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 על סדר היום:

היטל  ש"ח. 5,000,000תכנון והקמת סקייט פארק, תב"ר , 983תב"ר מס'  . 1

 . ₪ 5,000,000תקציב מעודכן . - ₪ 700,000. משרד השיכון ₪ 700,000 השבחה  

. תקציב ₪ 107,000תוכנית אנשי חיל קורונה, משרד הביטחון  ,70תב"ר מס'  .2

 חדש.  

היטל  .₪ 1,000,000תב"ר קיים  .שיקום כבישים ברחבי העיר ,14תב"ר מס'  .3

 . ₪ 3,000,000תקציב מעודכן . ₪ 2,000,000כביש  

 3,768,952מעגל תנועה כיכר דרומית טרומפלדור. תקציב קיים  ,818תב"ר מס'  .4

 . ₪ 5,268,952. תקציב מעודכן ₪ 1,500,000משרד השיכון  . ₪ 

הכנת מוסדות חינוך וטיפול בליקויי בטיחות. תקציב חדש. היטל  ,71תב"ר מס'  .5

 . ₪ 700,000 השבחה 

. היטל השבחה ₪ 2,000,000הקמת פארק משפחה. תקציב קיים  ,930תב"ר מס'  .6

 . ₪ 1,400,000. תקציב מעודכן - ₪ 600,000 

 . ₪ 500,000שדרוג הגן הבוטני. תקציב חדש. מפעל הפיס  ,72תב"ר מס'  .7

 100,000רכישת מתקנים לגן הבוטני. תקציב חדש. מפעל הפיס  ,73תב"ר מס'  .8

 ₪ . 

 1,200,000הצללת פארקים ברחבי העיר. תקציב חדש. מפעל הפיס  ,74תב"ר מס'  .9

 ₪. 

 . ₪ 450,000תקציב חדש. מפעל הפיס ציוד וריהוט גני ילדים.  ,75תב"ר מס'  .10

 . ₪ 450,000ציוד וריהוט בתי ספר. תקציב חדש. מפעל הפיס  ,76תב"ר מס'  .11

סולד. תקציב חדש. היטל -תכנון והקמת מעגל תנועה בצומת רמז ,79תב"ר מס'  .12

 . ₪ 250,000 כביש. 

 , מתנ"ס נוסע עושים שכונה. תקציב חדש. השתתפות מוסדות. 78תב"ר מס'  .13

 200,000 ₪ . 
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 עדכון הרשאה תקציבית ממשרדי הממשלה תיירות, נגב גליל ותקציב הרשות. . 1

הרשאה תקציבית ממשרד הביטחון לטובת תמיכה בתושבים להתמודדות עם  .2

 הקורונה. 

הרשאה תקציבית מתקציב הרשות לשדרוג כבישים ברחבי העיר בהתאם  .3

 .2021עבודה לשנת  לתוכנית  

 הרשאה תקציבית ממשרד השיכון גיוס תקציב נוסף לסגירת תב"ר בגירעון. .4

הרשאה תקציבית מתקציב הרשות להכנת מוסדות חינוך לשנת הלימודים  .5

 ותיקוני ליקויי בטיחות. תשפ"ב  

רשאה תקציבית מתקציב הרשות הפחתת הוצאה כנגד גיוס תקציב עדכון ה .6

 הפיס. ממפעל  

 הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לשדרוג ושיפוץ הגן הבוטני. .7

 הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לרכישת מתקני פארק לגן הבוטני. .8

הרשאה תקציבית ממפעל הפיס עבור הצללת פארקים ברחבי העיר בהתאם  .9

 .2021עבודה לשנת  לתוכנית  

הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לרכישת ציוד וריהוט בגני הילדים לשנת  .10

 הלימודים תשפ"ב. 

הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לרכישת ציוד וריהוט בבתי הספר לשנת  .11

 תשפ"ב. הלימודים 

-הרשאה תקציבית מתקציב הרשות לתכנון והקמת מעגל תנועה בצומת רמז .12

 סולד. 

והמתנ"ס העירוני לרכישת מתנ"ס נייד  תרשאה תקציבית מוועדת העיזבונוה .13

 והפעלתו.  

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות לגופים נתמכים מיום  .14

שאושרו בישיבת  2021תקציב , בהתאם לתבחינים עבור תמיכות לשנת 25.3.2021 

 . 2.9.2020 מועצת העיר מיום  

 הצגת פעילות העירייה בטיפול בבעיות האסבסט.  .15
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. ערב טוב לכל מי שנמצא גם בבית. אנחנו רוצים להתחיל לדבר ערב טוב ע:”ר. מרלי, רה

קצת על ניסים אלפסי ז"ל. הכנו מצגת קטנה עם תמונות שלו. ניסים עלה 

ממרוקו עם משפחתו, הגיע לנהריה, התגוררו בשכונת  5ארצה בגיל 

וקראו לו ניסים מאיר  6טרומפלדור. ניסים נקרא על שם אחיו שנפטר בגיל 

יבדל לחיים ארוכים, דינה ממש הכריזה עליו כמלך של ואמא שלו, שת

הבית, ממש ניסים האיר וכך הוא היה באמת. עסק בספורט, אהבה 

שיחק בביתר נהריה, היה באמת אחד  80-לספורט מגיל צעיר. בשנות ה

ממנהיגי הקבוצה, משחקניה הבולטים, הוא ושני אחים שלו גם, יוסי 

וצה שאני חושב שאתם מכירים את ומורדי, שייבדלו לחיים ארוכים. קב

ההרכב שלה, שמעון לנקרי גיסו, משה שטרית שלנו, רונן אדלר ועוד חבר'ה 

טובים שמסתובבים איתנו. ניסים היה איש חינוך בכל רמ"ח איבריו, היה 

מורה, מורה לחינוך גופני גם במעלות וגם בנהריה, שימש במשך שנים 

נהריה, גם כדורסל, יו"ר  רבות בתפקידים בכירים בספורט, גם ביתר

הקבוצה. היה יו"ר הליכוד עד יומו האחרון בעיר, שימש חבר מועצת העיר 

 2003-. בחלק מהתקופה שימש סגן ראש עיר. ב1993-2003שתי קדנציות 

היה יועץ של שרת החינוך לימור לבנת. ועד יומו האחרון עסק  2005עד 

שאנחנו חשבנו שהוא  ונלחם באמת בגבורה במחלה הקשה הזו. היו רגעים

מצליח להתגבר על זה, מתוך השנתיים וחצי האחרונות שאנחנו עבדנו 

אפשר לומר שנתיים הוא היה בסדר גמור, הוא די איתו באופן צמוד אז 

והצליח לתפקד בצורה יוצאת  2018-יצא מזה. הוא חלה לפני הבחירות ב

כל כך מהכלל עד ממש שלושת החודשים האחרונים לצערנו. והוא עשה 

הרבה דברים עד יומו האחרון, כולל כדורסל, כולל כדורגל, כולל הליכוד, 

כולל חבר דירקטוריון במנהלת ליגת העל בכדורסל. איש עם לב רחב מאוד, 

מנהיגות מרשימה בכל קנה מידה, איש אשר רוח בו, נעים מאוד, מכבד 

היה מאוד, מכיל, איש שיחה, המון עצות טובות, חד מאוד, חכם. באמת 

מנהיג אמיתי, עזר בצורה בלתי רגילה לראש העיר הקודם ועזר המון לכל 

מה שיש בעיר נהריה היום במשך שנים רבות, עשרות שנים. לי הוא יחסר 

אהבת נפש. אני הייתי שחקן בילדים של ביתר נהריה מאוד, אהבתי אותו 



 

 

כשהייתי בא לראות את הבוגרים משחקים. מי שראה את ניסים משחק 

גל ניסים היה כוכב. המשפחה שלו יושבת שבעה, מחר תהיה סעודה כדור

בערב, הם יושבים בבית של ניסים. מי שיכול עוד ללכת לבקר נשמח 

שיעשה את זה, משפחה חמה מאוד, מלוכדת. האימא נמצאת, האחים, 

האחיות. אני חושב שאתם כולכם מכירים את האחים והאחיות של ניסים, 

ומלוכדת, מעמודי התווך של שכונת  משפחה מאוד מאוד מוכרת

טרומפלדור גם. אז זהו, יהי זכרו ברוך. אנחנו כמובן נזכור ונזכיר ונעשה 

כל מה שצריך ולבנו עם המשפחה. אני לא אעבור על הפעילות שביצענו, 

 אני מבקש, דודו, תעברו על תב"רים בבקשה. 

ש"ח. היטל השבחה  5,000,000תכנון והקמת סקייט פארק, תב"ר , 983תב"ר מס'  . 1*

 . ₪ 5,000,000. תקציב מעודכן - ₪ 700,000. משרד השיכון ₪ 700,000

. זה ₪ 700,000תכנון והקמת סקייט פארק.  1ערב טוב. נתחיל בתב"ר מס'  ד. אילוז:

 עדכון מקורות מימון. האם יש שאלות למי מכם? נעבור להצבעה. מי בעד?

 מי נגד? סליחה שרית, בעד זה היה?

 כן. ש. נס פררו:

 אורנה, גם את.  ד. אילוז:

 . תקציב חדש. ₪ 107,000, תוכנית אנשי חיל קורונה, משרד הביטחון 70תב"ר מס'  .2*

תמיכה  ₪ 107,000תוכנית אנשי חיל קורונה.  2נעבור לתב"ר מס'  ד. אילוז:

עובדים. האם יש  2+  בתושבים להתמודדות עם הקורונה עבור רכז

 שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? תודה רבה.

. היטל כביש ₪ 1,000,000, שיקום כבישים ברחבי העיר. תב"ר קיים 14תב"ר מס'  .3*

 . ₪ 3,000,000. תקציב מעודכן ₪ 2,000,000

. שדרוג ₪ 2,000,000שיקום כבישים ברחבי העיר בסך  3תב"ר מס'  ד. אילוז:

. האם יש 2020-2021עיר בהתאם לתוכנית עבודה לשנת כבישים ברחבי ה

 שאלות? 



 

 

 אפשר לפרט קצת? איזה כבישים, מה זה? א. שטרקמן:

 קרצוף וריבוד ברחוב, צומת הגעתוןועד  קפלןמכיכר  ויצמןברחוב קרצוף וריבוד  מ. זנו:
  חניתה מרחוב ההגנהקרצוף וריבוד ברחוב  ,שז"ר עדעד ועד כיכר השקד מכיכר                 
 כיכר ועד  המייסדיםמכיכר ז'בוטינסקי וקרצוף וריבוד ברחוב ביאליק עד רחוב ו                 
 . אדמיתלוחמי                  

 פה אחד. תודה. נעבור להצבעה. מי בעד? ד. אילוז:

. ₪ 3,768,952, מעגל תנועה כיכר דרומית טרומפלדור. תקציב קיים 818תב"ר מס'  .4*

 . ₪ 5,268,952. תקציב מעודכן ₪ 1,500,000משרד השיכון 

. עדכון ₪ 1,5000,000מעגל תנועה כיכר דרומית טרומפלדור.  4תב"ר מס'  ד. אילוז:

ה תקציב של משרד השיכון. תקציב קיים. האם יש שאלות? מי בעד? פ

 אחד.

 , הכנת מוסדות חינוך וטיפול בליקויי בטיחות. תקציב חדש. היטל השבחה71תב"ר מס'  .5*

700,000 ₪ . 

 700,000הכנת מוסדות חינוך וטיפול בליקויי בטיחות על סך  5תב"ר מס'  ד. אילוז:

. הכנת מוסדות חינוך ותיקון ליקויי בטיחות לשנת הלימודים תשפ"ב. ₪

 להצבעה. מי בעד? בסדר. האם יש שאלות? נעבור

. היטל השבחה ₪ 2,000,000, הקמת פארק משפחה. תקציב קיים 930תב"ר מס'  .6*

 . ₪ 1,400,000. תקציב מעודכן - ₪ 600,000

. עדכון תב"ר ₪ 600,000הקמת פארק המשפחה. קיזוז של  6תב"ר מס'  ד. אילוז:

 קיים. האם יש שאלות?

 כן, רציתי לשאול. ש. נס פררו:

 בבקשה. אילוז:ד. 

 זה על התב"ר שהצבענו עליו לפני שנתיים בערך? ש. נס פררו:

 נכון. ד. אילוז:



 

 

אבל כשהצבענו עליו זה היה פארק המשפחה בגן הבוטני. אז אם אפשר  ש. נס פררו:

 הסבר. 

-ל 2,000,000כן, זה הקטנת מקור המימון מהתב"ר המקורי שהיה  מ. זנו:

הרשות וכנגד זה יש גיוס כספים ממפעל . המקור היה קרנות 1,400,000

 . גם בגן הבוטני.100-ו 500הפיס בתב"רים הבאים 

 אבל איפה יוקם פארק המשפחה? ש. נס פררו:

 בגן הבוטני. ד. אילוז:

 בגן הבוטני? לא, כי יש אחרי זה תב"רים של הגן הבוטני בנוסף. ש. נס פררו:

 יוס הכספים ממפעל הפיס.וג 600,000כן, זה הקטנת מימון עצמי של  מ. זנו:

 ₪ 600,000שקלים, הצלחנו לארגן  2,000,000בקיצור העברנו תב"ר על  ע:”ר. מרלי, רה

אנחנו מצביעים עכשיו  ₪ 600,000-ממפעל הפיס, אז כדי להחזיר את ה

 של מפעל הפיס. ₪ 600,000-להוריד אותם ולהכניס בתב"ר הבא את ה

 אחד.נעבור להצבעה. מי בעד? פה  ד. אילוז:

 . ₪ 500,000, שדרוג הגן הבוטני. תקציב חדש. מפעל הפיס 72תב"ר מס'  .7*

. תקציב חדש. נעבור ₪ 500,000שדרוג הגן הבוטני על סך  7תב"ר מס'  ד. אילוז:

 להצבעה. מי בעד? 

 . ₪ 100,000, רכישת מתקנים לגן הבוטני. תקציב חדש. מפעל הפיס 73תב"ר מס'  .8*

. תקציב ₪ 100,000רכישת מתקנים לגן הבוטני. תקציב של  8תב"ר מס'  ד. אילוז:

 חדש. מי בעד? 

 .₪ 1,200,000, הצללת פארקים ברחבי העיר. תקציב חדש. מפעל הפיס 74תב"ר מס'  .9*

בהתאם  ₪ 1,200,000הצללת פארקים ברחבי העיר על סך  9תב"ר מס'  ד. אילוז:

 . האם יש שאלות?2021לתוכנית עבודה לשנת 

 איזה פארקים זה? שטרקמן:א. 



 

 

, פארק בחניתה, 68רק שנייה. רשימת הפארקים שמתוכננים זה וולפסון  ד. אילוז:

פארק בקרן היסוד, פארק בשזר והצללה של מתקני כושר בטיילת ציונה 

 בצד המערבי. נעבור להצבעה. מי בעד? פה אחד.

 . ₪ 450,000, ציוד וריהוט גני ילדים. תקציב חדש. מפעל הפיס 75תב"ר מס'  .10*

לקראת שנת  ₪ 450,000ציוד וריהוט עבור גני ילדים על סך  10תב"ר מס'  ד. אילוז:

הלימודים תשפ"ב. מי בעד? בהיר שיש פה אחד? אבל אני רושם את זה 

 שזה פה אחד. אין בעיה.

 . ₪ 450,000בתי ספר. תקציב חדש. מפעל הפיס , ציוד וריהוט 76תב"ר מס'  .11*

לקראת שנת  ₪ 450,000ציוד וריהוט עבור בתי ספר על סך  11תב"ר מס'  ד. אילוז:

 הלימודים תשפ"ב. מי בעד? פה אחד.

 סולד. תקציב חדש. היטל כביש.-, תכנון והקמת מעגל תנועה בצומת רמז79תב"ר מס'  .12*

250,000 ₪ . 

 250,000סולד על סך -תכנון והקמת מעגל תנועה בצומת רמז 12 תב"ר מס' ד. אילוז:

 . האם יש שאלות? נעבור להצבעה. מי בעד? פה אחד.₪

 200,000, מתנ"ס נוסע עושים שכונה. תקציב חדש. השתתפות מוסדות. 78תב"ר מס'  .13*

₪ . 

. זה במימון ₪ 200,000מתנ"ס נוסע עושים שכונה על סך  13תב"ר מס'  ד. אילוז:

 ועדת העזבונות והמתנ"ס. האם יש שאלות?

 מה זה ועדת העיזבונות? א. שטרקמן:

ועדת עיזבונות זו קרן של המדינה שהצלחנו דרך המתנ"ס, לא אנחנו,  ע:”ר. מרלי, רה

ומייצרים ניידת  ₪ 100,000והמתנ"ס משלם עוד  ₪ 100,000להביא מהם 

מתנ"ס נוסע שתוכל להסתובב בין השכונות ולעשות פעילות. רעיון מצוין. 

 צריך לומר את האמת רעיון של המתנ"ס ורעיון מצוין. 

 בעה. מי בעד? פה אחד.נעבור להצ ד. אילוז:



 

 

, 25.3.2021אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות לגופים נתמכים מיום  .14*

שאושרו בישיבת מועצת העיר מיום  2021בהתאם לתבחינים עבור תמיכות לשנת תקציב 

2.9.2020 . 

נעבור לסעיף הבא אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות  ד. אילוז:

בהתאם לתבחינים עבור תמיכות לשנת  25.3.2021לגופים נתמכים מיום 

 . 2.9.2020שאושרו בישיבת מועצת העיר מיום  2021התקציב 

מאחר ויש לי חשש קל לניגוד עניינים אז אני לא משתתף בהצבעה ואני  א. וייזר:

 ש שזה יירשם בפרוטוקול. יוצא. אני מבק

 אפשר לפרט? אפשר לעבור על התמיכות כאילו סעיף סעיף? ש. נס פררו:

את קיבלת הרי את הפירוט, פרוטוקול פלוס הפירוט של הקבוצות והניקוד  ד. אילוז:

 של כל אחת לפי הקריטריונים.

 אוקי. א. שטרקמן:

 קיבלת את זה, נכון? ד. אילוז:

 כן. א. שטרקמן:

 אז מה השאלה? אילוז:ד. 

 בסדר. אני רוצה לדבר כי זה, אפשר לדבר? א. שטרקמן:

 בבקשה. ד. אילוז:

כי דיברנו בישיבה קודמת או לפניה על העניין של הקבוצות כדורגל והיה  א. שטרקמן:

עניין עם התמיכה העקיפה בעיקר או הישירה למכבי נהריה וההבדל בינה 

לושת קבוצות כדורגל ששלושתן לבין הפועל נהריה, ביתר נהריה, ש

עמותות עפ"י רישום העמותות. ורואים את ההבדל. רציתי לדעת שוב מה 

שאז שאלתי אם עמותה שאין לה קבוצה בוגרת לא רשאית לתמיכה אפילו 

משפחות אב בנהריה. כאילו אני  200-עקיפה להשתמש במתקנים ביתיים ל

 תמיכה. מבינה ועדיין לא נופל לי האסימון למה לא מגיע 



 

 

 אתה רוצה להסביר, אורן? ד. אילוז:

ולמה בסעיף אין עניין לציבור? אם אין קבוצה בוגרת זה לא מעניין את  א. שטרקמן:

ילדים צריכים לחפש מגרש ביתי בערים סמוכות. אני לא  200הציבור? 

אלף  100מבינה את החלוקה והפועל נהריה קיבלה תמיכה ישירה של 

כלום כאילו בתמיכה המינורית הזאת. איך זה שקלים, עדיף לא לתת 

 עובד?

טוב. קודם כל החלוקה נעשית עפ"י התבחינים והתבחינים קובעים ניקוד  ד א. ארבל:”עו

מאוד מסודר, מאוד מפורט והגזבר בדק אותם ואתם יכולים לראות 

בטבלה את הניקוד המדויק שחולק. התמיכות מחולקות עפ"י התבחינים 

דבר שני הבקשה של עמותת מכבי נהריה, תקן אותי שנקבעו על ידכם. 

, נכון? לתמיכה כספית. לא ₪ 200,000-מיכה אם אני טועה, הייתה ל

תמיכה עקיפה והתמיכה הזאת נבחנה שוב עפ"י התבחינים, זה הניקוד, זו 

 התוצאה של הניקוד של התבחינים. זה הכול.

א ביקשו תמיכה עקיפה? אז אם מבקשים תמיכה ישירה ולא מקבלים, ל א. שטרקמן:

הרי הדרישה, קודם כל גם דרישה בנוסף לתמיכה הישירה זה גם להשתמש 

 במתקנים הביתיים.

אני אענה לך. אני אענה לך. אני אעשה סדר, זה פעם רביעית לדעתי  ע:”ר. מרלי, רה

 שמדברים על זה.

 לא, לא רביעית. א. שטרקמן:

ים רק בקבוצת כדורגל אחת, רק כדורסל מבחינת מדיניות אנחנו תומכ ע:”ר. מרלי, רה

אחד, רק טניס אחד, רק שחיה אחת. הצענו לכל מי שרוצה להתאחד. 

העניין של מכבי נהריה הם שיחקו בנהריה, אני חוזר על זה אני חושב בפעם 

, הם שיחקו בנהריה עד שהם הלכו לבית משפט. בית משפט פסל 50-ה

א, רגע, אני רוצה לומר אותם. מקום מושבם הוא בכלל לא בנהריה. ל

משהו. דיברתי עם לא מעט אנשים, כולל עם אבי סבג. לנו אין אינטרס 



 

 

שהם לא ישחקו בנהריה, בעזרת השם בשנה הבאה יהיו לנו מגרשים 

 חדשים ואנחנו נזמין אותם בשמחה.

 אוקי. א. שטרקמן:

ים, אין כשתומכים במשאבים, בכסף אז גם הפועל נהריה אין להם ילד ע:”ר. מרלי, רה

להם נוער, אין להם נערים. זו קבוצה בוגרת של מתנדבים, ליגה ג', אין 

הוצאות או משהו. אנחנו לא יכולים לחלק כספי ציבור. עכשיו ניסים ז"ל 

נפטר, לפני שניסים נפטר היו, אני לא אגיד עשרות, אבל בוא נגיד לא מעט 

ייצר אחדות, פגישות גם עם הפועל נהריה וביתר נהריה ביחד בניסיון ל

קבוצה אחת. צריך להגיד את האמת, אין צורך בנהריה ליותר מקבוצת 

כדורגל אחת. הקבוצה הבכירה היא בליגה ב', שמה יש מאמן, יש שכר, 

שחקנים קצת, לא הרבה, אבל חלק גדול מהתקציב עובר בכלל לילדים, 

 נוער. 

 נהריינים. 5אבל רונן, בקבוצה הבוגרת נמצאים שם  ש. נס פררו:

 אני לא יודע. אני לא, ע:”ר. מרלי, רה

 אני אומרת, אני בדקתי, ש. נס פררו:

 זו קבוצה של נהריה, אני יודע, לא בדקתי את ההרכב. ע:”ר. מרלי, רה

 אז אני בדקתי את ההרכב. ש. נס פררו:

 בסדר. ע:”ר. מרלי, רה

ק בגלל שיש קבוצה יש לזה גם משקל של תושבי העיר לקבל תמיכה ולא ר ש. נס פררו:

 בוגרת.

זאת הקבוצה שמייצגת את הכדורגל בעיר. אנחנו לא יכולים להגיד לא  ע:”ר. מרלי, רה

מדריכות בלט טובות  7, 6לקבוצות אחרות. אני אתן לך דוגמא בריקוד, יש 

בנהריה, כל אחת מהן תקבל תמיכה? למשל מכבי נהריה זה עסק משפחתי, 

בהצלחה, אנחנו לא נגד, אנחנו בעד והוא מרוויח ברוך השם והוא עובד 

זו זכותו. אבל תמיכה כספית זה מורכב. לשחק בנהריה, אמרתי אם  יפה,



 

 

הוא לא היה הולך לבית משפט אז הוא היה ממשיך לשחק. ובלי קשר מתוך 

הרבה רצון טוב אנחנו נעזור לו עוד פעם, אבל צריך להבין תמיכות זה כסף 

שהולך לעמותות, ואם אין לך שליטה על העמותות ואתה לא יודע מה 

זה לא רציני לתת כספי ציבור ככה. ויש מעל, אני חושב מעל  קורה שמה

עמותות שמבקשות כל פעם. אי אפשר לתת לכולם כסף. דרך אגב מי  100

שיש לו עמותה, הקים את העמותה, לא ציפה באמת לקבל כסף מעיריית 

נהריה. הקים עמותה ועושה פעילות, אם זה בריקוד, אם זה בשחיה, אם 

חר, אם זה עמותות חסד. הם לא באמת חושבים זה בספורט כזה או א

שעיריית נהריה תיתן להם כסף. את יודעת כמה עמותות חסד, הנה רק 

חיים ועופר יספרו לך כמה מעשים טובים הם עושים העמותות ומשקיעים 

בציבור. בסדר. אני לא חושב שמישהו מהם חושב או מישהו מעמותות 

לתת לו כסף. הוא החליט לעשות החסד בעיר חושב שעיריית נהריה צריכה 

 מעשה חסד ולפתוח עמותה. 

 אני דיברתי יותר על המתקנים. בסדר.  ש. נס פררו:

אמרתי מתקנים, אני אומר שוב לצערי לקחו אותנו לבית משפט. אם לא  ע:”ר. מרלי, רה

היינו הולכים לבית משפט אז לא הייתה שום בעיה, הם היו משחקים. 

כי אנחנו באמת ברגע שהכותרת היא נהריה יהיו  אנחנו נמצא פתרון ראוי

לנו מגרשים חדשים, בכיף שלנו שהאורחים יבואו לשחק נגד נהריה 

כוון לזה, אבל לצערי, הנה אורן יכול לספר על הבית בנהריה. אז אני מ

משפט, חבל. אנחנו לא רצינו את זה, זו לא הייתה יוזמה שלנו, אבל אנחנו 

 .נפתור את הבעיה בעזרת השם

 תודה. ש. נס פררו:

אני חוזר על הסעיף לפני הצבעה, אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת  ד. אילוז:

בהתאם לתבחינים עבור תמיכות  25.3.2021תמיכות לגופים נתמכים מיום 

. מי 2.9.2020שאושרו בישיבת מועצת העיר מיום  2021לשנת התקציב 

 מי נגד? מי נמנע? בעד? 

 הצגת פעילות העירייה בטיפול בבעיות האסבסט.  .15*



 

 

אני עובר לסעיף הבא הצגת פעילות העירייה בטיפול בבעיות האסבסט.  ד. אילוז:

 יעקב כהן, מנהל אגף תפעול יציג את זה.

יעקב ברשותך, לפני שאני אתן לך לדבר אני רוצה להגיד כמה מילים על  ע:”ר. מרלי, רה

 1952-האסבסט. תראו, בעיית האסבסט מפעל איתנית אם אני זוכר נכון מ

בנהריה. בחלק גדול מאוד ממדינת ישראל ובטח בעיר נהריה בנו ממדרכות 

דרך מחסנים וקירות וגגות וכל מה שקשור מאסבסט. יש שני סוגים 

מנט ופריך. למה אני מספר לכם את זה? כי העיר נהריה עם העניין בגדול: צ

הזה מהיום שנתגלה כי אסבסט מזיק. הצמנט פחות, הפריך יותר. ויש 

אנשים שנפגעו, בעיקר מי שעבד בתוך איתנית ושאף במשך שנים רבות 

סיבי אסבסט. אנחנו בעיר לקחנו את הנושא מהרגע הראשון ברצינות רבה. 

תו ביחד עם יעקב, גם אני מעורב אישית בכל אירוע אסבסט. אייל מוביל או

יש פה לא מעט דברים שצריך לפנות, בעיקר בעיקר צמנט. אז אמנם זה 

הרבה פחות מסוכן, אבל עדיין. וזה עולה לא מעט כסף. ואסבסט פריך יש 

במקומות מסוימים בקרקע, אסבסט פריך. עכשיו צריך לומר את האמת 

כל הפעילות שביצענו בשנתיים האחרונות, אבל לומר ותיכף יעקב יציג את 

את האמת אנחנו די שבויים במדינה, לא בנהריה, בידי אנשים שהם 

מבינים באסבסט והם מעטים מאוד וכל השאר לא מבין, פשוט משלם 

המשרד לאיכות הסביבה משלם מאות מיליוני שקלים על נושא כסף. 

מומחים גדולים. אם אני האסבסט, כשגם שם בואו נאמר את האמת אין 

חופר בקרקע ואני אומר שיש אסבסט, אף אחד לא יכול להתווכח איתי. 

מיליון  320אני יכול להרוויח המון המון כסף וזה לב העניין. באיתנית 

מיליון שקל פינוי.  300מיליון שקל,  320פרויקט של  שקל, אייל, בערך?

שרות או מאות מיליוני אנחנו לפני שלב ב' שאני מניח שיעלה עוד כמה ע

החדש למשל עד שסוף סוף הצלחנו להרחיב את כביש   89שקלים. כביש 

לשלושה נתיבים, לעוד נתיב אחד, סליחה. הגענו לאסבסט שידענו  89

שהוא קיים, זה לא שלא ידענו, שם היה ברור שיש אסבסט פריך בנקודה 

את העבודה. מסוימת. כשאני אומר הגענו זה לא אנחנו, אנחנו לא עושים 

אבל עכשיו השאלה כמה אסבסט יש וכמה, ומי יודע להגיד באמת כמה 



 

 

אסבסט ומי יודע להגיד כמה זה באמת יעלה וכך הלאה וכך הלאה. אז 

העבודה תקועה כי היא עולה המון המון כסף, אנחנו נשחרר אותה כמובן, 

אבל כל מקום שאנחנו חופרים באדמה יש מישהו שיש לו אינטרס שאנחנו 

לא נתקדם. קחו בחשבון. עשו לנו את זה בטיילת, גם בצד הדרומי וגם בצד 

הצפוני ובמגרשי האצטדיון ניסו לעצור לנו את העבודה כי למה שיהיו לנו 

מגרשי כדורגל? בקיצור חבר'ה, זה פרויקט מורכב, לא הרבה מבינים  5

באסבסט בכל המדינה באמת. עכשיו רק כדי לסבר את האוזן ולהסביר 

התהליך מי שנותן היתר לפינוי אסבסט זה רק המשרד להגנת הסביבה. את 

אנחנו אין לנו סמכות לתת היתר ונותנים היתר לקבלני אסבסט מוסמכים 

ויש כאלו שהם קבלנים של צמנט, יש של פריך. ואם הקבלן יגיד שזה עולה 

X  אז הוא יקבלX  ואם הוא יגיד שזה עולהY  הוא יקבלY המשרד להגנת .

בה הוא זה שבסופו של דבר מאשר גם את מה שנקרא אישור אכלוס. הסבי

אם באו למקום מסוים וטיפלו באסבסט, הסתיימה העבודה, אנחנו 

מעבירים את האישור, מי שמעביר את האישור זה המשרד. כרשות לא 

כמובן לאור הדיווח של קבלן העבודות ויש מפקחים שבאים ורואים. אז 

אוד מורכב, אנחנו משקיעים בו לא מעט זמן זה בגדול. זה עסק מאוד מ

ומשאבים כי זה חשוב. ויעקב יציג עכשיו את מה שעשינו בשנתיים 

 האחרונות ויש לנו עוד הרבה עבודה. 

מאחר וראש העיר נתן את ההקדמה אז אנחנו נעבור על ערב טוב לכולם.  :. כהןי

 97עד  50-ההקדמה הזאת ממש בקצרה. המפעל פעל מתחילת שנות ה

הוא חדל  97וייצר אסבסט מסוגים שונים כמו שאתם רואים כאן, ובשנת 

לעבוד והתופעה הזאת כבר הדאיגה הרבה מאוד גורמים במדינה והמדינה 

כמו שאתם חוקק חוק האסבסט.  2011-נכנסה לתוך העניין ובהמשך ב

רואים ואתם מכירים מהשטח כמו שרונן ציין מאות אתרים עם גגות, עם 

שבילים, עם חצרות, תריסולים, צינורות, ממש מכל הבא ליד. והמוצרים 

האלה בחלקם גדול הוסרו בשנים האחרונות אבל עדיין יש הרבה מאוד 

' שנמשך כשש שנים אתרים, הרבה מאוד מקומות. בשלב הראשון שלב א

אתרים בגליל המערבי, כי הפרויקט שהיה זה פרויקט דרך  342-נוקו כ



 

 

ירוקה, הוא כלל את הגליל המערבי בכלל ואת נהריה בפרט. גם בשטחים 

ציבוריים, פרטיים, מגרשי חניה, מגרשי כדורגל, צמוד לגני ילדים, 

פרויקטים מאוד שבילים, אנחנו עבדנו בתוך בניינים, בין גני ילדים. עשינו 

מורכבים ומסובכים שהיו חסרי תקדים בעולם בכלל והקבלנים שביצעו 

את זה עבדו תחת מנהלת ותחת ועדת היגוי שהנהיגו אותה אנשי המשרד 

קוב פסולת,  130-להגנת הסביבה יחד איתנו וסך הכול כמו שאתם רואים כ

השתתף מיליון שקל. נדגיש ונאמר כי בחוק האסבסט איתנית נדרשה ל 325

מיליון שקל מעלות הפרויקט ולמרות שהם עתרו לבג"צ הם הפסידו  150-ב

והם שילמו. רק בקטע הזה שמתקרא מדינת הילדים אנחנו השקענו שם, 

מיליון שקל ועדיין יש שם מקום אחד שאנחנו ננקה  80-המדינה השקיעה כ

מי שהיה  2017אז בשנת אותו בשלב ב', אותו אתר שמגודר באיסכורית. 

שר להגנת הסביבה אלקין יחד עם הקרן שמירת הניקיון אושר הסיפור ה

מיליון שקל והאתרים שיטופלו בשלב ב' וכולנו  50של שלב ב', אושרו 

תקווה שזה יהיה בהקדם יהיו גם אתרים פרטיים וגם ציבוריים בגליל  

המערבי בכלל ובנהריה בפרט. השטח הקריטי מבחינתנו זה כל הקטעים 

נה הן לתוכנית של הטיילת החדשה שמתחברת לשכונת בוימל מבן גאון צפו

אתרים מוכרים, ידועים לנו והם יטופלו  16-ולאתרים שאנחנו יודעים, כ

בשלב ב'. זה סיכום למעשה של מה שנעשה בשנתיים האחרונות, אני 

אעבור על הדברים, יש חלק מכיר, חלק לא. קודם כל אנחנו סיכמנו אחרי 

של מנכ"ל העירייה ושל היועץ המשפטי שלנו  העבודה המאוד מאומצת

וראש העיר עם המשרד להגנת הסביבה והסכמת הרשויות השכנות מטה 

אשר ומזרע שעיריית נהריה תנהל את שלב ב' של האסבסט הפריך. זה לא 

פשוט, זה מורכב, הרבה מאוד סעיפים, הרבה מאוד תנאים. בסופו של דבר 

רד ואנחנו נצא לדרך. אנחנו עשינו אנחנו מחכים לחתימה הסופית של המש

אתרים ע"י איש מאיגוד ערים  126-סקר בקיץ האחרון במבנים ציבוריים ב

לאיכות סביבה ומפקחי בניה שלנו ואנחנו מצאנו אתרים שאכן צריך לטפל 

בגני ילדים, כמו בבית ספר, כמו בגן נעמת שם ולסלק אסבסט צמנט, כמו 

ות והאתרים האלה אתמול אני לשעבר בשביל הגנים ועוד כאלה מקומ



 

 

קיבלתי אוקי. להניע את המהלך לביצוע כי זה גם תלוי תקציב ותלוי כל 

הסמכנו  מיני אישורים ואנחנו נצא לדרך ונבצע את זה בקרוב. אנחנו

לראשונה מאז שעיריית נהריה קיימת או בכלל בעיר שני מפקחי אסבסט 

ו אותו בהצלחה רבה, נוספים, סוקרי אסבסט, עברו קורס בבאר שבע, עבר

בציונים גבוהים. האנשים האלה הם מפקחי בניה שאחד יהיה אחראי על 

האזור המערבי של העיר והשני יהיה באזור המזרחי. הם בימים הקרובים 

אמורים לקבל את האישורים הרשמיים ואני יכול לומר שאחד מהם כבר 

שלו ודרש  הופעל בשני אתרים שהתחיל לעבוד קבלן, הוא עצר את העבודה

ממנו לעבוד לפי ההיתרים ולפי החוק. אנחנו בשנתיים האחרונות עשינו 

היתרי עבודה ברחבי העיר  60-בדיקה יסודית ואני יכול לומר שהוצאו כ

שזה חסר תקדים בכל קנה מידה. במשך עשרות שנים זה לא היה ואני 

גם עבודות בשנתיים שכללו כמו שאתם רואים פה  60שנה,  26בעירייה רק 

סקרים, גם עבודות ניקוי, גם פינוי, גם משרדי ממשלה, יזמים, קבלנים, 

אנשים פרטיים. זאת אומרת היה פה תהליך ותנועה מאוד מאוד ערה של 

הטיפול באסבסט, וכמו שרונן אמר אתם צריכים שוב לדעת ואני שוב 

אומר לכם מי שנותן את ההיתרים זה המשרד, בעבודות פריך יש מפקחים 

והם הגורמים המקצועיים שבסופו של  תנים את האישור אכלוסשהם נו

דבר המשרד מאשר אותם ונותן להם את הסמכות לפעול בשטח. לגבי 

לחודש לפני  18-האתר שאתם מכירים בחודשים האחרונים, ב 89כביש 

ימים אחדים הסתיים מועד הגשת הצעות שמשרד השיכון ביצע כדי לטפל 

 פשוטה, זה כמה מיליונים. משרד השיכון שם במפגע. זה באמת עבודה לא

יישא בהוצאה הזאת והמפגע שם יטופל. אנחנו נצא במסע הסברה ופרסום 

לפני שנתחיל את שלב ב', יש לנו את המימון לכך, המשרד אישר אותו. יש 

חברה שאנחנו לקחנו, היא ביצעה את כל התנאים ואת כל הקריטריונים 

נשתף פעולה בפרסום והסברה שהמשרד עמד ותיקן והמשרד ואנחנו 

לתושבים בתקשורת, במוסדות החינוך על מנת שתהיה מודעות לנושא 

הזה. דבר אחד שבשעה טובה אני גם קיבלתי את הבשורה הזאת 

מהמנכ"ל, הייתה ועדת תמיכות היום במשרד להגנת הסביבה וסוף סוף 



 

 

 אושר, למרות כל הדיבורים שהיו בשנה האחרונה שהיה כסף ולקחו, רק

בצהרים אושר ביצוע סקר אסבסט פריך ברחובות יצחק  12היום בשעה 

קק"ל כפעולה מקדימה לפני שהעירייה תסדיר את התשתיות -שדה

שכוללות מדרכות, כבישים, תאורה, ניקוז וכיוצא בזה לכיוון השכונה 

החדשה, שכונת הבנים הממשיכים, שכונת יצחק נבון. ובשורה גדולה 

סגן ראש העיר אייל וייזר היה איתי בשטח, אנחנו מאוד שאני יכול לבשר ש

ביקרנו באיתנית לפני כחודשיים ובהתאם להתקדמות העבודות שם לפי 

לוח הזמנים נכון להיום הם מדברים, גם המשרד מאשר את זה, שעד סוף 

מפעל איתנית יהיה נקי. כלומר הוא ינקה את עצמו, גם  22אביב קיץ 

ורה חשובה מאוד. מה יהיה אחר כך מתחת לקרקע וגם במבנים וזו בש

בקרקע הזו, מה יעשו שם, מה יסדרו, מה יבנו, פארק, מגורים, זה דבר 

 שאנחנו עדיין לא יכולים לדבר עליו. תודה רבה. 

תודה יעקב. לפני שנסיים קודם כל יישר כוח על כל העבודה שלכם בעניין  ע:”ר. מרלי, רה

הזה. אני רוצה לבשר, הכנו סרטון ואנחנו לא פרסמנו אותו לצערי כי ניסים 

נפטר אבל הצלחנו להביא את אליפות אירופה בג'יאוגי'צו לנהריה, ישראל 

 38-ליולי כאן בהיכל הספורט, אליפות אירופה. לא פחות מ 11עד  5-ב

חדרי מלון בעיר. בקיצור  250מדינות שמשתתפות. הם הזמינו כבר מעל 

הולכת להיות פה חגיגה שלמה, אנחנו לא פרסמנו את הסרטון, לא יצאנו 

כי רצינו לכבד את זכרו של ניסים וזה היה מסודר. שיהיה מסודר. זהו. 

 תודה רבה, שיהיה שבוע טוב. תודה. 

 סוף הישיבה


