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 .עיר 

 מס'  מס"ד
 תב"ר 

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

 הערות 

הלוואה לכיסוי  90 2
גרעונות 

בתברי"ם 
שהסתיימו 

 )גרעונות זמניים(

       תקציב חדש  9,500,000 0 9,500,000 כיסוי גרעון 9,500,000 הלוואה
הלוואה 

למימון גירעון 
בתברי"ם 

670,823 

   9,500,000 9,500,000 9,500,000   9,500,000   סה"כ :    

תכנון והקמת  670 3
גשר ה.ר.לתחנת 

 הרכבת

העברת 
הלוואה 
 90מתב"ר 

        עדכון תקציב 35,350,000 27,850,000 7,500,000 כיסוי גרעון 7,500,000
 לכיסוי גירעון

   35,350,000 27,850,000 7,500,000   7,500,000   סה"כ :    

הקמת מבנה  823 4
ציבור חדש 
בית -באוסשקין

 כנסת

העברת 
הלוואה 
 90מתב"ר 

        עדכון תקציב 9,976,217 7,976,217 2,000,000 כיסוי גרעון 2,000,000
 לכיסוי גירעון

   9,976,217 7,976,217 2,000,000   2,000,000   סה"כ :    

עבודות  3,000,000 הלוואה סקר נכסים  91 5
 קבלניות

 תקציב חדש 3,000,000 0 3,000,000

   3,000,000 0 3,000,000   3,000,000   סה"כ :    

כיסוי גרעונות  93 6
בתברי"ם 

 שהסתיימו

עבודות  1,000,000 קרנות
 קבלניות

 תקציב חדש 1,000,000 0 1,000,000

   1,000,000   1,000,000   1,000,000    סה"כ :    

 -רשת עמל  94 7
 מעבדות מדעים

עבודות  800,000 מוסדות
 קבלניות

800,000 
 

 תקציב חדש 800,000

   800,000 0 800,000   800,000    סה"כ :    

 -רשת עמל  95 8
שדרוג לוח 

 -חשמל ראשי 
 מדעים ואומנויות

עבודות  135,000 מוסדות
 קבלניות

135,000 
 

 תקציב חדש 135,000

   135,000 0 135,000   135,000    סה"כ :    

 -רשת עמל  96 9
 הצטיידות

 85,000 ציוד 85,000 מוסדות
 

 תקציב חדש 85,000



 

 

 

 

 פרוטוקול

אתחיל עם כמה עדכונים לאחר מכן מאור תורג'מן יציג תהליך שבצענו לגבי מר רונן מרלי, רה"ע:

 תחבורה ציבורית בעיר שיצא לדרך יחסית בקרוב ולאחר מכן נעבור לישיבה. 

נתחיל מנושא הקורונה, אפשר להסכים עם המדיניות של הממשלה אפשר לא 

   85,000 0 85,000   85,000   סה"כ :     

פינוי  -אסבסט  97 10
מפגע, ביצוע 
סקר, פרסום 

 והסברה

המשרד 
להגנת 

 הסביבה

עבודות  283,380
 קבלניות

 תקציב חדש 283,380 0 283,380

   283,380 0 283,380   283,380    סה"כ :    

תוכנית אנשי  98 11
 קורונה -חייל 

משרד 
 הבטחון

עבודות  165,725
 קבלניות

 תקציב חדש 165,725 0 165,725

   165,725 0 165,725   165,725    סה"כ :    

 

 

התקנת לדים  99 12
 ברחבי העיר

קרנות 
 -הרשות 
 השבחה

1,920,000   
 

 תקציב חדש    

משרד       
הכלכלה 

 והתעשייה

עבודות  480,000
 קבלניות

2,400,000 0 2,400,000 
 

   2,400,000 0 2,400,000   2,400,000    סה"כ :    

החלפת מערכות  100 13
מיזוג גדולות 

 באולמות ספורט

קרנות 
 -הרשות 
 השבחה

1,400,000   
 

 תקציב חדש    

משרד       
 הכלכלה

 והתעשייה

עבודות  350,000
 קבלניות

1,750,000 0 1,750,000 
 

   1,750,000 0 1,750,000   1,750,000    סה"כ :    

שדרוג בניין  101 14
 העירייה 

קרנות 
 -הרשות 
 השבחה

עבודות  260,000
 קבלניות

 תקציב חדש 260,000 0 260,000

   260,000 0 260,000   260,000    סה"כ :    



 

 

להסכים אני באופן חופשי חושב שהמדינה עושה הכל להמשיך את החיים עד 

כמה שאפשר כסדרם. יש לזה היבטים כלכלים משמעותיים ויש היבטים של 

. יש היבטים כלכלים אני אומר יש משק עבודה, של פרנסה, של משק שעובד

שצריך לעבוד ואנחנו מכבדים את החלטות הממשלה ומתנהלים לפי ההחלטות 

נחיות הממשלה. סך הכל עד עכשיו אני חושב שהם הצליחו לעשות תהליך וה

שמאפשר חיים עד כמה שאפשר כסדרם. נתקבלו אתמול החלטיות בקבינט 

והחלטות האלה מדברים על כניסת מספר הגבלות ביום ראשון הקרוב לתוקף, 

אנחנו כמובן נעקוב אחרי כל ההנחיות וההחלטות ונהיה בקשה עם מי שצריך 

ות בקשר גם משרד הבריאות, אנו בעיר עיר כתומה כמו שאתם יודעים יש להי

מאומתים אנו ממשיכים אגב בדקות אלו מתבצעות בדיקות ממש בקצה  243

השני של האולם, אנו ממשיכים עם החיסונים גם זה ענין שיש אנשים 

שמתנגדים לחיסונים, אנחנו על פי הנחיות משרד הבריאות ומשרד ראש 

ודדים חיסונים ואני ממליץ לאור ההנחיות וודאי מי שמעל גיל הממשלה, מע

בשמחה. אנו מנגישים גם  ,יש חיסון שלישי כבר, יכול לגשת להתחסן 60

היום יש הערכת  -בדיקות גם חיסונים ונמשיך. לגבי המצב הביטחוני מתחמי 

מצב אצל אלוף פיקוד צפון, יש מתח. אני לא רוצה חלילה להכניס את הציבור 

חד, אבל היו היום נפילות במרחב קריית שמונה. החיים חיים בשגרה, אין לפ

ממקורות ארטילריים בחטיבה  300שינוי, צה"ל השיב באש, גם  איזור חטיבה 

איזור קריית שמונה. אני מניח שאלוף ייתן הנחיות יותר  769גם מרחב של  

לפחדים  מדויקות גם לגבי העיר נהריה. אני אומר שוב,  לא רוצה להכניס

מיותרים ממשיך בשגרה כרגיל, סומכים כמובן על הצבא, שיעשו את מה 

שצריך לעשות. ונעקוב כמובן ונעדכן את הציבור. התחלנו עם אירועי הקיץ כמו 

שאתם מכירים אנחנו  נקיים הערכת מצב מסודרת גם מחר, גם ביום ראשון 

ר הנחיות עם כל הגורמים כולל משרד הבריאות לגבי הנחיות להמשך לאח

ליל אהבה במזח גם פסטיבל אוכל ומחר אנחנו מריצים קיימנו גם  .הממשלה

את הסקייט פארק עושים השקה, עושים הרצה. אני מזמין מי שרוצה לבוא 



 

 

מחר בשעות הערב לסקייט פארק, ויש לא מעט אירועים, לא יודע מה יהיה 

צריך. בהמשך, אנחנו כמובן לאור הערכת המצב וההנחיות נתכנס למה ש

קיימנו פגישה חשובה עם שר החקלאות בנגב גליל עודד פורר לגבי המוכנות של 

נת על מאגר יחיעם, זה מצויטפונות, יש בשורה יהמדינה ושל העיר נהריה לש

שר בעזרת השם בממשלה ואא נמצא ויש בשורה לגבי התקציב שיהכסף ל

ה שמדברת בקרוב, גם לגבי מאגרים אשרת ועברון לגבי המשך החלטת הממשל

על הגנה על העיר נהריה. אני סומך עליהם שיקיימו את ההנחיות והחלטות 

הממשלה ויפתרו את הבעיה של הגעתון אחת ולתמיד. את נחל סער אני מזכיר 

לכם, עובדים על מובל סער בשיא המרץ גם בדקות אלו. ארחנו אצלנו את שר 

פרישת הסיבים  התקשורת יועז הנדל, בישר לנו שבחודשים הקרובים תושלם

האופטיים בעיר הם מאפשרים אינטרנט רוחב פס מטורף שיספיק לכולם 

מהעיר כבר  50%משעדיין לא התחבר ויש לו אפשרות, מומלץ מאד להתחבר. 

הבאים בחודשים הקרובים  50%מהתושבים כבר התחברו ו  25%מרושתת 

ית תסתיים התשתית ואפשר יהא להתחבר אגב מומלץ ודאי למי שעובד מהב

למי שמפעיל מחשב בנפחים גדולים, מומלץ מאד. קיימנו פגישה של פורום 

ראשי רשויות עם שרת הפנים איילת שקד, כל מה שקשור לקידום הפיתוח זו 

פגשנו גם את שר  היתה פגישה מוצלחת ואני מקווה שזה יניב פירות בהמשך.

ר למיגון שוהביטחון בני גנץ יחד עם חברת הכנסת יעל רון בן משה, כל מה שק

נת זה גם בתקציב מיגון הצפון תכנית מספר הצפון אז יש בשורה מצוי

מיליארדים לצפון חלק קטן מדבר גם על נהרייה יותר משמעותי זה ישובים 

סמוכי וצמודי גדר, ממד"ים ומה שקשור למוסדות, בית חולים וכל מה שקשור 

הזה ומאשר את  יןילזה, סך הכל שר האוצר לזכותו ייאמר שהוא הגה את הענ

ין הזה ושם תקציב לעניין הזה. מצוין צריך להגיד יישר כוח גם לפורום יהענ

יישובי קו העימות שדחפו לעניין. נהריה הצטרפה לתכנית ארצית בהובלת 

גם ניקיון וגם סדר ציבורי.  ,שמירה על חופי רחצה ,המשרד להגנת הסביבה

רחוב ראשי בשכונת  קיימנו מספר טקסים בשבועות האחרונים גם קריאת



 

 

 16יצחק שמיר, על שמו של ראש העיר השלישי חיים לבב שהלך לעולמו לפני 

שנה, טקס מרגש מאד, טקסים מרגשים. קריאת רחובות בשכונת יצחק נבון על 

סמי מיכאל, ארז ביטון ואלי אמיר. הסתדרנו  - שמם של שלושה אנשי רוח

בי. .ד לטיילת אי.דירחוב סולחוף סוקולוב בקטע שבין  שביל אופניים בטיילת

ד יכול לפנות ימינה את הרחוב לתתי מקטע לחד סטרי, מי שבא מסולהפכנו 

ומי שבא מקפלן לכיוון הטיילת, אין כניסה שם. אז אני  ,ושמאלה לכיוון קפלן

גם ככה לטובת הולכי רגל ורוכבי אופניים. מניח שהציבור יתרגל ויבין שזה 

את הפארקים, משדרגים את הפארק  ילאנו ממשיכים להצ עמוס שם.

לכל מי שלא היה  קווה שבקרוב מאד אפשר לחנוך אותו.מ אני ,סוןנלצבכ

אז  ,בתערוכה של מועדוני הגמלאים שלנו יחד עם מועדון מופתבמגדל המים 

ממש ממליץ לכל הציבור אומר לכם אני  .יש תערוכה מדהימה של ציורים

של העיר גמלאים ציורים של השל  אומר לכל אנשי המועצה, תערוכה מדהימה

 ,איכות מרשימה בכל קנה מידה של ציורים פשוטמדהים בהובלת המתנ"ס. 

גם הציבור מוזמן.אני שמח שיושב פה אתם מוזמנים להגיע להתרשם. כמובן 

מקום של אלי ויכנס בראשון לספטמבר, ונאחל לו בהצלחה וגם  דודו שממלא

מקום. יקיר העיר, אנו נתייחס לזה בפעם לתמי שתיכנס שנכנסה השבוע למלא 

הבאה. ברכות לשחייני מכבי נהריה על הישגים מרשימים באליפות ישראל 

ספורטאים מדהימים יש בעיר גם  . יש לנו מספר מדליות.שהתקיימה בווינגיט

עדכונים  כאןעד אז בהצלחה. יה גם באגרוף הביאו לנו לא מעט מדליות. יבשח

ור מציג לכם זה מהפכה בכל נושא שמאמאור. מה נעבור להצגה של אנחנו 

לאגף  לרוני תודה לך מאורבעיר, אני כבר אומר לך הציבורית התחבורה 

עבודה מאומצת של מעל שנה וחצי יחד עם משרד התחבורה יחד עם ההנדסה, 

כלל הגורמים שנוגעים בדבר. הצלחנו להשיג מיליוני שקלים לטובת העיר 

אוטובוסים חדשים, לא  17ציבורית נרכשו התחבורה הין הזה של ילענ .נהרייה

 אחליף את מאור, מאור בבקשה. 
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 עיר .

ערב טוב לכולם, כמה מילים לפני שמאור יציג את  :, מנהל המחלקה לתכנון עיררוני לוימר 

זורים ה כל איזור אורבני אנו יודעים שאאז בעצם יש נקודת זמן שב התכנית

של  מינהל התכנון  מהאג'נדהמטבעם הולכים ומצטופפים זה חלק  אורבניים

ובים בעשרות הקר האג'נדהשל מדינת ישראל בשנים האחרונות וזאת תהא 

זור אורבני פשוט חייב לעשות חשבון ולשנות ויש נקודת זמן שכל עיר או א

המסך רואים את העיר נהרייה עם  דיגמה ורואים ברקע בשקופית הזו שעלפר

זורי הפיתוח המואץ של השכונות שאנו מכירים ושכונות עתידיות א

שמתוכננות ועם לוקחים בחשבון גם את השכונות שכבר היום בפיתוח וגם 

הפיתוח שאמור לקרות בעשרים בשני העשורים הקרובים אז העיר נהריה הגיע 

מי הזמן שחייבים לשנות את הפרדיגמה ולחשוב לא על הרכב הפרטי כ לנקודת

שצריך לקבל את מלוא הדרך מלוא רצועת הדרך ויותר ויותר על גם הולכי 

הרגל גם רוכבי אופניים והמשולשים שני המשולשים בצד שמאל של המסך 

בעצם מציגים את השינוי של הפירמידה ממצב שהולך הרגל שמקבל את 

ודה או הפחותה יותר להפוך את הפירמידה למצב שבעצם הולכי החשיבות היר

הרגל הם אלה שמקבלים את הבמה המכובדת יותר. אין ברירה. אנחנו יודעים 

מה מצב הכבישים שלנו גם במרכז העיר וגם בעורקי הגישה העקרים אל 

א להמחשה של מצד אחד אוטובוס ומהעיר ובצד ימין של המסך רואים דוגמ

נוסעים שתופסים את הכתם קרקע לצד האוטובוס שיכולים  50דו אותם ולצ

לשבת באוטובוס אחד או בכמה טורים של מכוניות שתופסים כמה מאות 

מטרים של כביש וזאת אחת הסיבות העיקריות למה כולנו עומדים בפקקים. 

בעצם אני אסים בזה שלפני שמאור יציג את התכנית עצמה, אני אסיים בזה 

יכולים לבחור או את הצד הימני של המסך להמשיך  שבעצם אנחנו היום

תח"צ ולעמוד בפקקים או את הצד השמאלי של המסך שהוא באמת להשקיע ב

תחבורה ציבורית, להשקיע בנתיבים מיוחדים לציבור שיקבלו את הזכות ב



 

 

צה לבחור אבל מי שיר ,הקדימה ועדיין מי שירצה לעמוד בפקק, יעמוד בפקק

וצריך  ,התכנית שמוצגת היום שתיכף מאור יציג ית,להשתמש בתחבורה ציבור

שנה וחצי האחרונות הוא עמל קשות והצלחנו שאפו למאור בבאמת להגיד 

להגיע למצב שהרשות לתחבורה ציבורית מקצה עשרות מיליוני שקלים לטובת 

מאור  התכנית התחבורה הציבורית בנהריה, אני כאן מסייםשל תח"צ, הכפלה 

 נהל התכנון. תכנית הצוערים של מבבקשה. מאור בוגר 

 (מציג בפני חברי המועצה מצגת למהפכת התחבורה הציבורית בנהריה .)

כמו שכבר  בר על התכנית דווקא מהמספרים שלה.ערב טוב. אתחיל קצת לד :מר מאור תורג'מן

כל הקונספט  1/10 -מאמרנו, אחד באוקטובר זה תהליך היישום של התכנית 

לא  יתהולכת להשתנות, זו תהא פעימה ראשונעובדת של התחבורה הציבורית 

אני  ,20/22עד המחצית הראשונה של באמת בבת אחת לצערי, אבל הכל 

קווים עירונים, בעצם  6את כל התכנית. התכנית כוללת כבר מאמין שנשלים 

מכל שכונה אפשר להגיע  ,כל שכונה מקבלת קו ייעודי משלה ישר למרכז העיר

להשאיר את הרכב שווה דקות. באמת אפשר  10למרכז העיר, לגעתון תוך 

קצה ה. משרד התחבורה ולהקל על הפקקיםאת חיפושי החנייה בבית לחסוך 

 ,של נסועה שבועית של אוטובוסים יםקילומטר 16,000ין עוד ילטובת הענ

שנכנס  ,רונן,בעצם כסף  שזה ₪ 10,000,000 -בעלות שנתית כוללת של יותר מ

לבסיס התקציב, זה כסף שיש לנהריה מעכשיו כל שנה ואף אחד לא יכול 

אוטובוס חדשים נרכשו, יצטרפו לצי כלי הרכב  17לקחת את זה מאתנו. 

, ₪ 20,000,000 -מ יותרהיא העירוני שלנו, של "נתיב אקספרס". עלות הכוללת 

ביותר  ותתחנות חדשות, הקרוב 29כמו שאמרתי, יתווספו עוד  20/22עד אמצע 

 48,000 -סה"כ השירות הצפוי בנהריה יגיע ל .זה בעצם מרחוב השקד, רונן

קילומטר נסועה שבועית, זה כבר כמות שמכבדת עיר גדולה. בעלות כוללת של 

 13של הפעלת תחבורה ציבורית בנהריה. לפי חשבון של לשנה  ₪ 32,000,000

צב היום בנהריה אני לא יגיד לא טוב, אבל לקילומטר, פרט מעניין. המ ש"ח



 

 

הוא מתחת לתקן של משרד התחבורה שבעצמו הגדיר, נהריה מקבלת הרבה 

פחות שירות ממה שאנו צריכים לקבל. התכנית הזאת זה צעד ראשון בכיוון 

יום אחרי התחלת יישום התכנית, רונן אתה  2/10הזה, אני כבר אומר לכם ב 

התחבורה הציבורית שמתי כאן שני קווים שאנו הולך לבקש עוד. היום מצב 

מסורבלים, הם לא ישירים למרכז העיר, אנו מכירים  ,מכירים, קווים מעגליים

את זה, אנו עושים טיולים באוטובוס וזאת הסיבה באמת שאנשים לפעמים 

מי שיש לו ברירה אחרת לקחת את האוטו ללכת ברגל או באופניים  ,בוחרים

 ,הקטנה רואים צילום אוויר של תחנה מרכזית שלנו למרכז העיר. בתמונה

 ,ובקווים רואים את המסלולים שעושים האוטובוסים סביב התחנה המרכזית

שמה בארץ הפקקים ברמזורים,  ,טאותי הגנכנסים אצל הפקק בכניסה ללוחמ

האלה  םמיסלאלואת הריך לקרות קווים עירונים לא צריכים לעשות זה לא צ

ברחוב דוד המלך בתוך העיר. לקחתי ככה סתם דוגמא דקרתי דוגמא 

 google map "הגוגל מאפ"ואוסישקין שמתי את העבודה עיריית נהריה, ו

אומר לך   google map "הגוגל מאפ"אמר לי עזוב לך ברגל. ממש ככה. אם 

תיקח רכב או תלך ברגל, זה אומר שהמצב לא טוב. אז את זה אנו באים 

נות. למרות שהמצב לא סביר בנהריה מבחינת התחבורה הציבורית אנו לש

רואים המון המון משתמשים לפני הקורונה דגמנו את הנתונים מצאנו שיש 

כירטוסים ברו קו ברחבי העיר במשך שבוע. אח"כ אנו רואים  136,000יותר מ 

הזה קו הכי חזר בעיר, והנתון  3את הפירוט של הקווים, אתם מכירים את קו 

שאנו יודעים שלרבע ממשקי הבית בנהריה, אין  ,דווקא די מסתדר עם העובדה

 3 או רבע יש רק רכב פרטי אחד ורק ל חצי ישלעוד ולהם בכלל רכב פרטי. 

אז באמת התחבורה הציבורית משרתת פה אנשים שצריכים אותה רכבים. 

הריה ואין להם ברירה אחרת. היום כל התשתיות של התחבורה הציבורית בנ

מסתכמות בתחנה מרכזית אחת. כל הקווים מתחילים בתחנה המרכזית 

מסלולים בונה עושים סיבוב חוזרים לתחנה המרכזית והכ .יוצאים לכיוון

אנו קוראים לזה מפת פרח בשפה המקצועית אנחנו רוצים להעביר  .מעגליים



 

 

את ההפעלה של הקווים העירוניים מתחנה מרכזית אחת להפעלת בתחנות 

בשולי העיר, בעצם הרעיון שקו יוצא מתחנת קצה נוסע דוך למרכז העיר  קצה

עבור בגעתון, שם יש את החגיגה העירונית מרכז העסקים שלנו, כל החנויות, 

בתי קפה, מסעדות אפשר להחליף לכל היעדים האחרים בעיר, והקו ממשיך 

יע במסלול ישיר לתחנת קצה בצד השני של העיר. זה יאפשר לכם באמת להג

במהירות בעצם זה המסלולים שהייתם עושים אם הייתם לוקחים רכב פרטי. 

מבחינת הקווים הבינעירוניים הם ימשיכו זה אמור לתת מענה מאד טוב. 

להגיע לתחנה המרכזית ולעצור בה ולהתחיל את הנסיעה משמה. זה בעצם מה 

זורי, באיזור, את נהריה כמרכז כלכלי א שמבטא את המרכזיות של נהריה

העובדה שתושב שלומי או תושב מעלות יכול להגיע לנהריה בקו אחד, בלי 

להחליף בדרך, זה מה שעושה את נהריה למרכז כלכלי חזק ואנו רוצים את 

התחנה המרכזית עבור קווים בינעירוניים במיקום שהיא נמצאת היום, מיקום 

ל הזה את נהדר ואנו שומרים עליו. התחנה המרכזית אתם מכירים את השבי

הכביש שירות הזה חלקכם מכירים אותו יותר בתור חניון ארוך טווח לבאי 

הרכבת, אז זה הולך להשתנות אנו מחזירים את השימוש ברציף הזה 

לאוטובוסים, זאת תהא תחנת עלייה והורדה של הקווים העירוניים בלבד. 

יגיעו  קווי הבינ עירוני יישארו מאחורי ברציפים אלכסונים. הקווים בעצם

לכאן, יכנסו לרציף יעלו יורידו נוסעים וימשיכו הלאה. בצד השני בכיוון 

ם יעברו בכיוון ההפוך מול "זוגלובק" תהא בעצם התחנה האופקית, אותם קווי

ניתן יהא לעלות שם ולהחליף לכל היעדים במרכז הזה.  ההפוך מול "זוגלובק"

החלפה משמעותית  זה יכול להיות באמת נקודת החלפה משמעותית. נקודת

נוספת שתהיה אנו עכשיו אישרנו זוג תחנות לאורך הגעתון בקטע המרכזי שלו 

ממש מוחל מלון "קרלטון", בצד השני מול בנק איגוד, כבר יוצאים לביצוע של 

התחנות האלה. זה עוד מקום שאפשר יהא להחליף בו קווים, זה גם יפזר את 

יקצר את זמן העלייה וההורדה. העומס מהתחנה המרכזית, יקל על השירות ו

מבחינת התכנית, איך היא נראית ככה במבט על, היא מורכבת מרשת של 



 

 

קווים ישירים מופעים מתחנת קצה אמרנו, משיקים זה לזה בתחנה מרכזית 

בגעתון. כל שכונה מקבלת קו ישיר למרכז העיר עם החלפות, אפשר להגיע 

ים לחזק אחת המטרות של ליעדים להרבה יותר יעדים נוספים. אנו רוצ

התכנית היתה לחזק את הקשר שלנו עם בית החולים כמוקד תעסוקה ראשי, 

משמעותי, נותן שירותים מאד גדול והעובדה שבעצם כל הקווים עוברים דרך 

הגעתון ועוצרים בו, זה משהו שמחזק את העסקים. בן אדם שמחכה בתחנה 

שהו סידור זה מחזק את בגעתון קונה בינתיים כוס קפה, סודה עושה איז

 העסקים , אנו רוצים את זה ואנו לשם חתרנו. 

אתחיל לדבר להציג את הקווים אחד אחד ככה תזהו איפה אתם נמצאים על 

המפה בשכונה שלכם, לקווים קראתי כרגע בצבעים כמו מטרו של תל אביב 

מהסיבה הפשוטה שהמספרים עדיין לא נקבעו, זה יהיה רישוי אז הקו הסגול 

מתחיל מטרומפלדור דרך בן גאון רחוב ההגנה,  3ה שאתם מכירים היום כקו מ

רחוב וייצמן, חולף על פני הגעתון במקום להסתובב ב תחנה המרכזית מה 

שאנו מכירים היום, ימשיך הלאה עובר את הצומת ופונה לקניון ארנה, מקניון 

גן הבוטני, ארנה ממשיך לאפרים שריר, דרומה עד ביג רגבה. הקו הזה עובר ב

בית הספר רמז, מענה מצוין לתלמידים גם אוסישקין גם מצפון העיר וכמובן 

 קניון ארנה. 

הקו הירוק יתחיל מקניון הצפון שהוא הדרומי שלנו במקרה הזה, דרך רחוב 

סע מערבה לרחוב הגעתון יאפרים שריר, שכונת אוסישקין, יצא החוצה י

סקי שם יהיו תחנות בצומת עם נונה יכנס קו אוטובוס לרחוב ז'בוטיולראש

המייסדים, זה בעצם השירות שאנו נותנים לחוף הים, להנגשה של התחבורה 

הציבורית לחוף הים, מקרבים את התחנות, משם ההליכה מאד קלה. הקו יצא 

דרך מסריק וימשיך לשכונת יצחק שמיר, הקו הזה לא יתחיל בתצורה הזאת 

רמי לוי, בן גאון,  4מל יציאה לכביש מבויי , זה יהיה לפעימה הבא.1/10 -ב

ויסט ו, הט18ההגנה, הרצל, אתם מכירים את המסלול הזה היום בתור קו 

 שהוא ממשיך ישר, עושה את כל נהריה הירוקה וממשיך לבית החולים. 



 

 

זורי שאנו בונים עכשיו ביצחק שמיר, דרך ד מתחיל מבית הספר האוהקו הור

רחוב על דרך בן צבי, הגעתון, דרומה ל אריק שרון, שכונה שבבנייה גם כעת

 הרצל, ממשיך ופייסל ומזרע. 

הקו הכחול זה קו שדי דומה מה שיש היום אלא שאנו מכניסים אותו גם 

לרחוב השקד, יתחבר גם בהמשך לגעתון, כל שכונת כצנלסון ויצא לבית 

 החולים ולמושב בן עמי. 

יצא   המקיף שלנו ספרההקו החום גם כן מתחיל משכונת יצחק שמיר, בית 

צטדיון, הגעתון חדשה שנבנית כבר עכשיו, שכונת האלשכונת שמעון פרץ ה

דרומה לרחוב וייצמן סחלב ויסיים בקניון בתחנת הקצה. מבחינת מקורות 

ליון שקל עם התכנון עם היועצים יהמימון, עד היום כבר השקענו יותר מ חצי מ

ם אותם זה התחנות שראית שלנו, על הסדרת גיאומטריה של הדרכים, אם

שם בדרום השכונה, אנו  והסובאלמשל באכזיב  עכשיו חדשות בשכונת בויימל

ש"ח עד סוף יישום התכנית בעיקר יישום  800,000צפויים להשקיע עוד כ 

ן יתחנות אוטובוסים המפרצים וכו'. משרד התחבורה כמו שאמרנו מוסיף לעני

לוקח על עצמו את ענין  "רסנתיב אקספ"בשנה, המפעיל  ₪ 12,000,000

הפרסום, שילוט אלקטרוני שאתם רואים בתחנות, סככות חדשות ותשתיות 

 אחרות בתחנות הקצה. 

קודם כל לרונן שכל רעיון  . רק רציתי להגיד כמה תודו.זהו אנו סיימתי

עצם הוא בורוצה, אני הצגתי לו הזוי ככל שיהא אמר בטח לו שבאתי, הבאתי 

עניינים של תחבורה ציבורית, תודה רבה רונן, פארס רוני, חיים לא אמר לא לב

צוות היועצים ו .משה בן שושן כמובן שבלעדיו זה לא יכול לקרות הדבר הזה

אתם מוזמנים להסתכל לסרוק את הקוד ולראות את  ,שלנו וכל מי שבעירייה

 התכנית אצלכם בפלאפון. 

תודה מאור, אם אני מסכים בחצי דקה את הבשורות לתושבים, אז לכל  :, רה"ערונן מרלימר 

לתחבורה  ₪ 10,000,000שכונה קו משלה, זה תוספת בבסיס התקציב של 

אוטובוסים חדשים בנהריה, לא נכנסים לתחנה  17ציבורית בנהריה, הוספו 



 

 

המרכזית לסיבוב המיותר שתמיד היו עושים. זה עליה והורדה בגעתון, שזה 

מעט אנשים עוזר, אנשים באים בעצם יורדים בתחנה המרכזית וצריכים ללא 

שקם גם קווי אוטובוס חדשים גם ב לא יקרה יותר.לחזור אחורה. אז 

בז'בוטינסקי זו בשורה יישר כוח מאור על העבודה ולכל מי שלקח צד. שיהיה 

 בהצלה ותודה. קדימה דודו. 

 ערב טוב לכולם.  אילוז: ודודמר 

 הלוואה לכיסוי גרעונות בתברי"ם שהסתיימו )גרעונות זמניים( -90מס'  תב"ר .2

 בבקשה.   מר דודו אילוז:

 600823 הבא אחריו  90670ערב טוב לכולם, התב"ר הראשון העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

 קשורים אחד בשני. 

שנים, אחד מהם זה גשר  3 -מדובר בשני פרוייקטים שהסתיימו למעלה מ

א בתב"ר הו ₪ 7,500,000כרגע יש גרעון של  ם אותו.המיתרים שאתם מכירי

ביצוע  ₪ 27,000,000 -טרם נסגר, כתוצאה מחריגה בהוצאות. התקציב היה כ

שגם הסתיים לפני  ,ר השני זה בית כנסת אושיסקיןהתב""ח. ש 35,000,000של 

התב"ר הראשון  .₪ 2,000,000שלו זה  שנים. המימון 3 -מעלה ממספר שנים ל

ראה, אני רוצה להגיד שאנחנו בתכנית הבמן את הגרעון שלהם, כי מה שממ

כדי שהגרעון  ,ונדרש לגייס מקור מימון ,אנו מקטינים את הגרעון הנצבר

הפנים והסכמה   לכן בתיאום עם משרד נצבר לא יחזור בחזרה ויגדל בחזרה.ה

כדי שתכסה את הגרעונות משנים  ,ר הלוואהאתם, אנחנו מביאים פה לאישו

 אם יש שאלות?הראשונים.  3 -קודמות, זה התב"ר ה

אני רוצה שתסביר משהו, לקחנו תכנית הבראה שהיא נותנת מענקים  :אורנה שטרקמןגב' 

והלוואות ועכשיו אנו לוקחים עוד הלוואות לכסות, הרי מה הייתה מטרת 

 כי הלוואות צריך להחזיר. התכנית לא הבנתי מה יש מאחורי זה, 



 

 

התכנית הבראה מביאה אותנו להקטנת גרעון נצבר סופי, סופי.  העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

דו"ח התראו את אתם  – 4נקודה  115,000,000 -היינו ב 1.1.20 -אני מזכיר שב

בגרעון הסופי. עכשיו התב"רים  ₪ 31,000,000הרבעוני תראו שיש ירידה של 

עודה להקטין לצמצם את הפערים ולגייס מקורות מימון גם יייתה האלה ה

הגענו לנקודה שזה הגרעון הסופי וצריך להכיר  ר של הבית כנסת, לגייס.בתב"

 בו. עכשיו אם אתה 

 ?אין אפשרות לגייס עוד מקורות מימון :אורנה שטרקמן

ואז זו האופציה  ,אין, אין חרגו בהוצאות בצורה מאד משמעותיתהעירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

היחידה, כי אנו לא רוצים לחזור לגרעון אחרי שעושים מאמצים בתכנית 

 הבראה. 

 ממקורות אחריםרק רציתי לדעת אם היה נסיון לגיייס  :אורנה שטרקמן

היה היה, בגלל זה הוא נסגר עכשיו כי אחרי שראה את כל  העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

יים לא מאשרים תקציבים על עבודות הנסיונות כעקרון משרדים ממשלת

שהסתיימו ובוצעו, בדרך כלל אתה צריך לאשר את הביצוע לפני והם לא 

 מאשרים אחורה. 

 פה אחד נעבור להצבעה בבקשה. מי בעד? :מר דודו אילוז

 90העברת הלוואה מתב"ר  תכנון והקמת גשר ה.ר.לתחנת הרכבת 670תב"ר מס'  .3

 

 

 לתב"ר השני תכנון והקמת גשר הולכי רגל לתחנת הרכבת מי בעד?  נעבור  מר דודו אילוז:

  .בית כנסת-הקמת מבנה ציבור חדש באוסשקין 823תב"ר מס'   .4



 

 

נעבור לתב"ר השלישי, הקמת מבנה ציבור חדש באוסישקין, בית כנסת. מי  מר דודו אילוז:

 בעד? 

 סקר נכסים   .91תב"ר מס'  . 5

 . מי בעד? 5הבא, סקר נכסים סעיף  התב"ר מר דודו אילוז:

 כיסוי גרעונות בתברי"ם שהסתיימו 93תב"ר מס' .  6

 כיסוי גירעונות בתב"רים שהסתיימו.  6תב"ר הבא סעיף  מר דודו אילוז:

 איזה,  מה הכוונה אפשר הסבר על זה? :אורנה שטרקמןגב' 

הקודמים שהם גדולים ואנחנו יודעים  כמו שדברנו על שני תב"ריםהעירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

שהם הסתיימו בגרעון, יש עוד מספר עבודות של מתכננים ומפקחים שעשו 

עבודות ללא חוזה, ללא מכרז וחלקם בתביעות משפטיות וחלקם בדרישות. 

אנחנו נצטרך לשלם כספים עבור הדברים האלה וזה גם בתיאום עם החשב 

שקבלנים בצעו עבודות  פעריםספר יש מהמלווה, כי זה דרישה שלו על שולחני 

 ם. יללא חוז

 של איזה שנים? :אורנה שטרקמןגב' 

שנים ומעלה, אם תרצי נפרט אחר כך.  3דמות, לפני ושנים ק העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

 אבל לא פה

 בעברית, בעברית מיכה.  :מר רונן מרלי, רה"ע

 משנים קודמות.  העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

 

 ...זה מאד חשוב :אורנה שטרקמן



 

 

 היכל התרבות, העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

 , זה לא היה כזה חכם, לבטל את זה זה לא היה כזה  חכם.חבל שאין היכל  אורנה שטרקמן:

 קבלנים בהיכל התרבות שעשו עבודות ללא מכרזים וחוזים.העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

זה שבטלתם לתושבי נהריה  ,כי היה צריך לעשות את הפרוייקט הזה  גב' אורנה שטרקמן:

 . מקום להתכנסות, גאונות זה לא היהאין שום 

 הענין שההתקשרות היתה ללא חוזה וללא מכרז.  העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

 בסדר, גב' אורנה שטרקמן:

 נעבור להצבעה מי בעד? בסדר אילוז: ודודמר 

 מעבדות מדעים -עמל רשת  94תב"ר מס'  .7

 מעבדות מדעים, מי בעד? בסדר.  -נעבור לסעיף הבא, רשת עמל  מר דודו אילוז:

 מדעים ואומנויות -שדרוג לוח חשמל ראשי  -רשת עמל  95תב"ר מס'  . 8

 שדרוג לוח חשמל ראשי, מדעים ואומניות, מי בעד?  –רשת עמל  8סעיף 

 הצטיידות -רשת עמל  96תב"ר מס'  .9

 הצטיידות, מי בעד? –רשת עמל  9סעיף  דודו אילוז:מר 

 פינוי מפגע, ביצוע סקר, פרסום והסברה -אסבסט  97תב"ר מס'  .10

אסבסט, פינוי, מפגע ביצוע סקר פרסום  – 10נעבור לסעיף הבא, סעיף  מר דודו אילוז:

 והסברה. יש שאלות בבקשה. 



 

 

על איזה מפגע מדובר? ואיפה? ואם זכור לי בישיבות מועצה קודמות באחת   גב' שרית נס פררו

מהן היה תב"ר שהיה עליו סכום כסף על סקר שכבר היה תקציב לזה, על 

 הפרסום ועל הסקר. 

 

 120,000 -התב"ר הנוכחי הוא עבור סקר ביצחק שדה וקק"ל ב העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

קב לגבי הנתון הקודם, תעדכן מה היה השאר זה עבור פרסום והסברה. יע

 קודם. 

ערב טוב. התב"ר הקודם היה בעבור סקר בשכונות החדשות  :, מנהל אגף תפעוליעקב כהןמר 

והסקר הזה מדובר על השטחים של אריק שרון ויצחק שמיר, שטחים 

 ציבוריים. 

 מה זאת אומרת זה גם שכונות חדשות לא הבנתי :נס פררוגב' שרית 

הסקר הזה גם אמור להתבצע בתקופה הקרובה  , לא אסביר.לא :, מנהל אגף תפעולכהןיעקב מר 

+ מע"מ וז  ₪ 91,000מאד, כבר יש בקשה להיתר, העלות של העבודה שם היא 

המפורסם שהיה כביכול אישור  ההתב"ר הקודם., התב"ר הזה זה התב"ר

לעירייה כבר לפני שנה, שהיא קבלה כסף ותמיכה, אבל אני רק רוצה לעדכן 

. כל המסמכים פה 9.6.21את חברי המועצה וועדת התמיכות התכנסה רק ב 

. 13.7ביד, מי שירצה מוזמן למשרדי לראותם אותם ולאחר מספר ימים ב 

אנוכי ואנחנו מיד אחרי שבוע ימים קבלנו אישור מרעות רבי, גם המנכ"ל וגם 

והוא  ₪ 283,000החתמנו את גזבר העירייה ובקשנו דרישת תשלום, תב"ר על 

ברחובות יצחק שדה, קק"ל. יש כבר חוזה שחתום  אסבסטכולל סקר 

ובוצעה סקר, פשוט הקבלן שאמור לבצע את זה, עבר איזשהו  20מספטמבר 

ברה שבזמנו המשרד קיבל אישור ניתוח וזה יבוצע בקרוב מאד ויש תכנית הס

מחליטה עד להרשאה  שהממשלהעקרוני של הממשלה אבל אתם יודעים מ

שכבר קדמנו את ישיבת ההיערכות לפרסום  ₪ 150,000לוקח המון זמן, זה עוד 



 

 

והסברה, וזה התב"ר הזה שאתם מאשרים היום, גם שיש אישור בלי אישור 

  . תב"ר לא נוכל לשלם ולא נוכל לבצע. תודה

 נעבור להצבעה בבקשה. מי בעד? תודה.  דוד אילוז:מר 

 משרד הבטחון קורונה -תוכנית אנשי חייל  98. תב"ר מס' 11

 תכנית אנשי חייל קורונה, של משרד הבטחון, מי בעד?  – 11סעיף  מר דודו אילוז:

 אפשר פירוט? כי העברנו כמה פעמים כספים, מי אנשים למי זה הולך.  :אורנה שטרקמןגב' 

משרד הבטחון מחלק מעביר תקציב עבור מימון רכזים , רכז  העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

 ושני עובדים וסלי מזון, כל פעם 

 זה במשך רצוף כאילו.  גב' אורנה שטרקמן:

אנו מקבלים הרשאות כל כמה חודשים ואנו מעדכנים את  העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

 התב"ר כדי שנוכל לתת את הדברים. 

 , אוקיי. ולזה תשלום לרכזים :אורנה שטרקמןגב' 

 השבחה -קרנות הרשות  התקנת לדים ברחבי העיר 99. תב"ר מס' 12

 התקנת לדים ברחבי העיר.  – 12סעיף  בסדר נעבור לסעיף הבא. :דוד אילוזמר 

 יש לי שאלה אורנה שטרקמן:גב' 

אני אסביר קודם. מדובר בהרשאה שהתקבלה ממשרד הכלכלה  העירייה: מר מיכאל זנו, גזבר

הפרוייקט . 25ניתן לנצל אותה עד שנת  מהעלות. 20%והתעשייה, למימון 

ל, תאורת רחובות בעיר בעלות החשמ 70% -ל 60%חוסך בעלויות חשמל בין 

 ₪ 2,500,000 -ברמה העירונית זה יכול לחסוך כ .₪ 4,500,000 -עולה כ

יש את  משכ"לבתב"ר הזה זה בהתאם לגם בעבודות שמבצעים  בחסכון. 



 

 

האישורים של מכון התקנים, משרד ופיקוד העורף ומשרד השיכון. יש 

 אישורים לעבודות האלה וזה הפרוייקט. 

, אני מתפלא שהוא עדיין  אוקיי, חשבתי שהתב"ר הזה כבר לא רלוונטי :אורנה שטרקמןגב' 

פה, ואני פשוט רוצה לציין כמה דברים. יש פרופסור גלבר ראש אגף מניעת 

קרינה במשרד להגנת הסביבה הוא מומחה וממונה לכל דבר וענין והוא רשם 

ימים לפי הנתונים שבידינו קיים חשש סביר שהתאורה  3מייל לפארס לפני 

הנחיות ודרישות המשרד. כדי בעיר מוחלפת לגופי תאורה שלא עומדים ב

למנוע בזבוז כספי ציבור ואף נזק בריאותי מבקש הפסקה זמנית של החלפת 

התאורה עד לסיום בדיקת מידת התאמת גופי התאורה החדשים באופן 

התקנתם לדרישות של מניעת נזק בריאותי ומדרג. זה יצא למייל המהנדס 

בוד, ראינו את זה. מה שלשום. מה עושה עיריית נהריה? כלום וממשיכה לע

אתמול עוד הוסיף הפרופסור אמר שהוא ממליץ להוציא צו מינהלי והוא צריך 

לדעת מי מתקצב את הפרוייקט והוא בכל מקרה ממליץ לתושבים לפנות 

לאדם טבע ודין והוא יפנה למבקר המדינה. בנוסף יש גם את הגברת יעל הרט 

ני מבקשת לעדכן שהוצאנו פנייה א -מאייר אקולוגית באיגוד ערים גליל מערבי 

רשמית לעירייה בנושא, שוב מה העירייה עושה מצפצפת, מה אומר מבקר של 

אחד הרשויות שנמצא בבדיקה בדיוק בעניין הזה ושם העבודות הופסקו, 

תקשיבו טוב טוב, אתם עומדים להצביע על זה, על פניו יצאו למכרז דרך 

ובחרו קבלן שלא עומדים בתנאי המכרז, נשמע לכאורה פלילי,  משכ"לה

לכאורה. ושימו לב מה טל חיימי שלנו אומר ככל הנראה שמי שמוביל את 

המהלך לא רואה את התמונה הכללית. לדעתי וזה טל חיימי. יש את זה כתוב, 

ועוד רושם טל חיימי מבין שצריך להכין תשתית למצלמות, אך שוב יש כאן 

לא נכונה. מה ראש העיר עושה? הצחקתם אותנו. בנוסף דב משה שלח תפיסה 

, שרשמה ד"ר אינה ניסטבון, יו"ר מהנדסי התאורה 22%מייל שיש חריגה של 

רונן זה לא דברים שאני אומרת . 2פי  122%זה  22%בישראל, רק מה שזה לא 

 לא רכילויות לא השמצות, זה עובדות וזה גם כתוב ואני באמת מתפלא איך



 

 

אתם מעזים להביא את זה לאישור המועצה שביקש לעצור את זה. זה פרוייקט 

שמנוהל ברשלנות בבזבוז של כספי ציבור, זה חוצפה. עכשיו אנחנו לא תמימות 

פה, וגם פעילי הציבור בוודאי לא תמימים, אני מניחה שאתם תצביעו בעד, 

היועץ  אבל לפות הציבור חייב לדעת את האמת, אני אשמח לדעת במקום

 המשפטי מה יש לך לומר וכמובן למבקרת העירייה, מה יש לה להגיד בנושא. 

 

, הם ערכו משכ"לאז אני אתחיל קרן. החוזה שנחתם נחתם בעקבות מכרז מול  עו"ד רויטקוף:

את המכרז, וערכו את הבחירה בזוכים, אנו מאמצים את הזכייה שלהם, את 

שה לחופש לפי חוק חופש המידע הבחירה שלהם בזוכה, סליחה. הוגשה גם בק

ניתנו כל הנתונים, עדיין לא הושלמה העברת כלל הנתונים שבעצם נמצאת 

. הנתונים שטרם הועברו, מדברים בדיוק על מה שאת מדברת משכ"לאצל 

והעמידה בתקנים צריך להעביר את זה בצורה  תקינהכרגע, שזה לא ה

שומעת כרגע זה  שאנימסודרת. צריך לקבל מי שפנה. אני חושבת שכל מה 

 לכאורה ועל פניו.

לא לכאורה. מה שאת אומרת כרגע זה מה שאני אומרת שזה נכון ואת  גב' אורנה שטרקמן:

 קיבלת  את זה וזה בבדיקה. אז למה לא להקפיא את הדבר? למה להצביע?

 . משכ"לונים נמצאים בבדיקה, אלא אנו ממתינים לקבלת הנתונים מהלא הנת עו"ד רויטקרוף:

 שהמש"כל בודק גב' אורנה שטרקמן:

 של בחירת הזוכים ועמידה שלהם בכל התנאים הרלוונטיים.  עו"ד רויטקרוף:

 אז למה כבר התחילו לעבוד? גב' אורנה שטרקמן:

 )מדברות ביחד(



 

 

מה שאני אומרת זה שלא העירייה ביצעה אם תתני לי להשלים את תביני הכל.  עו"ד רויטקרוף:

העירייה בדקה את התקנים של הזוכים, מי שצריך  את הבחירה הזאת ולא

אם מעוניינים לעצור את הפרוייקט הזה , . עכשיו משכ"ללגשת אליו הוא 

שעירייה פועלת  שיהיה ברורשיתכבדו ויגישו בקשה לבית המשפט. דבר נוסף 

על פי כל החוקים ומה שאת אומרת זה בעצם תעשו בדיקה כמו שמכון תקנים 

 תקן מסויים, תבדקו גם אותו.  נותן לכם אישור על

 זה זכות הציבור את לא רוצה לבדוק אותו? :אורנה שטרקמןגב' 

 יש מידה של חובה מסויימת שאנחנו לא אמורים לעבור לפעול מעבר אליה.  עו"ד רויטקוף:

 הציבור אני חושבת שיש אחריות לעירייה.  של עדיין משתמשת בתקציב :אורנה שטרקמןגב' 

אחרי בדיקה מסודרת ואחרי  .נעשה בו שימוש בצורה חוקיתבתקציב הציבור  עו"ד רויטקוף:

ככל שמי שנקטו בכל ההליכים על פיהם הרשות מחוייבת בדין. זה הכל. 

 שמעוניים לעצור את הפרויקט ..

 בסדר, אנחנו נמשיך לבדוק, גב' אורנה שטרקמן:

 הענין. תרשי לי בוא נחזיר את כולם לעצם , אורנה  אפשטיין:מר דימה 

 אני ממליצה לכם לא להצביע. הוא שעצם הענין  :אורנה שטרקמןגב' 

לא הפרעתי לך. כרגע עומדים שני תב"רים שעיריית נהריה זכתה אורנה,  אפשטיין:מר דימה 

האלה זה  בהם בהגשת כל קורא למשרד הכלכלה. בסדר? המהות של התב"רים

הפחתת גזי חממה מה שקיים. מה שמיכה הגדיר  בהצגת התב"רים החסכון 

זה דבר אחד, אנו כרגע לא דנים  67%בחשמל יוצא לפי נתונים שהוא בדק ב

במיילים כאלו ואחרים הם שנכתבו שלעיריית נהריה וכו'. מי שרצה לקבל את 

במה שהם כתבו התשובות ולא יודע סביר להניח אני מאד מקווה שיש לו ידע 

הוא יקבל את זה על פי חוק חופש המידע. הוא יקבל את זה בזמן קצוב. כרגע, 



 

 

 20%עומדים התב"רים מה שציין מיכה המימון של התב"רים האלו שמתוכם 

מענק שכבר אושר לרשות, זה מחולק לשניים כרגע אנו יושבים פה באולם עם 

זה  הזה  חלק מהתב"ר אז מת המזגנים שעובדים פה, עדיין חם פה, כל עוצ

חממה על ידי החלפת גופי גזי הפחתת זה וחלק השני  ,החלפת המיזוג פה

 תאורה. 

התקנת לדים ברחבי העיר, לא רשום  ₪ 2,400,000סליחה, רשום דימה  :אורנה שטרקמןגב' 

זה לא  ,מזגנים או משהו כזה. מה שהציבור צריך לדעתאו שום דבר גזי חממה 

שעכשיו אני מאשרת את זה  יםאומרשזה לא  ,משנה ברגע שמאשרים את זה

בדוק. אני אמורה להגן שמה את הכסף בקופת המדינה נעצור את הפרוייקט ונ

 אתם תעשו מה שאתם רוצים.  ,על התושבים

 עדיין אבל את צודקת,  אפשטיין:מר דימה 

 )לא נשמע( מהקהל:

 אנחנו בוא נסתמך על חוות דעת המומחים. . לא שאלו אותָך מר דימה אפשטיין:

 )לא נשמע( מהקהל:

עדיין בוא נסתמך על חוות הדעת . א שואלים אותך אדוני אל תפריע ליל מר דימה אפשטיין:

תני  אורנה שטרקמן מום רגע רגע עשל המומחים כמו שאנחנו נותנים את כל ה

ם לכל הציבור. לי לסיים לא באתי לריב אתך, אני רוצה להסביר גם לך וג

עיריית נהריה, זו ללמעשה תנו לי להסביר. אני למעשה כמו שחברה כלכלית 

 חברת בת של הרשות. 

, למה אני לא יכולה לקבל פרטים על אם זהו חברת בת של הרשות :אורנה שטרקמןגב' 

הרי זו זרוע  יש משהו שהיא מסתירה? החברה הכלכלית והעירייה מונעת?

 ביצוע של העירייה.



 

 

, משכ"לברת האני בא ואומר חאבל את זה היועצת המשפטית תענה לך.  דימה אפשטיין: מר

חברת בת של התארגנות של כל הרשויות במדינת ישראל. זה דבר אחר. בוא 

יושב  נתחיל בוא נתקדם בוא ניתן טיפת אמון. לפחות יושב בין חברי המועצה,

ים הוא יוכל לענות לפחות חלק מהדברש ,מהנדס פיזיקהאתנו לפחות מישהו ש

 לך. 

 ?מי זה :אורנה שטרקמןגב' 

מיקרופון הוא יבהיר לך חלק  אז אני יעביר לו בוריס. עד היום. אפשטיין:מר דימה 

אני שאר הדברים אם תרצי לדעת, אנחנו רגע,  אורנה שטרקמןמהדברים, 

גם חברי מועצה מוזמנים להגיד מה הדעה שלהם לכל המיילים שאת אומר לך 

 . בהם ציינת

אשמח לשמוע כל חבר מועצה שיביע את דעתו, זה יהיה נחמד. זה אחד,  :אורנה שטרקמןגב' 

ו את עדבר נוסף אני לא מומחית, אני פניתי למומחים והם הביודבר אחד, 

ו מעבירים פה חנאנ .פגעויואני אמורה לייצג את התושבים שלא י ,דעתם

העברנו אנחנו זה לא תקציב ראשוני שהעברנו ללדים,  ₪ 2,400,000 -ה תקציב

ר בי הציבור בחעושה את תפקידי נאמנה כשצריכה לדעת שאני אני   עוד.כבר 

עבודה שלהם, טוענים שיש כאן משהו כאן  ועם אנשים שהם פרופסורים וזה

ינה איני מבלעצור ולבדוק את זה. צורך יש זה חייב לעלות למועצה ולא תקין 

 מה כל הבלאגן.

 בקש להביא להצבעה את התב"ר.ני מ, אאורנהסליחה  :מר דודו אילוז

ה עובדות רק בנפנוף ידיים, מ ממה שמדובר פה עד הרגע הזה,לא רגע.  :שטארקרמר בוריס 

 באיזה צורה? איפה מדדו את זה? איפה דו"ח? ,מי מדד את זה 122% ,22%זה 

אני אעשה פה ואני אעביר לך את הנתונים .אתה רוצה שאז בוא ניפגש  :אורנה שטרקמןגב' 

 ?מצגת על זה



 

 

 איפה גוף שהוא מוסמך למדוד את זה.  :שטארקרמר בוריס 

 אין בעיה פעם הבאה אעשה מצגת על זה.  :אורנה שטרקמןגב' 

 )מדברים ביחד(

אז פעם הבאה תביאי כן. ממה שספרת את פה, ממה שכתוב באי מייל  :שטארקרמר בוריס 

 אפשר להבין שום דבר, רק אמוציות.  ,אי

בוא נקבע פגישה עם מומחים שיסבירו  ,אם חברי המועצה מסכימיםאז  :אורנה שטרקמןגב' 

 אתם מסכימים?את הנושא. 

 מה פיזור האנרגיה, של הצבע  שם, צריכים לדעת מה הטמפטורה  :שטארקרמר בוריס 

שה בוריס אני שמחה שאני יבוא נקבע פגאז יאללה  ה, בסדר.לבסדר יאל :אורנה שטרקמןגב' 

 שומעת אותך עכשיו אחרי שנתיים וחצי.

 

 אני מומחה בפיזיקה אופטית וזה קשור לזה. מפני ש שטארקר:מר בוריס 

 אורנה. מר דודו אילוז:

 לא להצביע על זה.  מציעה לכם אני :אורנה שטרקמןגב'

 אבל זמן ה,, רונן, אני מבקש להסב את תשומת ליבך מר דודו אילוז:

 מישהו עוד רוצה לדבר? מר רונן מרלי, רה"ע:

  לחוות הדעת? את מי אתה רוצה למנות לנושא הזה  מר בוריס שטאקר:

 תאורת הלדים מה זה איזה נושא? :אורנה שטרקמןגב' 

 אני מכיר את החומר הזה מקרוב  זכריה חי:מר 



 

 

 איך? אם אפשר לדעת. גב' אורנה שטרקמן:

הוא מופיע אצלי פה וגם ב מיילים שלי. אני כבר חודש ימים קורא חומר בנושא  מר זכריה חי:

הזה אני לא מהנדס חשמל ואני לא מכיר פה סביב השולחן מהנדסי חשמל לכן 

 משכ"ללא מביע דעה מקצועית. הנושא הזה הוא מקצועי פרופר, ולכן יש פה 

מכל מיני  שעובד, יש פה אזרחים שמביאים את דעותיהם ומביאים ציטוטים

גורמים גם אני הפעלתי כדי להבין קצת יותר לעומק הפעלתי פרופסור 

מהטכניון שיסביר לי קצת את הדברים וכל השאר. אני מציע לרשות תקחו 

יועץ מומחה לדעה לתחום הזה , בלתי תלוי שאין לו שום אינטרס לא מול 

ד אחר , לא מול עירייה נהריה, לא מול זכריה חי ולא מול אף אחמשכ"לה

 ושייתן חוות דעת על מה שנעשה פה, אל מול הערות שקיימות פה וזה הכל.

 מה עם מבקרת העירייה? אני רוצה לדעת.   ?המבקרת יכולה לענות לי :אורנה שטרקמןגב' 

אז קודם כל כל מי שטוען פה בלי שום קשר, אין קשר לתב"ר שהיום  אפשטיין:מר דימה 

 מובא למועצה. 

 בסדר אפשר להקפיא אותו.  :אורנה שטרקמןגב' 

 עד שראש העיר יגיד.נאשר ולא נשתמש בו  וסליחה אנ אפשטיין:מר דימה 

אתה מבטיח לי? שזה יהיה רשום פה, שיהיה רשום בפרוטוקול שלא  :אורנה שטרקמןגב' 

 תשמשו עד שתהא בדיקה. 

ה שזכריה אומר לכל מי גם אנחנו קוראים את הדברים שנשלחים ממקבל  רונן מרלי:מר 

אלינו לא פעם לא פעמיים בערך כל חצי שעה מכירם את ההתנהגות, מכירים 

את הטענות, קבלנו את כל האישורים ועדיין בשביל השקט של כולנו גם של 

חברי מועצת העיר וגם של התושבים צריך להביא בדיקה בלתי תלויה, נביא 

בלתי תלויה ונמשיך בעבודה, כמובן מתי שיתאפשר ולא תהיה בסדר בדיקה 



 

 

 והכל יהיה בסדר בעזרת השם וכל התושבים יהיו ובריאים בענין הזה. 

 נעבור להצבעה בבקשה ונמשיך. 

 אפשר לשים תאריך יעד לבדיקה? אולי אשנה את ההצבעה שלי.  :אורנה שטרקמןגב' 

 מי בעד?  מי נגד? תודה.  :אילוז דודומר 

 את עובדת אצלו?  גב אורנה שטרקמן:

אורנה,  את רוצה שאני אתייחס למה שאמרת? כשנכנס משהו למדינת ישראל  לירז איתמר:גב' 

הוא עובר את מכון התקנים . אני לא דיברתי על הכתבות שלך כדי לא לבייש 

של המדינה. כמו  פורמלי אותך. כשזה עובר את מכון התקנים זה מקבל אישור 

שכשאני רוכשת דירה עם כיור אסלה וכו' אני מבקשת שיהיה אישור של מכון 

גם המנורות  האלה עברו את מכון התקנים. את יודעת מה הבעיה של  התקנים.

המנורות האלה? אורך הגל.  בדקת את אורך הגל במנורות האלה? בדקת איזה 

 לדים מותקנים?

 שאני אומרתזה מה   גב אורנה שטרקמן:

 אז אני בדקתי גב' לירז איתמר:

 (אורנה שטרקמן)ויכוחים קולניים בין לירז ל

ומה שמעניין  בעלי כן מהנדס חשמל ואני כן ישבתי איתו על החומרים האלה. גב' לירז איתמר:

אותנו פה זה אורך הגל  . אז אני בדקתי את זה לפני זה והחלטתי שאני כן 

 מצביעה.

 )מדברות ביחד(

 דוד אילוז נא תמשיך את הישיבה רונן מרלי, רה"ע:מר 

 )ויכוחים קולניים בין לירז לאורנה שטרקמן(



 

 

 -קרנות הרשות  החלפת מערכות מיזוג גדולות באולמות ספורט 100תב"ר מס'  .13

 השבחה

החלפת מערכות מיזוג גדולות באולמות ספורט, מי בעד?  -נעבור לסעיף הבא  דוד אילוז:מר 

 תודה.

 השבחה -קרנות הרשות  שדרוג בניין העירייה  101תב"ר  .14 

 שדרוג בניין העירייה. מי בעד?  –נעבור לסעיף הבא  מר דוד אילוז:

יש לי שאלה כמה נחוץ לשדרג כרגע את הלובי ואת חדר המועצה הוחלפו  :נס פררוגב' שרית 

אי  כסאות לא מזמן בחדר המועצה בעירייה, אני חושבת אם אנחנו בגרעון

 אפשר להתעכב עם זה קצת?

יש עבודות של הנגשה שירותים , חדר מועצה אתם מכירים  :, גזבר העירייהזנו מיכהמר 

 אותו שצריך שדרוג. 

 איזה שדרוג? נס פררו:גב' שרית 

 .בחדר המועצה, מיזוג , נקודות תקשורת זה דברים שנדרשים :, גזבר העירייהמיכה זנומר 

 להצבעה, מי בעד? מי נגד?נעבור  מר דוד אילוז:

 תודה.

שנה בריבית  15מלש"ח לתקופה של  9.5. קבלת הלוואה לכיסוי גירעונות בתב"רים בסך 15

 שתיקבע בהתאם למשא ומתן עם הבנקים .

לתקופה  מלש"ח 9.5קבלת הלוואה לכיסוי גירעונות בתב"רים בסך סעיף הבא,  מר דוד אילוז:

 .שנה בריבית שתיקבע בהתאם למשא ומתן עם הבנקים 15של 

הסעיפים האלה זה בהתאם לתב"רים שאישרנו קודם, נדרש גם  מר מיכה זנו, גזבר העירייה:

לאשר את התב"ר וגם לאשר את ההלוואה. זה שני סעיפים זה כמו שהיה 



 

 

שהיה  בתכנית הבראה, אלו ההנחיות של משרד הפנים, אז זה פשוט ההסבר

 קודם. 

 נעבור להצבעה, מי בעד?  מר דוד אילוז:

שנה בריבית שתיקבע  15מלש"ח לתקופה של  3. קבלת הלוואה לביצוע סקר נכסים בסך 16

 בהתאם למשא ומתן עם הבנקים.

 15לתקופה של  מלש"ח 3קבלת הלוואה לביצוע סקר נכסים בסך סעיף הבא,  מר דוד אילוז:

מיכה כבר נתן הסבר. .  שנה בריבית שתיקבע בהתאם למשא ומתן עם הבנקים

 מי בעד? תודה. 
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 בבקשה מיכה. . . דיון 2021דו"ח כספי רבעון ראשון לשנת סעיף הבא,  מר דוד אילוז:

 21.9, סך הרכוש השוטף מלש"ח 205.4של המאזן מסתכם לסך  :, גזבר העירייהזנו מיכהמר 

גרעון מצטבר בתב"רים  77ל יגרעון נצבר בתקציב הרג .₪ 99,000,000השקעות 

7.4 . 

שהגרעון הנצבר לסוף הרבעון  ,מה שאני רוצה להדגיש פה שזה מאד חשוב

בתחילת הדרך . ₪ 7,000,000ה +  77מה שאמרנו קודם, זה  84.5הראשון הוא 

ירידה מאד  ,18 -ו  97.3היה זה   ,115.4 -זה ה ספרי השוואהמ, זה ב20בינואר 

כתוצאה מקבלת הלוואות ומענקים ותכנית , מלש"ח 31משמעותית של 

 הבראה והתייעלות בפעילות השופטת של הרשות. 

פה ו לראשונה מנסיי ,. בתקציב הרגילמלש"ח 73ספקים  11.6מוסדות שכר 

 . 1.3לאחר תקופה ארוכה בעודף של 

זה  .עומדים ביעד של הארנונה ,115.3לעומת הוצאות של  120.7ההכנסות סך 

היה כולו קורונה. אז יש שם מידע מלאה הוא היה ערבון עם חודש ינואר ש

 והתוצאות טובות ואם יש למישהו שאלות, אני אשמח.



 

 

מיליון   31את המועצה, את התושבים. ירידה של לברך אותך על ההישג  :, רה"עמרלי רונן

בגרעון, זה הישג חסר תקדים ויפה מאד ולגבי הפלוס, אז אל תתלהב זה רבעון 

ראשון אני אומר לנו יש מטרה כמובן לסיים את השנה בצורה מאוזנת ואני 

מזכיר שאנחנו בתכנית הבראה, אז יישר כוח על צעדיי התייעלות ומה שעושים 

כוח, מיכה צריך להמשיך לכווץ איפה שאפשר ולהתפתח איפה שצריך ויישר 

 וכל מי שעוסק בדבר. הלאה

הקמת מתחם  מענה לשאילתה של חברות המועצה שרית נס פררו ואורנה שטרקמן בנושא. 18

 .אירועים ליד פארק גיל לכל  גיל 

נס פררו  נס פררומענה לשאילתה של חברות המועצה,  – 18נעבור לסעיף הבא  :אילוז דודומר 

בנושא הקמת מתחם אירועים ליד פארק גיל  אורנה שטרקמן אורנה שטרקמןו

 בבקשה תקריאי את השאילתה. אורנה שטרקמןלכל גיל. 

אני אקריא את השאילתה. זו שאילתה מיוני. לאחרונה נודע כי יש בכוונת יזם  :נס פררוגב' שרית 

להקים מתחם הופעות בצפון  נהריה ליד פארק גיל לכל גיל. בתכנון הופעות 

 ,לב שכונת מגורים בסמוך לבית מלוןור השטח נמצא בכאמ .חיות ומסיבות

 :שאלנו מספר שאלות ,הקמתו יהיה רעש יוצא דופן. על פי פקודות העיריותו

כיצד מתכוונת  ?האם מתבצע מכרז עבור השטח הזה ?אם מדובר בשטח עירוני

להתמודד העירייה אם תהיה פגיעה באיכות החיים של התושבים מבחינת 

והאם  ?היכן עומד ההליך מבחינת קבלת ההיתר  ?תנועה ערהמבחינת רעש, 

 ?מצריך שינוי ייעוד הקרקע

ארבל. בשם עיריית נהריה הריני  עורך דיןחן אני אקריא את התשובה של   עו"ד רויטקוף:

ופנאי  יוליעיריית נהריה בוחנת את הקמתם של מתחמי ב" :כדלקמן כןלהשיב

לרבות האזור הנזכר בפנייתכן, כל זאת  ,עד דרוםולאורכה של הטיילת מצפון 

כחלק מהחזון והמדיניות של העירייה להפוך את נהריה לעיר הקייט והנופש 



 

 

של האיזור כולו. לכשיסתיימו תהליכי הבחינה והבדיקה הנ"ל, תבשר ותיידע 

 העייריה את התושבים על אופן יישום מדיניות זו בטיילת. 

יש כבר יזם שמפרסם ומקים ואם אני יודעת אז  אם ?מה זה אומרת בוחנת :אורנה שטרקמן

כנראה הרבה יודעים אני אפנה לראש העיר כבר, והאם צריך שם שינוי של 

תב"ע אם אתם בודקים את כל זה הרי כל יום שני וחמישי מזמינים שם 

משטרה, התושבים. מה תושבי עמידר אמורים לסבול מההופעות? האם אתם 

 ה של הסביבה?הולכים לעשות תסקיר על ההשפע

 ?הא לא היתה בעיה, כשהיה שם ויליג' :, רה"ערונן מרלימר 

 וזה לא היה כל הזמן הופעות... יםיהויליג' היה לחודש :אורנה שטרקמןגב' 

 אני לא יודע חבר'ה מה יש שם, ואין את זה. התשובה שקבלת ה :, רה"ערונן מרלימר 

 יש יזם שכבר אומר שהוא עושה את זה, פשוט נראה לי מוזר.  :אורנה שטרקמןגב' 

למה כל פעם שאני עונה שאלת ענינו מכובד, עיריית נהריה אני אחזור  :, רה"ערונן מרלימר 

 כדי שיקשיבו כולם, אני אומר שוב עיריית נהריה 

 לא עניתם על השאילתה.  :אורנה שטרקמןגב' 

 נות לך. אני עונה אני מתחיל לע רונן מרלי:מר 

 אוקיי.  :אורנה שטרקמןגב' 

 אז אני אומר עוד פעם עיריית נהריה בוחנת  רונן מרלי:מר 

 אתה פשוט מזלזלאתה לא משיב,  :אורנה שטרקמןגב' 

אני יענה לך על כל השאלות. שניה, עיריית נהריה בוחנת  ,אני אומר רגע :, רה"ערונן מרלימר 

את הקמתם של מתחמי בילוי, אני אומר לכם לאורך כל הטיילת, חלק 



 

 

מהמתחמים אגב כבר עובדים ליד המרינה מי שראה יש שם מכירה של 

 טרישים אם אני זוכר נכון

 תה.זו לא היתה השאיל :שטרקמן ורנהאגב' 

ר בחניון הטיילת יש גם איזה מתחם של לא ווני עונה, ליד הלנדרגע א :, רה"ערונן מרלימר 

יודע פרי שייקים או לא יודע מה מוכרים שם וגם המתחם הזה איפה שהיה 

' כל השנים היה מכרז ואכן הוא לא יצא אל הפועל כי יש תהליכים הויליג

שצריך לבדוק אותם ולבחון אותם ולאשר אותם ולעשות אותם בצורה 

מסודרת וכל עוד זה לא קורה, אז לא קורה ואם זה יקרה כמובן שנעשה את זה 

בצורה מסודרת. האדמה אדמת מינהל לכן היא לא של עיריית נהריה ולא נוכל 

ת משהו בלי אישורים כמובן. לכן זה לא קורה בשלב הזה כמובן. לא לעשו

 יקרה השנה, אז אם זה יעלה בעתיד, אז נדבר על זה

  תודה. הישיבה נעולה. תודה.

 סיום ההקלטה


