודה מורכבת. ובקרוב מאוד 

נכסה את הרחוב. כמובן הכביש יסלל מחדש. היינו צריכים אישורים של 

משרד התחבורה להעתיק תחנות אוטובוס לרחוב העלייה ובקיצור רק 

האישורים של משרד התחבורה לשינוי קווי אוטובוס. אני לא מכניס 

רק לאשר במשרד התחבורה קווי אוטובוס חדשים  אתכם לכל התהליך

כדי שלא נוותר על קווי אוטובוס זה אירוע מורכב. וברחוב העלייה, הוצבו 

תחנות זמניות כמובן שתיכף נניח תחנות מסודרות וזה יחזור חזרה נכון 

תחנות זמניות שלצערי זאת ההנחיה של המנכל, וגם בקשה ספציפית אז 

יפית לצל הוא פתר להם אותה בחצי שעה אבל אפילו בקשה של תושב ספצ

 זה לא פתרון כמובן וזה צריך להיראות יותר טוב. 

לגבי תחנת האוטובוס בהזדמנות זו מי שרוצה להגיע לאלי כהן צריך לרדת  א. שטרקמן: ’גב

בחוף הדקל וללכת את כל זה ברגל. זה חתיכת הליכה. ומי שגר באלי כהן 

חו את זה לתשומת ליבכם וצריך לעשות הוא לא בדיוק אנשים צעירים ק
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 עוד תחנה יותר קרובה אני לא יודעת אם אתה. 

 מי שגר באלי כהן ורוצה להגיע.  ע:”רה-ר.מרלי

 הוא יורד בחוף הדקל כדי להגיע לאלי כהן ואז הוא הולך ברגל.  א. שטרקמן: ’גב

אני אומר עוד פעם אם תסתכלי טוב על כל המפה של קווי האוטובוס,  ע:”רה-ר.מרלי

טייבנו את מה שאפשר לטייב. אנחנו מבינים את החודשיים הקשים האלו. 

אפילו הצלחנו לשנות את קווי האוטובוס שזה אירוע מאוד מורכב. לא 

 ויתרנו למשרד השיכון. ולא ויתרנו למשרד התחבורה. 

 א לזה פתרון. תנסו למצו א. שטרקמן: ’גב

לגבי עניין התחבורה הציבורית אנחנו בוחנים עוד משהו יחד עם משרד  מר ט. חמי:

התחבורה. זה תוספת השטלים. כדי לתת מענה בדיוק לאוכלוסייה 

המבוגרת. אנחנו על זה. כבר עוד לפני שהעבודות התחילו. גם אפשר לקחת 

ם טיפה התלוננו דוגמא מגעתון והעבודות שהיו שם. מה היה לפני העסקי

 ומה עכשיו הם מקבלים איזה תוצר. 

אני רוצה עוד טיפה להוסיף, על העניין של העסקים, במשך שנים סבלו שם  מר א. כהן:

מהצפות מאוד קשות. כל העסקים שם, אז לסבול חודשיים שלושה בשביל 

לייף טיים או בעצם זה אמור לפתור את כל הבעיה הזאת שכל שנה מחדש 

פות ולמשך לפעמים גם יותר משבועות מאוד ארוכים. אני חזרו שם הצ

חושב שזה באמת כאילו שווה את ההשקעה ושווה את הקושי עכשיו 

 בשביל לפתור את זה קדימה. 

 לא עניין של סבל. עניין של לפתור את הבעיה אחת ולתמיד.  מר א. כהן:

את הפעילות שהעירייה עושה. אם יש עוד דברים שהיה יכול לעשות  מר א. פרץ:

..בחודשיים האלה לעשות להם. לא עכשיו..של רמת הסבל. זה לא רלוונטי 

 כרגע. 

 פותרים בעיה אחרת עכשיו.  מר א. כהן:

ברור שפותרים. אבל אם כן יש בעיה לאותם אם יש עדיין. יש עוד תוספת  מר א. פרץ:

שאפשר. אז נעזור להם. אם לא נגיד להם שאת זה אי קטנה. עוד רעיון 

 אפשר לעשות. לא להתעסק. 



 
                                                                         16 

     

אור. אף אחד לא מזלזל. אחים שלי גם גרים שם. בית של אחותי והמשפחה  מר ע. אלקיים:

כמה פעמים הוצפו. רונן יודע. אבל אני אומר אתה לא יכול לתקן יד 

צים וכל הדאגה ולשבור רגל. זה לא בגלל אנחנו מעריכים את כל המאמ

שנעבור את החורף הזה בשלום. אבל בסך הכל ביקשנו חלופה למקומות 

האלה להציל אותם מפשיטת רגל. מי שלא עבר את זה לא מכיר את זה. 

 אז לא להסתכל בסדר הם יסבלו. מה זה בסדר הם יסבלו. יש פה משפחות. 

ית מדד בין שלושה לגבי הארנונה, מה שאני רוצה להגיד שהשנה תהיה עלי מר מ. זנו:

לארבעה אחוז. התעריף שמשלמים מתחילת השנה יכלול תוספת של 

זה יפחת, לשיעור העדכון אחוז שלושים ושבע. זאת  23הצמדה ובינואר 

אומרת מה שאפילו משלמים היום בינואר יהיה פחות בוודאות. בגלל 

הזה בהרבה פחות. שההצמדה למדד מתאפסת ואז חוזרים לבסיס 

 ה מופחת. זאת הכוונה. התשלום יהי

 נעבור להצבעה.  מר ד. אילוז:

קיימתם דיון בהצעת ההחלטה של אורנה ועכשיו אתם צריכים להצביע  ד א. ארבל:”עו

 לגביה. הצעה כפי שהוגשה על ידי אורנה. 

 אבל ההצעה כפי שהוגשה כוללת סעיף שאנחנו לא יכולים להצביע עליו.  ל. חיים: ’גב

נכון לכן אתם יכולים להחליט שאתם משנים או מחליטים נגד, או  ד א. ארבל:”עו

מחליטים בעד. זה סמכות שלכם. קיימתם דיון ועכשיו צריך להצביע 

 לגביו. על הצעת ההחלטה. 

 אתם רוצים לקבל את ההצעה עם שינויים.  :?

 בדיוק. נכון.  ד א. ארבל:”עו

ה חלק מהחברים, האם מקובל על יש לנו ועדת הנחות בארנונה. יושבים פ ע:”רה-ר.מרלי

כולם אנחנו ניתן את זה לוועדת ההנחות בארנונה שיסכמו איתכם את מה 

שאפשר לתת. מה שדיברנו גם פה וגם בפרוטוקולים של מנכל העירייה. 

ומה שהם יכולים לעשות הם יעשו בעיקר בשילוט ומה שאפשר. זה 

בסדר הצבעה בעד המקצוע של הוועדה הזו. אין שום בעיה. כולל המנכל. 

 ועדת הנחות ארנונה שיעשו שימשיכו את הדיונים על זה.
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 . יאללה. תודה. פה אחד ?מי בעד  מר ד. אילוז:

 
 . תברים3

הקמת מרכז רב שירותים לבעלי מוגבלויות בעין שרה. נעבור לתב"רים.  מר ד. אילוז:

תקציב של המוסד לביטוח לאומי בסך שני מיליון שמונה מאות. תקציב 

חדש. בהשתתפות של קרנות הרשות יש שאלות מי בעד? תודה. הקמת 

תחנת מעבר ממיינת וממחזרת. תקציב של משרד להגנת הסביבה. בסך 

מש מאות שח. בהשתתפות תקציב מיליון חמש מאות חמישים וחמש אלף ח

 של קרנות הרשות. שאלות, בבקשה. 

אני אסביר. התחנה היא ממחזרת חומרים של פלסטיק, עץ, טקסטיל  מר מ. זנו:

ומתכות. המטרה היא להפחית את כמות האשפה. ולהגדיל את אחוז 

 המחזור שהוא נמוך. 

אין לנו תחנה כזאת. לא תהיה הישנה ותהיה תחנה שממחזרת. כן והחומר  מר א. פרץ:

יעבור למפעלים שמשתמשים בחומר. היא תהיה בנהרייה צפון, ליד המרכז 

 הלוגיסטי. 

 היא שייכת לנהרייה? :?

 לנהרייה. כן.  מר מ. זנו:

 נעבור להצבעה. מה השאלה מקס?  מר ד. אילוז:

 מה אתם עושים עם המחזור.  מקס:

 הוא אומר יחולק למפעלים הרלוונטיים.  מר ד. אפשטיין:

 אתה חוסך את עלות פינוי אשפה.  מר מ. זנו:

המשרד להגנת הסביבה בעצם נתן לנו. אנחנו ביקשנו את זה כמובן והקצה  ע:”רה-ר.מרלי

לנו תקציב של מיליון חמש מאות חמישים וחמש אם אני זוכר נכון. זה 

תחנת המחזור הזו. זה טוב לעיר נהרייה. זה  הסכום. נכון? כדי להקים את

טוב גם למשרד להגנת הסביבה. וזה מפנה לנו גם את התחנה שנמצאת 

היום בעיר ברחוב לוחמי הגיטאות. אני מניח שאתם מכירים אותה היא 

לא טובה במיקום שלה שם וזה חלק מהרעיון ולכן גם ביקשנו להעביר 

אומר גם מעבירים את זה לאזור לאזור התעשייה והבקשה אושרה. אז אני 
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התעשייה, לנו היה אינטרס גדול בזה וגם למשרד להגנת הסביבה ולכן הוא 

 בקיצור.  WIN  WINביקש תחנת מחזור שזה יתרון זה 

נעבור להצבעה. מי בעד? תודה. שדרוג מערכות ניקוז ברחבי העיר. תקציב  מר ד. אילוז:

של קרנות הרשות בסך שבע מאות אלף שח. שאלות? נעבור להצבעה. מי 

 בעד? 

 מכין אותו לחורף. איפה גם.  מר א. פרץ:

רחוב קפלן. כל רחוב קפלן מי שמכיר את הניקוז ואם תמיר ירצה  ע:”רה-ר.מרלי

ו. רחוב קפלן, יש שם בעיה מורכבת שכל פעם הכביש להתייחס אז ניתן ל

נופל. יש שם בעיית ניקוז קשה של כמה שנים טובות. אז תמיר נכון. 

תשתית הזאת של הניקוז תוחלף שם. מי שמכיר את המכולת שנמצאת 

בשטיינמץ אני לא רוצה לנקוב בשם אבל אני מניח שאתם מכירים כל 

ם הולכים להחליף את תשתית המרחב של שטיינמץ אותו דבר אז גם ש

הניקוז. אנחנו נכנסים תיכף להכנות לחורף. אני שמעתי את האופטימיות 

פה על הפתרון של אנחנו נתונים גם לחסדי שמיים. העסק של המים 

בנהרייה הוא עדיין מורכב מאוד. אבל תשתיות ניקוז רחבות שעולות כמה 

תקופה ארוכה  מיליוני שקלים טובים. ואנחנו ממשיכים כבר אנחנו

משפרים את תשתיות הניקוז בעיר וזה חשוב. אז קפלן בעיקר שטיינמץ 

 והכנות לחורף. תמיר אתה רוצה להתייחס? 

אנחנו גילינו איזה שהיא לקונה בקו מאסף נגר מרחוב הרצל, וייצמן,  תמיר:

סילבר מעפילים. יש שם בעיה שיוצרת עקבות והצפות ברחוב הרצל 

בעיה ועכשיו אנחנו נכנסים לתכנון ומיד אחרי זה וויצמן. איתרנו את ה

נצא למכרז כמו כן אנחנו רוצים להאריך את המוצא של הניקוז לחוף הים 

כיוון שהוא נסתם כל הזמן בזמן סערות. ערכנו סיור עם המשרד לאיכות 

הסביבה. ואנחנו צריכים להגיש להם את המודל, הדגם של היציאה לים 

 הים.  כאשר הוא יותר קרוב לשפת

נעבור להצבעה. מי בעד? תודה. תכנון והקמת מבנים יבילים. תקציב של  מר ד. אילוז:

משרד החינוך בסך ארבע מאות עשרים אלף שח. זה עדכון תקציב קיים. 
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 שאלות? 

אני רוצה להתייחס לגבי זה. אני גם ביקשתי מבנה יביל עבור ילדה שהיא  מר ע. אלקיים:

ות פריכות, היא עולה לכיתה א' לבית ספר מחלת ניוון שרירים, עם עצמ

שערי שמחה. ואימא שלה גם כן עם המחלה הזאת. זה מצב מאוד לא קל. 

וביקשתי כיתה גם כזו. ועד עכשיו לא קיבלתי תשובה ובמקום משתמשים 

במועדון של נוער בסיכון לבנות לה שם כיתה. אני מברך שיבנו אבל אני 

תה. אני רק רוצה שזה יופיע חושב שגם לילדה הזאת היה מגיע כי

 בפרוטוקול. 

כיתות גן בשכונת אריק שרון.  4נעבור להצבעה מי בעד? תודה. בניית  מר ד. אילוז:

תקציב של משרד החינוך. ארבע מאות חמישים ותשע אלף תשע מאות 

 שבעים ואחד שח. זה עדכון תקציב קיים. תוספות הנדסיות. מי בעד? 

זה עדכון התקציב ממשרד החינוך עבור תוספות. לא הבנתי את השאלה.  מר מ. זנו:

עדכון נקודתי של ההרשאה של משרד החינוך שנתן הוא הוסיף כסף ואנחנו 

 מגדילים את התבר. זה כבר התחילה הבנייה. טל תענה לו על זה. 

 כיתות גן. באריק שרון.  4מדובר על מגרש של  מר ט. חמי:

אני רוצה גם להתייחס. אני רוצה לדעת אם אחת מהכיתות גן היא תהיה  מר ע. אלקיים:

עבור גן ממלכתי דתי. כי היום אין שם גן ממלכתי דתי ויש שם הרבה 

משפחות בשכונת אריק שרון שהם רוצות חינוך ממלכתי דתי ואין להם גן 

והם צריכים ללכת עד נהרייה הירוקה, וזה מאוד קשה. אני רוצה לדעת 

 מיועד לממלכתי דתי רונן.  אם זה גם

רק מבחינת הפרוגרמה של כיתות גן, בשכונות אריאל שרון ויצחק שמיר  מר ט. חמי:

כיתות גן שזה מתאים  12באופן עקרוני באריאל שרון הולך להיות 

לאוכלוסייה שתהיה שם. אנחנו בונים לפי האכלוס. זאת אומרת בונים 

רבע כיתות גן ביצחק שמיר לארבע כיתות גן אנחנו בונים עכשיו עוד א

כיתות גן, ואנחנו מתחילים בקרוב  4אנחנו כבר בעיצומה של הבנייה של 

ביצחק שמיר. בשמעון  12-באריאל שרון ו 12כיתות גן. זאת אומרת  8עוד 

כיתות גן. זה  8פרס שאנחנו מתחילים גם כן בחודש הקרוב. יהיה שם 
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 שכונה טיפה יותר קטנה. 

 א ענית לי על השאלה. אתה ל מר ע. אלקיים:

 אני לא אחראי על ממלכתי דתיץ מר ט. חמי:

מי שאמור לענות על השאלה זה אילן. אני יענה במקומו. כמובן שבמידה  ע:”רה-ר.מרלי

ויהיה ביקוש אז אין העדפה לאף אחד בעיר נהרייה אם יהיה ביקוש 

. לשלושה גנים דתיים ממלכתיים, אז יהיו שלושה גנים דתיים ממלכתיים

 בוודאי מה זאת אומרת. השאלה היא לא ברורה. רטורית. 

 רונן. אין שם גן ממלכתי דתי. אנשים רוצים  מר ע. אלקיים:

 אני אומר עוד פעם. אם יש תושבים.  ע:”רה-ר.מרלי

 יש תושבים ואין גן.  מר ע. אלקיים:

אם יש תושבים באריאל שרון ויצחק שמיר ותקליטו אותי שרוצים גן  ע:”רה-ר.מרלי

 ממלכתי דתי יהיה שם גן ממלכתי דתי. אין שאלה בכלל. זה שאלה כאילו. 

 השנה עכשיו?  מר ע. אלקיים:

מתי שצריך יהיה גן ממלכתי דתי. יש גנים שם. ארבעה מהם ריקים. אחד,  ע:”רה-ר.מרלי

ושה פנויים הלוואי הנה ממלכתי דתי יאויש באזור נובמבר. נכון. של

בבקשה. מה זאת אומרת. יש מישהו שיכול להגיד שהוא לא קיבל את 

 החינוך. אין דבר כזה. 

מי בעד? תודה. שיפוצים במוסדות חינוך, תקציב קרנות נעבור להצבעה.  מר ד. אילוז:

הרשות, חמש מאות אלף שח, עדכון תקציב קיים. נעבור להצבעה. מי בעד? 

ה. שיפוץ והתאמת היכל הספורט בעין שרה, תקציב של מפעל הפיס, תוד

בסך מאה חמישים ותשע אלף תשע מאות תשעים ותשע. שדרוג של 

מערכות כיבוי אש בהיכל הספורט. עדכון תקציב קיים. מי בעד? תודה. 

שהסתיימו. תבר אחד זה  2016אישור לעדכון וסגירת שני תברים לשנת 

ז קהילתי והתבר השני זה הסבת מבנה עירוני הסבת מבנה עירוני למרכ

 למועדון לילדים. 

. כמו שסגרנו את הקודמים שזה היה גשר 2016התברים נפתחו בשנת  מר מ. זנו:

המיתרים, בגירעון ענק של שבעה וחצי מיליון שח. ובית הכנסת 
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באוסישקין. גם את התברים האלה אנחנו נדרשים לסגור להתאים את 

ה חלק מתוכנית ההבראה. ככה אנחנו נדרשים לבצע. מקורות המימון. ז

 הביצוע הסתיים, הם ישנים. בעדכון מקורות המימון. קרנות הרשות. 

. אישור להעברת 10נעבור להצבעה מי בעד? רונן. בסדר תודה. סעיף  מר ד. אילוז:

שטחים. שתי חטיבות קרקע לתחום שיפוט נהרייה לטובת פיתוח מתחם 

חלק  19/932ושתיים נקודה שתיים דונם. א. גוש  סער. סך הכל ארבעים

 . 20חלק מחלקה  19/932ב. גוש  3,20,33מחלקות 

רוני נמצא כאן אני רק אסביר באופן כללי ותיכף רוני יכנס לפרטים. אני  ע:”רה-ר.מרלי

מניח שתרצו לדעת. בעצם אנחנו מקבלים בוועדת גבולות ממועצה אזורית 

ת העיר נהרייה שני השטחים האלו מטה אשר עוד שני שטחים לטוב

קשורים לשכונה חדשה וכל מה שקשור למשולש התעסוקה. רוני יסביר 

 את זה ואנחנו נקבל החלטה. 

ערב טוב לכולם. תוכנית מתחם סער זה תוכנית חדשה שאושרה לאחרונה  מר ר.לוי:

במסגרת התוכנית בעצם שטח שעליו עומדת התוכנית, זה שטח שקיבוץ 

דינה לפני שנים. על השטח הזה קידמנו תוכנית בניין עיר סער השיב למ

חדשה. היא כבר בתוקף. למעשה עשינו כבר הליך של העברת השטח 

לתחום נהרייה אבל בחלק הדרומי של השטח, ישנו רצועה ששם קרתה 

תקלה ולא הועברה זה טעות פשוט בתשריט שהוא עמד בפני הוועדה 

הפתרון רון של אישור התוכנית, החקירה בזמנו. ובנוסף לכך בשלב האח

של הניקוז, שאישרה רשות הניקוז, הוסיף איזה זרוע בשטח של כעשרים 

ושלושה דונם כדי להעביר את הניקוז מהחלק הצפוני של התוכנית צפונה 

לכיוון תעלת נחל שעל. אלה שני השטחים שבעצם בהסכמה מטה אשר 

מסכימים להעביר את השטח אלינו. ואנחנו בעצם צריכים להמציא 

 ת גבולות את הסכמת מועצת העיר. לוועדת חקיר

 מה בתמורה הם מקבלים? מה ההסכם.  א. שטרקמן: ’גב

 לא. אין תמורה. מר ר.לוי:

 ככה נותנים ארבעים ושתיים דונם?  א. שטרקמן: ’גב 



 
                                                                         22 

     

אין תמורה. זה שטח של למועצה האזורית ברור שהוא לא יפותח כשטח  מר ר.לוי:

היא עירונית. היא המשך השכונות כפרי. הוא כבר מתוכננת עליו תוכנית ש

המזרחיות של העיר. אנחנו אין פה תמורה. השטח הוא בעצם קרקע של 

המדינה שהמדינה למעשה משרד הבינוי והשיכון יחד איתנו קידם את 

התבע. התבע היום בתוקף. למעשה מטה אשר הסכימו להעביר את השטח 

 כי הם קיבוץ סער מזמן כבר ויתר על הקרקע. זה הכל. 

 אורנה חשבתי שתשאלי למה רק ארבעים ושתיים דונם.  מר ד. אפשטיין:

 לא. אני בהלם.  א. שטרקמן: ’גב

 עכשיו את שואלת בתמורה. הרי דרך אגב.  מר ד. אפשטיין:

 יש הסכם כתוב?  א. שטרקמן: ’גב

גם קיבוץ סער, גם מטה אשר היו שותפים לתוכנית הזאת של משולש בן  מר ד. אפשטיין:

 דונם.  42גם כל ההתנגדות אנחנו הצטרפנו אליהם והם תמכו בנו. רק עמי ו

יש להם איזה שהוא אינטרס. כאילו בהמשך אני מניחה. זה שטח, אם זה  א. שטרקמן: ’גב

 יהיה אזור תעסוקה יש להם איזה משהו. 

 לא. זה לא אזור תעסוקה. מתחם סער זאת תוכנית לשכונה  מר ר.לוי:

אגב באזור התעסוקה יש עוד פינה איציק אפילו יכול להתייחס לפינה של  ע:”רה-ר.מרלי

 כברי למעלה. 

 אני יודעת שיש גם אזור שהם  א. שטרקמן: ’גב

 )ללא מיקרופון לא שומעים ( מר א. פרץ:

לא. ברור שנצביע בעד רק אני רוצה לדעת אם יש משהו. המדינה נותנת  א. שטרקמן: ’גב

ט אוהבת לדעת מה שיש. אני אף פעם לא ראיתי להם משהו. לא יודעת. פשו

 אנשים עם טוב לב כזה שנותנים. יש כנראה. 

אני רוצה להודות למטה אשר. באמת תודה רבה לכם. אנחנו נשמח לקבל  מר ע. אלקיים:

 עוד קרקעות. אבל אל תבקשו תמורה. 

 נעבור להצבעה. מי בעד? תודה רבה.  מר ד. אילוז:

 אתה שואל איפה האלמנט.  ע:”רה-ר.מרלי

 בבקשה מיכה. 2022דיון בדוח כספי רבעון ראשון. לשנת  מר ד. אילוז:
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המאזן מסתכם למאתיים ארבעים ושלושה מיליון נקודה תשע. הגירעון  מר מ. זנו: 

הנצבר ירד לחמישים ושמונה נקודה אחד. התחלנו את תוכנית ההברה 

שים ושבעה מיליון שקל. במאה וחמש עשרה נקודה ארבע. ירידה של חמי

הספקים שבעים ושבעה מיליון ירדו משמונים ושמונה. המשך המגמה של 

שיפור תנאי התשלום. יש עודף שהוא ארבע מיליון שקל. כי ארנונה גבוהה 

ברבעון הראשון. זה יסדר את עצמו בהמשך. זה לא מייצג ומאפיין. מנגד 

עשרים ושלושה  המים הם בסכום נמוך. זה מתאזן. סך ההכנסות מאה

נקודה שמונה מש"ח זה התקציב היחסי לעומת מאה שלושים. זה מורכב 

מהנחות וארנונה. בפעילות אז יש פעילות מלאה בחינוך ברבעון הראשון 

ובהמשך יכנסו כל ההוצאות הנוספות, מים, ודברים נוספים. זהו בגדול. 

 אנחנו עומדים בתקציב. 

 רונן.  מר ד. אילוז:

 תודה רבה.  ע:”רה-ר.מרלי

 תודה.  מר ד. אילוז:

 

 

 הישיבה ננעלה


