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 לו ק ו  פ ר ו ט

 

. אני רואה שעופר לא נמצא אז נתחיל ערב טוב. ראש חודש טוב ע:"ר. מרלי, רה

חיו, קוקו. על מות אמהשתתפות בצערו של חבר המועצה עופר אלקיים 

מי שיצא לו, אחד מעמודי התווך של העיר, מי שלא הכיר את קוקו בן 

א מעט בעיר נהריה, גם ל אדם מדהים, איש יקר וטוב, איש של חסד, עבד

פחה באמת על אובדן של משפחה נהדרת ואנחנו משתתפים בצער המש

 חר כך.ר אגם עם עופאנחנו נדבר ו איש יקר

ר כך אתן לאנה שתתייחס , אני אחאינהנעשה באוקרכמה מילים על ה 

הזה, אבל אני מניח שכולנו רואים את מה שקורה בין רוסיה  לעניין

מהאנשים  ויש חלק ,אגות וחששותדהים ולכולנו דאינה וכולנו מזלאוקר

י נהריה יש , תושבשיש להם שם משפחות או קרובים או אנשים שמכירים

הזה ותגיד מה  הענייןתיתן תיכף סקירה על  להם שם משפחות. אז אנה

קליטה ועושים לא מעט. אם דימה ירצה שעושים אצלנו במחלקת ה

 קות ונכנס לזה.י שתי דאת דברילהתייחס, ניתן לו להתייחס. אני אסיים 

 משרדי ממשלה,, היא תחרות פורצת דרך עם מספר יש תחרות אדריכלית 

בעצם תבנה תוכנית על כל מרחב חרות שבסופה תיבחר החברה שת

אנחנו הולכים מאזור  זאת אומרתהגעתון, גם הנחל וגם הרחוב עצמו. 

עתון ועד לים הכניסה לעיר, בעצם מרחב נהריה הירוקה, על בסיס נחל הג

יכלים ו תחרות אדרוב וגם הנחל עצמו, זוברגע שזה נכנס לעיר אז גם הרח

ישראל עסוקים בה לא  שבאמת באמת במשרדי האדריכלים במדינת

כסף רדי ממשלה שנתנו את חלקם וגם את הויש פה כמה משמעט, 

ון, לנחל, בסוף תהיה תוכנית בנין עיר לרח' הגעתלטובת התחרות הזו. 

 100-ו 50דרג את העיר נהריה, צריך להסתכל על צמה, זה ישלשדרה ע

 ה קדימה ואני בטוח שהפירות יהיו טובים ונוכל ליהנות מהם כעיר. שנ

, השר מתן כמה דברים ועדכונים קצרים. אתמול ביקר פה שר הדתות 

כהנא, דיברנו על לא מעט נושאים על הפרק, גם ענייני המועצה הדתית, 
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זה ובע"ה ה בענייןלשכונת עמידר ויש בשורה  מקווהגם בית העלמין, גם 

 זה יתקדם סוף סוף. 

שמע סקירה על העיר נהריה ועל פעולות  ,בעירייהביקור, ביקר גם פה  

 ביקור מוצלח מאוד. המועצה הדתית, דיבר עם תושבים ובסך הכל היה 

טרופר, ואני מזכיר  נפגשתי בתל אביב עם שר התרבות והספורט, חילי 

והוא  רים אליו, ביקשנו את תמיכתולא מעט מופעים שקשוו יש לנו לכולנ

ברמן, גם אליפות אירופה בית ליוגם  קשר של מגדל המיםבהנעתר. גם 

 למאי.  26-'או ג'יצו שתתקיים פה בגב

שן הולך להיות גם זומו, זומו זה זוז מוזיאון, בכל מתחם זוגלובק הי 

עשרות אלפי ביולי, זה  12-במאי עד ה 12-שך חודשיים מהמוזיאון במ

מבקרים. זומו זו החברה שמשקיעה כמה מיליונים טובים לטובת 

 אומנים, 230נרשמו כבר. דודו, היום עודכנו המוזיאון הזה, 

 .250 :ד. אלחיאני

יש ודשיים בעיר וחע מדהים אומנים. זה הולך להיות מופ 250כבר.  250 ע:"ר. מרלי, רה

שתתפים בצערך על מות אחיך . אנחנו מ. עופר, הצטרפתלא מעט פעולות

 אתכם.אנחנו , וקוקו, דיברנו עליו

נמצא י שאירחנו את שר הבטחון במטה אשר, כל ראשי הרשויות, כל מ 

, משם ויותראשי הרשבטחון אלון שוסטר נפגש עם בקו עימות, סגן שר ה

לשיחה וסקירה של מפקד האוגדה על הערכת המצב.  91עלינו גם לאוגדה 

 צב הוא שקט כאן, ברוך השם.המ הכלסך 

אתמול ביקר פה במשך כמה שעות אודי אנג'ל. אני מניח שאתם יודעים  

ה לכל תלמיד, פילנתרופ מדהים איטי ישראל, סיסמ, ורמי זה אודי אנג'ל

אתמול והוא עוזר לנו בעיר נהריה לא מעט. הוא ביקר  תברמה הארצי

ספר ראה את הילדים שמע סקירה, גם בבית  ,בעירייהגם כאן אצלנו 

נהריה בפרט ועל כך דינת ישראל בכלל וללמאת תרומתו  רואיםהחלט וב

 תודתנו.

ך יירות, יואל רזבוזוב, בישר לנו ועדכן העברת תקציב להמששר הת 
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הזה, עשה את זה באופן  בענייןיתוח הטיילת. גם לו צריך לומר תודה פ

הטיילת לכיוון  יחסית מאוד מאוד מהר ונרתם לבקשה שלנו להמשיך את

 צפון. 

ציינו את חודש פברואר יוצא מן הכלל בעשרות פעילויות ואירועים לכל  

שילוב בעלי  המשפחה, זה מיזם ארצי להעלאת המודעות לנושא

מוגבלויות בקהילה. ביצענו לא מעט פעולות עם תנועות הנוער והמרכזים 

לשרית, מילה טובה לליאור ולמתנ"ס בכלל, קהילתיים וצריך להגיד ה

בכל ההיבטים, גם בתוך בתי הספר, גם בתנועות  עשו פה עבודה נהדרת

 וגם במרכזים עצמם. ר הנוע

 קר שם.במקסים, שווה ל רמב"םספר חדש בבית  ב מוסיקליחנכנו מרח 

הקמנו מגרשי קט רגל גם בבית ספר ויצמן, גם באבן שוהם ואנחנו 

ע, יום ראשון אם אני נמשיך. קיימנו ערב בשכונה במועדון אלי כהן השבו

עניינים של התושבים ואנחנו ר גמור. עלו שם כמה זוכר, בסך הכל בסד

 נטפל במה שאפשר. 

יה גולד, יצא פרסום במרכזים הקהילתיים של העיריה לגבי מופעים נהר 

מופעים לבני הגיל  5עים זה נקרא נהריה גולד, זה לבני הגיל השלישי. מופ

עים טובים י שרוצה לקנות כרטיס, מופהשלישי, אגב כולם מוזמנים, מ

ור של אדם, של דפנה דקל, רבקה זוהר, חלב ודבש, נורית הירש. בקיצ

, אפשר לקנות אותם גם שקלים 15שווה, כרטיסים במחיר מסובסד של 

 אצלנו במחלקה לשירותים חברתיים, גם במועדונים. בכיף. 

 18-היה איתנו, באנחנו חוגגים השנה פורים בע"ה, מקווים שמזג האויר י 

שף פורים , ממש קרנבל שלם, נחגיגה לחודש, יום שישי, כאן בגעתון

ת כמו שצריך, אז הציבור מוזמן, אתם כמובן מוזמנים, שווה דומהאג

זהו. אני אבקש  תהיה חגיגה גדולה.את הילדים, את הנכדים,  אלהבי

 . מאנה ברשותך תתייחסי בבקשה

בוקר בשעות המוקדמות נמצאים מישי בוב לכולם. אנחנו מיום חערב ט אנה:

קעו שם מסיבות בקשר רצוף עם משפחות, חלקם תושבים שלנו שנת
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שפחות שהם משפחות. יש מ 7כאלה, בסך הכל  16כאלה ואחרות, יש 

ואנחנו גם ממש עוברים איתם עיר עיר, מחנה מחנה,  בשלבי עליה אלינו

ו שהם מתנדבים , מקשרים אותם לכל מיני גופים, אפילבודקים איפה הם

לקחת  שם הסוכנות יכוליםותם לנקודות בטחה שמויכולים להוביל א

 אותם. 

וץ. ד החרן לידידות, משרקעם הסוכנות היהודית, ם ערציף בקשר אנחנו  

יש לנו גם משפחות שקרוביהם שהם לא זכאי עליה נמצאים שם 

באוקראינה והם כמובן מודאגים ואנחנו מסייעים להם להביא אותם 

ולם, עירבנו את כאן. בהתחלה היה קושי נוראי עם זה כי ממש סבבו לכ

דרך יוליה מלינובסקי, חברת הכנסת, הצלחנו להביא את דימה ובעזרתו 

ללא שום ערבות  רגה ראשונהלמצב שאפשר להביא קרובי משפחה מד

אלפים שקלים שזה אפשרי ואנחנו  10אר המשפחה בערבות של וש

ע, לשקט. נוחה, לרוגהגיע לכאן, קצת למכרגע עוד משפחות למקדמים 

 זהו.

, , נכון, בשבת הם הגיעו כבר עשו עליה מהירהיש לי משפחה שהגיעה כבר 

משפחות ממש בשבוע הקרוב. זה  4הגיעו לנהריה ואנחנו בצפי לעוד 

כמובן הפרטים שלהם מפורסמים בכל  ו איתי קשר.רכבר יצמאלה ש

 ודעות. ים ועוד הלים עוד עדכונמקום וכל רגע אנחנו מקב

לנו, גם דרך מה שחשוב שאנחנו בקשר עם כולם, אף אחד לא נעלם  

ילים, כל אחד בצורה שנוחה לו. יש כאלה האפליקציות, גם דרך המי

, אז יש לנו משנים את דעתםשבהתחלה חושבים לא לחזור, אחר כך הם 

, שהם נשארים ומחכים שלפני שבוע אמרו שהם לא באיםגם משפחות 

הם מודיעים לנו שהם מתחילים להתקדם אז אנחנו מתחילים  היוםו

 זהו. יכים. איתם את התהל

 , איפה נמצאות שתי הבנות האלה של דובר:

 של מה, של שפל? משפחת שפל? אנה:

 כן. דובר:
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זו משפחה שכרגע נמצאת בדרכים. הקושי הגדול בשבילם הוא שהאבא  אנה:

ם בבית ספר ועוד ה, שניים במשפחקודם כל זה שלושה ילדישל הבנות, 

. אבא צריך להישאר באוקראינה, אז הם עושים את דרכם לגבול אחד בגן

חצו אותו בלי אבא או לא. אנחנו אבל הם עוד לא החליטו אם הם י

 איתם. 

ות אוקראינית אז הנשיא שם הגדיר לאבא דרכון כפול. ברגע שיש אזרח ע:"ר. מרלי, רה

 לצאת.  56שאי אפשר עד גיל 

 ת, לי משפחה שהם נפרדו, הם היו זוג עם תינוק יש אנה:

 יבה שהם עזבו.אגב, תגידי מה הסהם יצאו  ע:"ר. מרלי, רה

ת שיצאו והם בסוף נפרדו בגבול עם תינוקלגבי הלוויה זה היה זוג  אנה:

ת. המשפחה הזאת אבא בפולין, הוא נשאר שם והיא יצאה עם תינוק

כל אחד עם הסיבות האחרות,  .שלהם קיבל התקף לב אז הם נסעו לבקר

בן שלה הוא כאן עם יש לי אמא עם בן שנמצאת שם, סליחה, עם הבת, וה

 סבתא. יש הרבה קשיים, לא רק שני הילדים האלה. 

 הם בדרך לגבול? דובר:

 האמא עם הילד? לא.  אנה:

 לא, שני הילדים, שתי הבנות.  דובר:

שהם בסוף, כאילו הם בטוח עם שלוש בנות? כן, הם בדרך לגבול אבל לא  אנה:

 חושבים, תנו לנו זמן.  אומרים אנחנו עוד

למעשה אנחנו הייתי רוצה להגיד כמה דברים.  ,לסיכום אני רוצה להגיד דובר:

כרשות עיריית נהריה ידועה ביכולת ובאמת בקליטת העולים, בסדר? זה 

ידוע ואנחנו המספרים מדברים בעד עצמם. אנחנו לא יוצאים בהצהרות, 

ו יוצאים במעשים. אנחנו עושים את הדברים האלו, אנחנו יודעים אנחנ

  כל תושב שלנו איפה הוא נמצא ולמה הוא נמצא שמה. וק בדי

ך ונטיים לצורך כבנוסף לכך אנחנו כל הזמן בקשר עם כל הגורמים הרלו 

התושבים עתידיים  תשאנחנו גם מעדכנים את התושבים שלנו וגם א

ושישתקמו  שמח לארח אותם פה בנהריהואנחנו נ ות למדינהשרוצים לעל
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כאן. אנחנו נותנים את האינפורמציה באופן שוטף. כל העובדים שלנו יחד 

איתי, גם רונן מעורב ביום שישי ובכל שעה אנחנו נותנים את המענה מה 

ם, אנחנו בפוסטים כאלה ואחריהצהרות ולא שצריך, אנחנו לא יוצאים ב

 זה העבודה שלנו. חובתנו וך הכל באים ואומרים זה ס

ו המעשים מדברים בעד עצמם. התושבים יגידו מתי שיבוא הזמן, ואנחנ 

ו את ההערכה שלהם למה שנעשה פה עמתי שיהיה צורך יגידו ויבי

לי שיחה אתמול עם אחד  הייתהאנחנו, רק שתבינו, בעיריית נהריה. 

ת, אחד נולוואמרו לנו, יצאו בקול קורא למ הבכירים של משרד הקליטה

לא רוצה פשוט לעשות פרסומת לאף מלון, זכה לקול קורא  ,מבתי המלון

הזה והם מבקשים שאנחנו כעיר נארח את הנגלה הראשונה שהצליחו 

כבר לקבל מעמד של העולים שנארח אותם פה, כי אנחנו ידועים בכל 

תם נחנו יודעים לקלוט או, כולל העולים הפוטנציאליים, שאהגורמים

 רבית.בקליטה מי

 דם כל ששלום ישוב בזמן האחרון ושאנחנו לא נצטרך,מאחל קואז אני  

. אנחנו הכנו את כל אינה הוא לא ייפסקאבל ההרס שנעשה באוקר

ם, נערכנו הדברים מה שהם צריכים, מה שיצטרכו שמה, אנחנו ערוכי

 ומחר זה ייפתח.

אבל  ייהלעירף לכך אני קיימתי, אני, פשוט זה כבר לא בדיוק קשור בנוס 

זה הכל קשור לעיריית נהריה. אנחנו ערכנו שיחה עם מנכ"ל בית החולים 

, ושלמעשה הצענ ד"ר שטרקרויחד עם מנהל מחלקת האורתופדיה 

 40ד ע 30-גריר אוקראינה בישראל והצענו להם מקיימנו שיחה עם ש

מיטות לארח אותם, לארח את כל הפצועים, לתת להם החלמה, טיפול 

 ? ללא כסף. בסדר

כי יש המון פצועים, לי פה תמונה גם, שנשלח ציוד אורתופדי  ואתמול, יש 

התערבות שלנו לאוקראינה. בנהריה בית חולים מנשלח ציוד אורתופדי 

, בואו נבחן את עצמנו הצהרותהמטוס כבר הגיע, חבר'ה. אז עוד פעם בלי 

 ואת כולנו במעשים. זה מה שאני מאחל ומאחל שלום לכולם. תודה. 
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תמיר, ביקשת להתייחס להגלשת מי בבקשה, אנחנו נעבור לישיבה. דודו.  ע:"מרלי, רה .ר

מהנדס אזרחי,  הוא תמירקולחין, אז בוא רגע תסביר את זה גם אתה. 

 לא מכיר. של הרשות, למי שמהנדס המים 

א של הגלשת הביוב על הנוששתי לתת כמה מילים ערב טוב לכולם. התבק תמיר:

ה לים ממט"ש נהריה. אז קודם כל המט"ש הוא לאשמתרחשת בימים 

אזורי, מקבל שפכים מהישובים נהריה אבל הוא מט"ש נקרא מט"ש 

גם משלומי  ואחרי שיהיה טיפול שלישוני בסביבה, ממזרע, ממטה אשר

 שתדעו.חלק ממעלה יוסף. רק ו

בדרגת טיפול כזאת או אחרת, לא  ,שניוניהמט"ש כרגע מבצע טיפול  

המאגר התפעולי של המט"ש התוצרים קורה זה שם. מה שלפרמטרינכנס 

שמה למאגר הקורן וממאגר הקורן מוזרם למאגרים שאבים משלו נ

 דות. אחרים ובתקופת הקיץ משקים ממנו את הש

כדי ולכן צריך להכין מקום הקורן  אגרבזמן החורף אין שאיבה ממ 

כדי  שההגלשה או כדי שלא תהיה הגלשה, כדי שאנחנו נשלוט בתזמון

חצה. אנחנו צריכים להכין מקום צפה בתקופת עונת הרתהיה לנו הא של

זה מה שאנחנו ו גלוש לנו ביוב בתקופת הקיץלתקופת הקיץ כדי שלא י

 עושים עכשיו.

 אנחנו רצינו להגליש ביוב כבר במהלך חודש ינואר אבל זה לא צלח.  

 מה זה ביוב?  דובר:

 ן.מי קולחי ע:"ר. מרלי, רה

לים, עברו סינון, המים האלה מים מותפמתקן מי קולחין. אני  חה,סלי תמיר:

ובה , והמים הם באיכות טשיקוע, כל מיני תהליכים כימיים, מכניים

אתם לא מריחים  וד. אם אתם עומדים שמה ליד המאגר התפעולימא

 שום דבר, המים באיכות טובה. 

הגלשה כל ההגלשה וכשתסתיים הבמהלך המים מנוטרים ברמה שבועית  

תר עצמו הוא היתר , אוקי? ההישל איכות מי הים יטוראנחנו נעשה גם נ

לעמוד בסטנדרטים  אנחנו מחויבים כמו כל היתר ,שניתן כדין ואנחנו
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 שפכים של המט"ש. זהו. מסוימים ואנחנו דוגמים את ה

 ? סיבך אתכם ע:"ר. מרלי, רה

 ה. תפשט את זה. תפשט את דובר:

, פשוט לא אעשה את זה פשוט. מה שלא יהיה פשוט יר. אניתודה תמ ע:"ר. מרלי, רה

יהיה. זה לא ביוב, למי ששואל אז שאלו אותי היום כמה פעמים למה 

ביוב, זה מי קולחין, זה מים שהסביר תמיר מגלישים ביוב לים. זה לא 

. זה היתר שניתן בדיוק כמו שניתן היתר בניה, זה היתר שעוברים טיהור

אלף שקל קנס, נכון? זה  350בל היתר אגב נשלם של המשרד, אם לא נק

 הסכום? 

 מה ששילמנו. ד. אלחיאני:

אלף שקל קנס ולכן מבקשים היתר. זה מים שהחקלאים לא  350 ע:"ר. מרלי, רה

גולשים לים באישור. יש ם עודפים, הם בסדר, הם הם מי, אז צריכים

ב לדעת. תאריך שמותר לך להגליש מתאריך ועד תאריך. אז זה מה שחשו

כל שבוע אתה עושה דגימה? כל שבוע דוגמים את המים ואם יש דגימות, 

שעשיתי את זה יותר פשוט  מקווהראות שאין בעיה. זהו. תודה. אני ל

אים ברזי המקצוע שלך מספיק. תודה. עוד מישהו קצת כי אנחנו לא בקי

 בבקשה דודו.רוצה להתייחס לפני שאנחנו עוברים לתב"רים? 

 

 ריםאישור תב"

ר הראשון. התב"ר הראשון התאמת נגישות רב טוב. נתחיל מהתב"ע ד. אלחיאני:

בבתי הספר רונה רמון, תלמוד תורה ובית ספר גליל. מוסדות חינוך ל

 יש שאלות? מי בעד? תודה רבה. .₪אלף  330וך תקציב של משרד החינ

נעבור לתב"ר השני. שיקום פנסים בשצ"פים. למעשה זו החלפת תאורת  

, הוא זה שמתקצב את זה לד בשצ"פים. כך זה נקרא ע"י משרד השיכון

 בעד? תודה רבה.  יש שאלות? נעבור להצבעה. מי .₪אלף  800על סך 

ם ביוב וניקוז. תקציב של משרד וים ושוחות מיתב"ר הבא מיפוי קו 

 ד? תודה. נעבור להצבעה. מי בעשאלות?  .₪אלף  800השיכון 



 
                                                                         10 

     

ם ופיתוח השביל. זה כספי תרומה תב"ר הבא שיפוץ מבנה בשביל הגני 

 . רבה ד? תודהנעבור להצבעה. מי בעמיליון. יש שאלות?  1,2בסך 

 500בסך של תב"ר הבא ציוד וריהוט לגני ילדים, תקציב של מפעל הפיס  

 ד? תודה. מי בע שאלות? .₪אלף 

ריהוט לבתי ספר, גם כן תקציב של מפעל הפיס בסך ר הבא ציוד והתב" 

 ד? תודה. נעבור להצבעה. מי בעשאלות?  .₪אלף  500

רד השיכון בסך , תקציב משתב"ר הבא שדרוג שצ"פ כניסה לעיר 

 יש שאלות?  .₪ 1,265,120

 מה.תן קצת הרחבה שהציבור ידע מה עושים ש דובר:

 בבקשה.  ד. אלחיאני:

ם מכירים את הכניסה לעיר מתחת לגשר המיתרים למעשה, אתם כולכ מ. זנו:

שביל  מהשגם וסישקין, אנחנו משמה מרחיבים, עושים וכל הסיום של א

, עושים שם פיתוח של גינון, מחברים את כל השביל הזה עם אופניים

ן עד מובל סער, זה חלק השביל שמוביל עד לטרומפלדור ולאחר מכ

 תשתיות שצריך לעשות שמה ולתקן. שת אופניים. גינון, מר

 כיכר של חניון הרכבת.  ע:". מרלי, רהר

 הכיכר של חניון הרכבת. מ. זנו:

 מייסדים. הגרדום לחיבור בין  ע:"ר. מרלי, רה

 אותם, אין בעיה. ג כן. מגוון עבודות, אפשר להצי מ. זנו:

 ד? תודה. נעבור להצבעה. מי בע ד. אלחיאני:

 אלף 280, המועצה הדתית צוע הרחבת בית העלמיןהתב"ר הבא תכנון ובי 

 ד? תודה. נעבור להצבעה. מי בעשאלות?  .₪

מ', הפחתה של משרד השיכון של  1,400 ה סולד,טהנריי בניית קווי מים 

 . שאלות? מיליון 2,1

יורד ישן מול חדש, מה ש ה סל של משרד השיכוןון תקציב. זמדובר בעדכ מ. זנו:

-כמו שראיתם את התב"ר של מיפוי קווים של ה הולך לתב"רים אחרים,

עובר מסעיף לסעיף, יש לנו את היתרה וזה נשאר  אלף והשצ"פים, זה 800
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 אצלנו. 

 . רבה ד? תודהנעבור להצבעה. מי בע ד. אלחיאני:

שיקום רח' ויצמן, מכיכר ויצמן קפלן ועד צומת ויצמן געתון, עדכון  

מי בעד? שאלות?  .₪אלף  390, הפחתה של תקציב של משרד השיכון

 תודה.

 כר שפרינצק, עדכוןשיקום רחובות אפרים שריר מכיכר יפה נוף עד כי 

שאלות? מי בעד?  .₪אלף  220תקציב של משרד השיכון, הפחתה של 

 תודה. 

 

 סגירת תב"רים

כולל פעילות בהיקף  2021שנת בתב"רים  18סעיף הבא, אישור לסגירת  ד. אלחיאני:

הגרעון בתב"רים ום ביצוע הפעולות בהם. עקב סי ₪ 77,501,736של 

 נעבור להצבעה. שאלות?  .₪ 0סך שנסגרו מסתכם ל

 הסביר איך זה מתבצע. , תן לו לתן למיכהזה הרבה כסף.  רגע,לא, לא.  ע:"ר. מרלי, רה

 שהו סגור בשביל מה סגרת? אם סגרת מ דובר:

לכללים של בהתאם התב"רים נסגרים  .עכשיו פתחנו תב"רים חדשים מ. זנו:

שהסתיים הביצוע, התחלת בפרויקט, סיימת את אחד מתי , משרד הפנים

  ., הסתיים הביצוע או שהפרויקט לא היה פעיל שנההפרויקט

 35-המיתרים עם היש תב"רים שלקח להם יותר זמן להיסגר כמו גשר  

 סנו מקור מימון. אתם זוכרים שאישרנו פה הלוואהכי גיישקל  מיליון

חזרה באישר הלוואה כדי לאזן את התב"ר ולא להגדיל הפנים  משרדו

  .את הגרעון

, אחרי "רים האלה נסגרו בהתאם לכללים, הסתיים ביצועכל התב אז 

 או גרעון. ת מהלוואוכאילו הושלמו או שמקורות המימון 

כל פעם מצטנע, יושב פה ככה  אני חייב להגיד מילה טובה למיכה. מיכה ע:"ר. מרלי, רה

אני אומר אני רוצה ? או שבבית לא שומעים חורה. לא שומעים אותימא

גם  ת.עבודה נהדר םה, לגזברות, שעושיה טובה למיכבאמת להגיד מיל
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 צד אחדמזה בסוף תהליכים ש מיליון 77התהליכים האלה של לסגור 

ומצד שני מיכה פדנט, תשימו לב, אנחנו מאשרים  ההליך התקין מחייב

הוא מוכן לפתוח תב"ר למה שיש ומה שיש פה תב"רים וכל פעם 

ש כסף מאחד המשרדים שירשאה וכל פעם הגדלה על הגדלה. ברגע בה

מגדילים. והוא לא פותח בצורה בלתי מוגבלת כדי ם, יש עוד כסף? מגדילי

 שהעסק יעבוד בצורה מסודרת. 

, בעבודה 21וגם על שנת  20, דיברנו גם על שנת את השנה האחרונה 

אגף גזברות סיימנו את השנתיים ת עבודה מאומצת של הת, באממאומצ

טובה צריך להגיד באמת מילה חבר'ה, ואני אומר ינת. האלו בצורה מצו

הזו, המצב הכלכלי שלנו משתפר ואנחנו שמחים על כך  העשייהעל 

ואפשר לעשות הרבה פרויקטים ואפשר להמשיך לפתח ובסוף הכסף הזה 

 חוזר לתושבים. 

אחוז בערך, אם אני מדייק,  7-ת אחוזי הגביה באהצליח להעלות  

אחוז, מי שיסתכל במכפלות זה אנשים  7-חוזי הגביה בלהעלות את א

, אני מדבר על מיסים, על שיו הם משלמיםו משלמים בעבר ועכשלא הי

אחוז,  90-אחוז גביה נוספת. אנחנו מתקרבים ל 7ארנונה בעיקר, אז 

שהגדרנו לשנה הבאה. אז זה עוד  אחוז ויש לו יעדים 90-ממש נושקים ל

שקלים, תעשו את  מיליון 250לפני הנחות  , תעשו מבערךאחוז 7

המכפלות תבינו את המספרים, זה עוד כסף נטו שהגיע לתושבי העיר 

וג, בקווי תשתיות, מים, נהריה ואפשר להשקיע אותם בפיתוח, בשדר

ורט. אז יישר , בלא מעט פרויקטים ועוד פעילות ספביוב, ניקוז, כבישים

 כוח. 

, דיברנו על זה קצת, קודם כל אני ממשאנחנו הולכים לקראת תקופה,  

כמה ה שהסיפור באירופה בין רוסיה לאוקראינה יסתיים בע" מקווה

בדיוק כמוכם, ואנחנו לקראת תקופה  מהר, אני מתפלל לזה רשיות

 , החגים, פורים שיש אירועים גם במועדונים ובמתנ"סים,עמוסה בעיר

אירועים עירוניים גם בגן הבוטני, גם גם לבתי הספר, גם גם לגמלאים, 
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ם לקראת אליפות אירופה שיבואו לכאן עשרות לכיבגעתון, אנחנו הו

 ו כולם. בעיר כבר נקנ, חדרי בתי המלון מדינות

, אנחנו הולכים לקראת הזומו שסיפרתי לכם קודם, המוזיאון הזה, זה 

ביולי.  12-במאי ל 12-ם בעיר בין הקריאמרתי לכם זה עשרות אלפי מב

אנחנו לקראת אירועי הקיץ, אנחנו מכינים אירועי קיץ ואנחנו ממש 

וערב  הזיכרוןעכשיו עובדים עליהם. אנחנו לקראת יום העצמאות ויום 

  , בקיצור תקופה עמוסה.לעדגב הזיכרוןיום 

דה יש לא מעט עבושיפוצי קיץ, הכנת בתי הספר, הכנת גני הילדים ו 

בלהכין את שנת הלימודים הבאה, יש תושבים רבים שנקלטים בעיר 

הריה. אפרופו אנה שדיברה היום, היא לא ציינה שהגיעה משפחה היום נ

אז  .לעירייהמאוקראינה זוג עם שתי בנות קטנות שהגיעו לכאן היום 

תושבים נכון  70,341אנשים באים לגור בעיר נהריה, גדלנו, אנחנו היום 

 בחודש.  1-לדעתי ל

תושבים. זה  70,341, אנחנו בדוח הרבעוני הבא של משרד הפנים נעדכן 

גדל וגדל, ברוך השם. יש עוד כל כך הרבה פרויקטים שלא דיברנו עליהם, 

מזח הדייגים שעובר שדרוג ושיפוץ ובע"ה חודשיים מהיום גם פארק 

חלפנו עובר שדרוג. הון שפך הגעתאת  נג'ה שיהיה שם, גם מזח חדש, גםני

יו בעבודה, המעקה שם יוחלף, הולכים שם את הדק, זה היה ממש עכש

סל גרש הכדור. מי שהיום ילך למיליותצבוע את כל פארק הגלגל

סלים חדשים  8סלים חדשים, אז עוד מעט יהיו  6בגלגליות יראה 

ה פרויקט שמשה שטרית מוביל, הוא והרעיון הוא זה נקרא יער סלים, ז

טנים יוכלו סלים בגבהים שונים כדי שילדים קלא נמצא כאן, לתת 

 לזרוק לסל ולקלוע. 

 וץ, אנחנו נכנסים עוד מעט לשכונותאז כל המרחב של הטיילת עובר שיפ 

 פעולות, לא מעט של העיר לשדרג שם גם כבישים, גם תשתיות הוותיקות

אבל ברוך השם, יש לנו גם את המשאבים לכך, גם יך לעשות, עמוס. שצר

 טובים שיעשו את זה וזאת תקופה מורכבת. ם האת האנשי
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אחוז שעדיין לא נרשמו לבתי הספר  4או  3ונה לציבור, יש אני פ 

ספר הוא יותר גבוה, נכון אילן? אז אני מבקש ובחטיבות ביניים המ

ה כי אנחנו צריכים להיערך עם כמות כיתות, סגלים, הרשמה היא חשובה

כל זה תהליכים, זה תהליכים סייעות, מקומות פיזיים, ציוד נדרש ו

ברכש. בקיצור יש לנו עבודה, ברגע שאתם רושמים את הילדים לבית 

הספר לנו יש עבודה מאחורי הקלעים לדאוג שזה קורה על הצד הטוב 

לא רשמו את הילדים אני מבקש לרשום  דייןאחוז שע 4, 3-תר, אז הביו

 אותם. 

מיר, חלק ק שויצח שרוןיש לנו תושבים חדשים שבאים לגור באריאל  

ראשון הקרוב אילן . ביום מהתושבים האלו עדיין לא רשמו את הילדים

אריאל שרון, יצחק שמיר, השכונות החדשות על עושה כנס לכל תושבי 

שרון, זה בית ספר יסודי. הכנס נועד  פתיחת בית הספר החדש באריאל

ורים על בית הספר החדש, להרגיע אותם. אפשר לראות את לספר לה

פתח, אז אנחנו כמובן אגב כי יש שאלות כן נפתח, לא נקום דרך המ

רוצים לפתוח את בית הספר. זה תלוי ברישום של הילדים אז כל מי שגר 

ם, גם גני ילדים דרך אגב, גם באריאל שרון, ביצחק שמיר ויש לו ילדי

ם יסודי א' עד ו' אז אתם מוזמנים לכנס, תשאלו שאלות, תקבלו תלמידי

 תשובות. 

ומשפחות  ואילן, תיערכו לזה כמו שצריך כדי שנוכל לדייק את הרישום 

הן  ,מהענייןזה חלק  לבוא מנהריה וצותררבות שיוכלו לקנות דירות שם ו

קורה בעיקר בעיקר עם נושאי חינוך, איפה הגן, איפה רוצות לדעת מה 

, איפה יש חוגים ואנשים מתחילים לבדוק, בית הספרן, איפה המועדו

באים לכאן ושואלים את השאלות האלו. אז ים שחלקם עוטונפכולל 

שתגיעו ביום ראשון לכנס הזה לשאול את השאלות ולקבל אנחנו נשמח 

 את כל התשובות. זהו. 

 הצבעה. לא עשינו הצבעה.  ד. אלחיאני:

 ?מיליון 77-, על היחה, על מהסל ע:"ר. מרלי, רה
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 כן. ד. אלחיאני:

 ה. סליחה. קדימ ע:"ר. מרלי, רה

 רונן, מתי יסתיים הפרק של החשב מלווה? דובר:

 מי בעד? תודה. אם אפשר.  , אחר כךצבעהעשה את ההבבקשה נרק  ד. אלחיאני:

. 21נת מלווה מחכה לדוח הסופי של ששל החשב  הענייןאני אגיד לכם  ע:"ר. מרלי, רה

יש הגשנו אותו למשרד הפנים. ו הדוח הסופי, אנחנו כבר יש לנו את הדוח

תו ואז נפנה תהליך של בקרה של משרד הפנים. משרד הפנים יאשר או

לשרה שוב. יש את ענין תאגיד המים שהוא מופיע בתוך התהליך של 

 משרד הפנים מול משרד האוצר, מול עיריית נהריה עם החשב המלווה. 

למי ששומע סיפורים ושמועות, אז עכו פנו אלינו לבדוק אפשרות של  

, לא סתם שיבחתי בעצמו אומרגם החשב המלווה  תאגיד מים. בתכל'ס

את מיכה ואנשיו, ברוך השם המצב הכלכלי של עיריית נהריה, אני לא 

עם  עירייהרוצה לצאת בהצהרות, אבל הוא מצב טוב, הוא לא מצב של 

 ה. חשב מלוו

אגב כל התהליכים האלו זה תהליכים שבוצעו בשנתיים, שלוש  

לפני  מיליון 66-ירד ל מיליון 115 גדולהאחרונות. הגרעון שלנו שהיה 

, בע"ה אם אני זוכר את מיליון 60-אחרי הדוח ירד להדוח האחרון. 

יש כסף ברוך השם, אנחנו , בעובר ושב של הרשות המספרים מדויק

להשקיע  םלעשות פרויקטים, אנחנו מצליחים דרים, אנחנו מצליחימסת

שיך את הפרויקט של היום אישרנו לאילן, הוא ממ המון כסף בחינוך.

  .שורתאלו"ט עם גני התק

אנחנו מצליחים להשקיע לא מעט כסף. המצב הכלכלי של הרשות הוא  

בסדר גמור, הוא לא מצריך חשב מלווה. התהליכים של משרד הפנים אל 

סופי וייעשו. נהריה והחשב הם כאלו שהם יחכו לדוח ה מול עיריית

 הגיד יותר מזה. בתכל'ס אנחנו במצב טוב. אני לא רוצה ל

עם כמות המשימות,  דריםהמצב שלנו ברוך השם הוא טוב ואנחנו מסת 

שהיום כי התייעלות, אפילו הביטוח עם הפרויקטים, הצלחנו לעשות מהל
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נמצאת כאן שהיא מתעסקת בזה, אני מזכיר  יש קרבות, הנה מיטל

מאיתנו בגלל צבענו על החברת ביטוח, ביקשו לכולנו את ההצבעה שה

 שקלים מיליון 11,6, חברה אחת הציעה במכרז 20פות שהיו בינואר ההצ

עיריית בבית משפט כנגד , זה עכשיו מתנהל והיא הגישה דרך אגב תביעה

, כשההצעה שקלים מיליון 3,9וח על לחנו לסגור את הביטנהריה והצ

, הצלחנו 7,2. נכון? אני זוכר את המספרים נכון. 7.2על  הייתההקודמת 

כיח ברוך השם עד עכשיו שהפתרון אמנם זמני של חנו להווהצל 3,9-ב

יעם והעבודות ניקוז שבוצעו בעיר נהריה מאגר יחמדינת ישראל עם 

ליחים אגרי הויסות שביצענו לטובת שכונת עמידר זה עובד, אנחנו מצומ

ם, אנחנו מצליחים לגרום למים שלא צריכים להגיע לעיר לאגום את המי

 שלא יגיעו לעיר. 

, יש עוד שני מאגרים שמדינת ישראל הים עכשיו על מאגר אושרעובד 

בסוף כל מה  , זה הכל קשור כי בסוףיטה לבנות באושרה ואברוןהחל

שסיפרתי לכם בהקשר של המים משפיע גם כלכלית על העיריה, מעבר 

 לנזקים שחס וחלילה שטפון כזה יכול לעשות שוב, המצב שלנו מצוין

בצורה טובה. התהליכים שעשינו עובדים ובד בהקשר הזה, הניקוז שלנו ע

 מיליון. כל וח בכמה מיליוני שקליםטוב, אבל זה גם הוזיל לנו את הביט

 בפרויקטים כאלו ואחרים. בסוף לציבור, לרשותכזה זה כסף שחוזר 

מיכה אתמול אחרי שיחות מורכבות עם משרד הפנים יביא לאישור  

מקדים את המאוחר, אבל , במועצה הבאה אני באהמועצה ההמועצה ב

 21-יביא לאישור המועצה הקרובה עדכון תקציב כי יש לנו פלוס כסף מ

חנו רוצים לעשות את זה בצורה חוקית ו לפרויקטים ואנאותשנסיט 

 ומסודרת ואני מבקש את האישור של המועצה. 

אז לא רציתי להגיד לכם שהצלחנו לסיים בפלוס. הוא הצליח לסיים  

מטורף, אני אומר לכם בכנות. אני שמח שההתנהלות בפלוס. זה הישג 

עשרות פרויקטים שמתבצעים פה היא אחראית, היא שקולה ולצד 

 ביל יש פה התנהלות כלכלית נכונה. במק
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, היום הסתובבתי אני אומר לכם תסתובבו תראו את הפרויקטים 

שלושה מגרשי במגרשים באצטדיון החדש, אז זה לא אצטדיון, זה 

היום , מגרשי לחץשני ים ועוד טים, אחד דשא, שניים סינטליכדורגל גדו

יתחילו להתקין חודש ב 15-מסיימים להתקין את הטריבונות. בשבוע, ב

מעל הטריבונות שלהורים יהיה נוח לשבת, חלק את רשתות הצל 

 מרשתות הצל במגרשי הלחץ כבר הותקנו. 

שהיא לפני  שווה לבקר בה אפילו עודזה מתקן קרית ספורט עירונית ש 

לראות, זה המתקן  שםמר לכם שווה לבקר נפתחה באופן רשמי. אני או

אז עובדים ברוך השם על לא מעט הכי יפה בצפון. שווה בקיצור, 

 פרויקטים.

אחוז  99אתמול השאיר פה סיוע נוסף לעיר, גם הביקור של אודי אנג'ל  

ם ואנחנו מהסיוע הולך לילדים עם מוגבלויות וילדים עם צרכים מיוחדי

לוט לתוכנית שאודי מוביל ברמה הארצית שנקראת ביקשנו להיות פיי

צא, יצאו אחר אתה חבר. אז אני גם פה מצהיר לפני שבטח אודי י

 מקווהלפרסום מסודר אבל ביקשנו להוביל את זה ברמה הארצית. אני 

יהיה, ואם זה יהיה אני אומר לכם שהתחום הזה יקבל מאוד שזה מה ש

 הו.זה. מאוד קדימבוסט רציני 

ברשותך, אתה דיברת על מיליונים, אולי דיבידנד לחברי מועצה שללא  דובר:

 אולי.שכר פה. 

 אי התשלום,אני אגיד לך מה כן אפשר, בעזרת השם ביוני נשפר את תנ מ. זנו:

הרשות עבדה, אני אומר את זה פה ויש פה גדול. מי שיודע  אגב עוד הישג ע:"ר. מרלי, רה

תדעו לכם שהרשות עבדה  ,לעירייהותים ם גם נותנים שירתושבים שה

ש פה הרבה . מי שמתעסק בזה וי90רא שוטף בשנים האחרונות במה שנק

. ירדנו מזמן 90אנשים שמתעסקים בזה ביום יום שלהם, עבדנו שוטף 

למי  30, שוטף . אין דברים כאלה30"ה נעבור לשוטף וביוני בע 60לשוטף 

 500ת בסדר גודל של נהריה שמנהלת מעל שולרשמבין קצת בעסקים 

ים בתב"רים זה הישג מטורף. שקל מיליון 744שקל שוטף ועוד  מיליון
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 תודה. עוד פעם יישר כוח. 

 

 סוף הישיבה

 

 


