
 

 

 

 1  ישיבת מועצה מן המניין -נהריה רמועצת עי

2020בנובמבר  4י"ז חשוון תשפ"א ,    2 

 3 2020בנובמבר  4, י"ז בחשוון תשפ"אאשר התקיימה ביום ד',  מן המניין  ישיבת מועצה

 4 עין שרה. בהיכל הספורט בשכונת 18:00בשעה 

 5 

 6  : משתתפים

 7 ראש העיר   מר רונן מרלי

 8 סגן ראש העיר   מר אייל וייזר

 9 סגן ומ"מ ראש העיר   מר דימיטרי אפשטיין

 10 חברת המועצה   גב' ענת לורנץ

 11 חבר המועצה  מר אור כהן

 12 חברת המועצה  עו"ד קלאודיה מרקוב

 13 חבר המועצה   מר מקס אפריאט

 14 חבר המועצה   מר עופר אלקיים

 15 חבר המועצה  מר חיים רואש

 16 חבר המועצה   עו"ד אורן סודאי

 17 חברת המועצה   עו"ד לירז איתמר

 18 חבר המועצה  מר זכריה חי

 19 חבר המועצה   מר בוריס שטארקר

 20 

 21 נעדרים:

 22 חברת המועצה   גב' אורנה שטרקמן

 23 חבר המועצה   עו"ד יצחק פרץ 

 24 חברת המועצה    שרית נס פררו

 25 חברת המועצה גב' שרית מולכו

 26 

 27 מוזמנים:

 28 מנכ"ל העירייה  מר אלי אלבז
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 1 פרוטוקול

 2אז ערב טוב אני אתחיל ברשותכם. הישיבה אני מניח שתהיה ארוכה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3נשתדל לעשות אותה קצרה ולעדכן כמובן את הציבור בכל מה שצריך 

 4לעדכן. נתחיל מזה שנפרדנו בחודש האחרון ממיכאל שטראוס ז"ל, 

 5בן למשפחה שהקימה את  נהריהמיכאל מהאנשים המשפיעים ביותר על 

 6שלו בסופו של דבר יחד עם רעיה אחותו העיר הזו. העסיק בקונצרן 

 7עובדים במדינת ישראל ועוד עשרות אלפים  6500שהיא גרה פה, מעל 

 8מיכאל תרם רבות לעיר וגם הלכנו לנחם, השתתפנו בהלוויה, בחו"ל. 

 9ואני אומר כאן למרות שנעשה את זה בהליך מסודר. נפנה למשפחה 

 10חשיבה איך אנחנו  כמובן. ניתן להם להירגע מהאבל ונייצר ביחד איתם

 11מנציחים את מיכאל, פה בעיר. יש לו בית כאן, יש לו משפחה כאן, ואין 

 12שום ספק שהוא אחד מהאנשים שהשפיעו על העיר הזו. ואנחנו נדאג 

 13להנציח אותו בצורה מכובדת כמו שצריך. זהו. אני עובר מילה על 

 14לי הקורונה, אני רוצה לומר כמה דברים, מצב התחלואה בעיר באופן כל

 15הוא יציב. אנחנו היום, נכון להיום בבוקר עם עשרים ותשעה חולים. 

 16מזכיר לכולם. היינו שלוש מאות שלושים ואחת חולים בשיא, אנחנו 

 17עשרים ותשעה חולים כיום. ואנחנו עיר ירוקה. אני פונה פה לציבור 

 18שמודיע שמחר אנחנו נקיים מערך בדיקות מקיף לכל תושבי העיר לכל 

 19יהיה בין השעה שתיים בצהריים לשמונה בערב. בוולפסון  מי שרוצה, זה

 20. בחניון מכבי. בחניון הבנוי, ככה שהגשם לא יפריע, אנחנו נערך להכין 4

 21את זה כמו שצריך. ואני ממש מבקש מהציבור לבוא להיבדק. אני 

 22אסביר למה זה חשוב לנו מאוד, אנחנו עיר ירוקה וכמות הבדיקות היא 

 23עיר ירוקה, כיוון שאם אחוז הבדיקות הוא קריטית להמשיך להיות 

 24נמוך, ויש חולים אז אנחנו נהפוך מהר מאוד לצהובה, כתומה ואדומה. 

 25אם הציבור יבוא להיבדק ויהיו מעט חולים אז אנחנו נישאר עיר ירוקה. 

 26ויותר מכך אנחנו רוצים מעדיפים מאה חולים שאנחנו יודעים עליהם 

 27ודעים שעשרים ותשעה חולים מאשר עשרים ותשעה חולים כשאנחנו י

 28אבל אנחנו לא יודעים על שבעים ואחד שבבית והם חולים ואנחנו לא 
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 1יודעים עליהם. כל מי שחושב שיש סיכוי של אחד אחוז שהוא היה במגע 

 2עם מאומת קורונה כדאי שיבוא להיבדק. כל מי שיש לו חלילה 

 3ודשיים תסמינים, כדאי שיבוא להיבדק. כל מי חושב שהוא נבדק לפני ח

 4וזה מציל אותו אז אני ממש אומר שלא. הוא צריך להגיע להיבדק. מי 

 5שנמצא בבידוד, כדאי שיבוא להיבדק. וככל שיהיו יותר נבדקים ככה 

 6נשמור על היותנו עיר ירוקה. וזה חשוב. שלא יהיה מצב שיש אנשים 

 7שמאומתים והם מסתובבים בצורה חופשית והם לא יודעים על זה. הם 

 8קו ונהיה בבעיה. ומילה אחרונה על הנושא של הקורונה, פשוט ידבי

 9אנחנו נכנסים לתקופה של חורף, וביחד עם השפעת זה יכול להיות 

 10מהלך שיוביל לבלבול גדול והרבה אנשים לא ידעו אם הם בשפעת או 

 11בקורונה ואז העומס יהיה גדול. ובאופן כללי אני מאוד מרוצה, ואומר 

 12לתושבים על התנהלות בסך הכול  תודה גם לכם חברי המועצה גם

 13אחראית מאוד, גם בעסקים בעיר, גם בתושבים שיוצאים לסידורים, 

 14לקניות לעבודה בסך הכול בעיר מתנהלים בצורה טובה. והצלחנו לאורך 

 15תקופה לרדת כל יום במספרים, ואני שמח אז אני מאחל בריאות למי 

 16סטאטוס שחולה. ושתבואו מחר להיבדק. ובעזרת השם נשמור על ה

 17ממש בקצרה ומהר, מרכז צעירים חדש שלנו. כמה עדכונים, אני ירוץ 

 18נחנך במשכן החדש, צריך להגיד מילה טובה לאור כהן שעסק בזה. 

 19לפאריס, למי שעסק בחידוש של  ,ולמחלקת הנדסה בעיר, לטל חמי

 20המבנה הישן מאחורי אגד, אתם מכירים אותו, היה פעם קצין העיר, 

 21עירים חדש, יפה מאוד, מרשים, שווה לבוא לראות. היום יש שם מרכז צ

 22לגבי היערכות לחורף, הגשנו לכם את כל ההערכות לחורף, אם תרצו 

 23נתעכב אחר כך, אני רוצה להגיד   על משהו אז אנחנו כמובן להתעכב 

 24מילה טובה לאלי המנכ"ל שניהל ומנהל את זה ביד רמה יחד עם מנהלי 

 25ועי בישיבות מסודרות, תהליך האגפים והמחלקות, בלו"ז קבוע שב

 26מאוד סדור של הכנות, עברנו את היום הזה עד עכשיו ברוך השם 

 27בשלום, מי שראה בחוץ יש פה חפ"כ שלם של כיבוי אש, הם ישנים כאן 

 28דרך אגב, חוץ מקצת ברחוב הרצל מים שעלו לגובה יחסית גבוה כל 
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 1חנה,  השאר עד עכשיו עברנו בשלום. יש ערים רחובות, אשדוד, פרדס

 2שהם הוצפו היום בצורה קשה. אני מקווה מאוד שנשרוד את זה כמו 

 3שצריך. נעשתה עבודה רצינית ניקינו קולטנים, בדקנו את הניקוז, אגב 

 4צילמנו קילומטרים של תעלות מים וניקוז שלנו בשיטה חדשה, זה חלק 

 5מהתהליך, הכנו כלים, מחלקת הביטחון מסיירת בשטח, הלכנו 

 6מכירים, ופה בשורה הסיפור של מאגר יחיעם, יצא לנקודות שאנחנו 

 7לדרך עובדים בשטח כבר. זה ייקח אני מעריך בסביבות חודשיים 

 8עבודה. הם התחייבו עד סוף דצמבר לסיים את זה. הם לא עובדים 

 9מולנו, הם עובדים מול הממשלה. אבל אנחנו בתוך התהליך שותפים, 

 10ה מהר והצבא פינה את לחצנו כמה שיותר כדי שזה יקרה מהר. וזה קר

 11הבסיס שהיה לו בתוך מאגר יחיעם, רק זה בעלות של עשרים וחמישה 

 12מש"ח, והתחילו לעבוד. פותחים סוללה כדי לאגום את שלושת מאות 

 13אלף קוב של מים בתוך מאגר יחיעם ומייצרים סוללה לחסימה. ובכך 

 14 מטים את נחל הגעתון שלוש מאות אלף קוב שלו, לתוך המאגר הזה. זה

 15וזה יצא לדרך וזה מצוין, אנחנו שלב ראשון של התוכנית הממשלתית 

 16נפרסם את זה בצורה מסודרת גם לציבור. אז אני מקווה שנעבור את 

 17החורף הזה בשלום, אם תרצו לשאול עוד שאלות על הכנות, אז נשמח. 

 18קיימנו לא מעט ישיבות עבודה בתקופה של בין ישיבות המועצה, גם עם 

 19גנץ, שר החוץ גבי אשכנזי, השרה להגנת הסביבה גילה  שר הביטחון בני

 20גמליאל, שר החינוך יואב גלנט, שר החקלאות היה כאן אלון שוסטר, 

 21יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הרמטכ"ל אביב כוכבי, היום היינו 

 22בשיחה גם עם שר החינוך וגם עם שר האוצר בנושא הצהרונים, בסך 

 23כל עיר חזקה בארץ, שהצליחה לייצר  כמו נהריההכול חזרנו ללמוד ב

 24חמישה ימי לימוד ברצף לכיתות א' עד ד'. אני חייב מילה טובה גם 

 25לאילן גם למנהלות בתי הספר, שעשו מאמץ כביר כדי שהילדים יחזרו 

 26ללמוד. לא פשוט. גייסנו קצת כוח אדם. וזה עובד כמו שצריך. התחזקנו 

 27למשה בן שושן, רכשנו במערך השפע שלנו, גם פה מילה טובה לאלי, 

 28טרקטור חדש, משאית גזם חדשה, ...נוסף חדש, ורכב טיאוט  מכספים 
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 1שהגיעו אלינו ממשרד להגנת הסביבה, התחלנו להחליף תאורה בעיר, 

 2התחלנו בשכונת טרומפלדור, אני מניח שנרחיב אחר כך, בכל מגרשי 

 3את הספורט בעיר, נרחיב אין בעיה. בכל מגרשי הספורט בעיר החלפנו 

 4התאורה לתאורת לד אגב גם פה בהיכל הספורט. השלמנו את בניית 

 5השלד לבית הספר היסודי באריאל שרון, בית ספר יסודי של עשרים 

 6וארבע כיתות, מי שייסע לראות שם, יש בית ספר עומד כבר. שלד מוכן, 

 7לצידו ארבעה גני ילדים חדשים בבנייה. אנחנו נשקיע גם באריאל שרון, 

 8יר כדי שנוכל לייצר תשתיות לצד המבנים שבונים שם. גם ביצחק שמ

 9הקמנו ארבעה גנים מוזיקאליים בסיוע משרד נגב גליל. הם כבר עובדים 

 10והשלמנו שלושה מגרשים מיני פיצ שניים נוספים, זה מגרש משולב, 

 11כדור רגל, כדור סל, כדור עף, שניים נוספים יוקמו בקרוב מאוד גם בעין 

 12בהקמה עכשיו, שני גנים נוספים של משחקים, שרה וגם בטרומפלדור. 

 13הירוקה, תכנון  נהריהגם בעין שרה הוותיקה וגם בטיילת ציונה ב

 14מפורט של המבנה הצמוד לקנטרי, מרכז ספורט ונופש, הושלם התכנון, 

 15יצא מכרז, היום אגב היה סיור קבלנים. עשרים ושישה קבלנים בסיור 

 16זה פעם שנייה שזה קורה  .נהריהאחד. שתבינו זה משהו שלא נראה ב

 17לנו. אנשים באים רוצים לעבוד, עשרים ושישה קבלנים על עבודה אחת, 

 18זה יפה מאוד. אז יצא מכרז מסודר. אני מקווה שהבנייה תצא בקרוב, 

 19בערך שנים עשר חודשי עבודה. אנחנו בתוכנית עכשיו להסדרת שטחים 

 20כמה רסקו, ציבוריים בשכונת יצחק נבון, בשכונת בנים ממשיכים של 

 21דברים תשתתיים קצרים, ביטול רמזור הרצל סולד והקמת כיכר, זה 

 22יצא לדרך. בזק עובדים לאחר מכן ייכנס הקבלן. אותו דבר בזמיר נשר 

 23בנהריה הירוקה, בצומת שם עושים כיכר חדשה, אני מודע לבעיות שזה 

 24מייצר כרגע בתנועה בבוקר, קצת סבלנות והקבלן שם עובד בשיא 

 25מקווה שהוא יסיים את העבודה בקרוב ואז יהיו לנו שני  המרץ, אני

 26כיכרות נוספים ואחד במקום רמזור על מנת להיטיב עם התנועה. 

 27הוספנו מספר פסי האטה במוקדי סיכון, יש לא מעט פניות אגב לפסי 

 28האטה נוספים. אנחנו מודעים לזה. לא בכל מקום אפשר לשים פס 
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 1ודה יחד עם עוד שש רשויות מול האטה, צריך להבין את זה. אנחנו בעב

 2הממשלה על הקמת מרינה בנהריה של חמש מאות יאכטות. זה עבודה 

 3מאומצת שלנו מול הרשויות. יש לא מעט מתנגדים במדינה לעניין הזה. 

 4אני מקווה מאוד שנצליח שממשלת ישראל יש גם לא מעט תומכים. 

 5ות, תזרום עם התוכניות, ותאשר מרינה בנהריה לחמש מאות יאכט

 6תשנה פה את התמונה. ..הסירות החל לפעול בצורה של היזם שלקח 

 7היום כל אחד שרוצה לרדת לדוג או לרדת עם סירה לטייל, יש יזם 

 8מפעיל שמוריד אותו עם טרקטור, מעלה אותו חזרה. זה עובד בצורה 

 9מסודרת. זה התחיל עכשיו ואני בטוח שזה יפעל כמו שצריך. הכשרנו 

 10ירוקה. חניון קטן ליד הגנים. אנחנו בעבודות המשך חניון נוסף בנהריה 

 11של הטיילת הצפונית מאזור מלון סי לייף  ועד רחוב בן גאון עוד כחמש 

 12מאות מטר של טיילת חדשה. קבלן עובד שם. אני מקווה שעד פסח 

 13הקרוב בעזרת השם נסיים את העבודה ונוכל להשלים את השלב 

 14פונה פה לציבור המילגות לשנת הראשון של הטיילת. מלגה עירונית, אני 

 15התהליך יצא לדרך, ניתן למלא טופס מקוון בדף העירייה. אפשר  2021

 16לפנות למרכז צעירים לקבל פרטים, יש לא מעט כסף, יחד עם מפעל 

 17הפיס וכל גוף שנרתם לזה אז אני מקווה מאוד שהסטודנטים ימלאו 

 18ה עכשיו ויקבלו מלגה. דבר אחרון עונת כדורסל יצאה לדרך. החבר'

 19באימון כאן. התחילו השבוע את הליגה. נאחל להם בהצלחה. זהו אלה 

 20עדכונים. לפני שנעבור לישיבה אני מבין שעופר רוצה להתייחס, אם 

 21 מישהו רוצה להתייחס על כל מה שאמרתי עד עכשיו אז בשמחה. 

 22קודם כל אני מברך את כל העשייה המבורכת. שנמשיך להנות ולצמוח  מר ע.אלקיים:

 23נפגשנו רונן והבנו שהתאורה כביכול מוסיפה  בעיר. אבל לגבי התאורה,

 24אור לשכונה והיא עוד אמורה להיות בהרבה שכונות, אבל לפי כל 

 25הממצאים התאורה הזאת היא לא בריאה והיא מסכנת את הציבור, 

 26והבטחת שתחליף את התאורה הזאת לתאורה של שלושת אלפים 

 27א לאזור מגורים. בינתיים ממשיכים קלווין ולא ארבעת אלפים כי זה ל

 28 לעשות ברחובות אחרים. אז תעצור את זה. 
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 1התאורה תהיה שלושת אלפים קלווין בתאורה הזאת אגב למי ששואל  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2למי ששואל, יש  G5ושואלים הרבה וגם עופר נפגש איתי בעניין, אין 

 3בי שלושת שזה טכנולוגיה אז אין שם. לג G5הבדל בין תאורה לבין 

 4 אלפים קלווין, משה תתייחס בבקשה. 

 5ערב טוב לכולם, בנישתי משה, מנהל מחלקת חשמל עשרים ותשע שנים  מר בנישתי משה:

 6עובד בעיריית נהריה. קודם כל אני צריך לסבר לכם את האוזן שתאורה 

 7של ארבעת אלפים היא לא משהו חמור או לא טוב. זה פשוט גוון אור 

 8ושלושת אלפים אור יותר מתון, יותר טוב, אבל שמחליטים בעירייה. 

 9אין הבדל ביניהם מבחינת קרינה או משהו כזה שכולם מדברים עליו. 

 10ובכל זאת, כרגע עצרנו עם ארבעת אלפים, אנחנו עוד לא המשכנו כלום, 

 11אני לא יודע איפה אתה ראית שעובדים עופר, לא, זה אותה תאורה 

 12 שהייתה קודם, זה אותה ארבעת אלפים.

 13 לא. ארבעת אלפים שמו. למה לא עוצרים את זה?  מר ע.אלקיים: 

 14לא. זהו, אנחנו עצרנו כרגע. אין לנו יותר את תאורת הרשת. כל התאורה  מר בנישתי משה:

 15שעשינו זאת תאורה רשת. עכשיו ההתקנה. סיימנו את ארבעת אלפים 

 16כמו שהבטחתי לך בלשכת ר' העיר אנחנו עוברים לשלושת אלפים 

 17ואמרתי לך שאתה יכול לסמוך עלי. אמרתי לך שאנחנו ממשיכים עם 

 18' העיר, ארבעת אלפים הבנו שהוא לא משהו שלושת אלפים. בלשכת ר

 19שהוא לא טוב. הוא פשוט לא טוב לעין. דרך אגב, יש אותו בהרבה 

 20מקומות בארץ. דיברתי עם הרבה יועצים, אנחנו בוא ככה כמו שסיכמנו 

 21אצל ראש העיר בלשכה. אנחנו מתחילים ביום ראשון את תאורת 

 22, אנחנו עצרנו את שלושת אלפים ובהמשך נראה מה אנחנו עושים. כרגע

 23הארבעת אלפים כמו שדיברנו בלשכת ראש העיר, ממשיכים בגוון של 

 24שלושת אלפים קלווין, ונראה את ההמשך, מה אנחנו רואים יותר טוב 

 25כי זה בסך הכול עניין של אור. לא עניין של קרינה או משהו. לא, לא, 

 26אין הבדל אני לא רוצה שתגיד משהו שאחרי זה יחשבו שאנחנו לא 

 27בסדר בארבעת אלפים. עופר, לגבי גוון האור אנחנו כן יכולים להתווכח. 

 28לגבי להטעות את הציבור ולהגיד להם שארבעת אלפים הוא לא טוב 
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 1 לעומת שלושת אלפים זה לא כדאי להגיד, באמת. על הגוון. 

 2לגבי אמרנו,  G 5בסדר משה, בוא שנסכם את העניין הזה. קודם כל ע:"מר ר. מרלי, רה

 3שלושת אלפים, ארבעת אלפים החלטנו שבכל העיר. כולל בטרומפלדור 

 4יהיה שלושת אלפים. עכשיו מתחילים להרכיב את השלושת אלפים ומה 

 5שאפשר להחליף, נחליף את הכול. אני לא חושב שצריך להתווכח על זה. 

 6הבנו את הנקודה. אני רק אומר זה לא מסכן את הציבור לכל מי שחושב 

 7יש את כל התקנים בצורה מסודרת של כל מי שרוצה ממכון  שזה מסכן.

 8התקנים, ואנחנו באמת לא הרשות היחידה. יש מספיק רשויות. יש לי 

 9פה את כל הרשימה. אז אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, לטובת הציבור. 

 10דרך אגב, התחלנו מטרומפלדור כדי לצ'פר במירכאות את השכונה כדי 

 11י של העיר, ובסופו של דבר כל העיר תהיה שנתחיל דווקא מהצד המזרח

 12תאורת שלושת אלפים כפי שיש בטיילת החדשה. סך הכול תאורה 

 13טובה. אפשר באמת להתווכח על הגוון, אבל זה כבר עניין של טעם. טוב, 

 14אורן אני יכול להגיב לשאילתא או שאני יכול או שאני צריך. אז אני 

 15מה שם חברת היח"צ  עונה פה לשאילתא שנשאלנו השאילתא השואלת

 16ופרסום שזכתה במובל נחל  סער. יש פה תשובה מסודרת. אני לא יודע 

 17אם לכולכם יש את התשובה, אבל אני אקריא לכם אותה. לכולם יש. 

 18אז אתם מכירים. אז הגוף שזכה במכרז של החברה הכלכלית זה הללי 

 19אורגינל. זה יעוץ אסטרטגי תקשורתי, מי שביקש אגב לעשות את 

 20ז הזה זה משרד הבינוי והשיכון לאור הניסיון שהצטבר במשרד המכר

 21שבפרויקטים דומים, כאשר מתבצעות עבודות תשתיות נרחבות בתוך 

 22אזורי מגורים כפי שהתבצע בפרויקט הזה קבע המשרד שיש צורך 

 23בשירותים כאלו, של יח"צ ופרויקטור שמלווה את התושבים ולכן הוא 

 24עליו, כל העלות הכספית של כל  ביקש לקיים את המכרז. הוא משלם

 25הפרויקט הזה מקצה לקצה על משרד הבינוי והשיכון, הרעיון הוא 

 26ועד  4שעושים טיילת מובל בעצם, שחוצה את כל שכונת עמידר, מכביש 

 27לים ובסוף זה נוגע בבתים של תושבים וכדי למנוע משברים או לייצר 

 28מן פרויקטור שיח הולם בין התושבים לבין הרשות ולמשרד, המשרד ממ
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 1ומשרד הסברה שיעשה את זה, תהליך סך הכול מאוד ראוי, מאוד פשוט 

 2גם, אז זאת התשובה. נעבור לתב"רים. יש לנו הרבה תב"רים. מיכה 

 3עשרים ושישה ברוך השם נכון? כן בבקשה. עשרים ושמונה בבקשה 

 4 זכריה. 

 5. לעשות אני חושב שכדאי. הכנו עשרים ושמונה תב"רים זה לא הרבה :ז. חימר 

 6את זה...קהילה שכל מי ...להגיע לתב"רים שבועיים יודעים אותם 

 7ומכירים אותם שישאל את השאלות. תתייחסו לנושאים ואנחנו נעשה 

 8 הצבעה ..כל התב"רים, אם נעבור תב"ר, תב"ר כבר נגמור ...

 9אז אתה מציע. אני מקווה שכולם ראו את התב"רים. מיכה אתה רוצה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 התייחס לזה?ל

 11כן. אני אתן הסבר כללי ואם יהיו שאלות אני יענה ואחר כך תמשיכו  ח מ. זנו:"רו

 12 להצבעות.

 13 . 4, תב"ר 3, תב"ר 2, תב"ר 1אבל בכל מקרה צריך להצביע תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 כן. נעשה את הדיון.  ח מ. זנו:"רו

 15ריה אם הבנתי נכון, כל תב"ר שנייה לפני שאתה מסביר. מה שאומר זכ ע:"מר ר. מרלי, רה

 16שאתם רוצים להתעכב עליו. רוצים לשאול עליו שאלות, להלן תב"ר 

 17אצטדיון כדור רגל ומה שניסינו להעביר בטלפון אז נדבר עליו בצורה 

 18 כן מיכה. מסודרת וניגש לסוף ונעשה הצבעה בסוף, בסדר. 

 19, חלקם מתקציב כמו שנאמר יש ברשימה עשרים ושמונה תב"רים ח מ. זנו:"רו

 20משרד השיכון, עבור עבודות שיקום רחובות, הסדרת שצ"פים ועבודות 

 21ביוב, והקמת מגרשים, בנוסף יש פה עדכון תקציבי משרד החינוך עבור 

 22בניית בית ספר של עשרים וארבע כיתות וארבע כיתות גן ממשרד 

 23החינוך. זה תב"ר שקיים, ומשרד החינוך הגדיל את התקציב. יש פה עוד 

 24ני תב"רים בנושא תוכנית ההבראה, כמו שאתם יודעים, התוכנית ש

 25אושרה באוגוסט, והדבר המשלים זה צריך לפתוח מעין חשבון עזר כדי 

 26להעביר את ההקטנה בגירעון הזמני בתב"רים של עשרה מיליון נקודה 

 27שבע, זה פעולה רישומית, רק משלימה לתוכנית הבראה בתהליך מול 

 28ת הכספים והמענקים ויש תב"ר של חמישים משרד הפנים כדי לקבל א
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 1נקודה חמש, גם עבור תוכנית הבראה, זה כדי שהכספים יגיעו לעירייה 

 2בהתאם לאבני הדרך אנחנו נגיש את הדוחות הכספיים למשרד הפנים, 

 3יש חשב בודק ואז יש המלצה לתשלומים והתב"ר הזה הוא תב"ר 

 4תב"ר בנושא מסגרת כדי לאפשר לנו לקבל את הכספים בנוסף יש 

 5הקורונה, התב"ר האחרון, הצטיידות עבור למידה מרחוק של מיליון 

 6מאה, כדי לאפשר לבתי הספר שיהיה להם ציוד ללמידה מרחוק. זה 

 7 בגדול הנושאים של התב"רים, אם יש שאלות אז אני אשמח לענות. 

 8 19, תב"ר 15, תב"ר 9תב"ר אני הייתי מציע למען הציבור להפריד,  :מר ז. חי:

 9 . 20ותב"ר 

 10 14תב"ר  מהנוכחים:

 11עוד מישהו רוצה להצביע על תב"ר אני אסביר . 9,15,19,20אני אסביר,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12. בבקשה נדבר. מה עוד. אז אני ניגש, אם יש מישהו שרוצה 14כל דבר. 

 13, יעוץ והסרת חסמים, הסכם גג. 9עוד תב"ר ספציפי, שיגיד. לגבי תב"ר 

 14שתבינו אנחנו מקבלים ₪. מאות חמישים אלף הסכם גג מיליון שבע 

 15את הכסף של טל חמי שיהיה בריא שיושב כאן מנהל הסכם הגג, מהנדס 

 16בחברה הכלכלית, את שלו ואת כל הפעולות שלנו, של הסכם הגג אנחנו 

 17מקבלים את זה במנות. ואנחנו נבקש כל פעם, כל שנה, מיליון שבע 

 18דרת ולא פתחנו תב"ר של מיכה עובד בצורה מסו₪ מאות חמישים אלף 

 19. 9שש וחצי מהתחלה. עשינו את זה מנה, מנה. אז זה התב"ר של מספר 

 20בסך הכול זה כסף שמגיע ממשרד השיכון זה הסכם הגג ואנחנו מקבלים 

 21אותו רק אחרי שאנחנו מציגים את תלוש המשכורת ואת ההוצאות. 

 22 , תכנון והקמת סקייטפארק גם אור עוסק בזה. אתה14לגבי תב"ר 

 23התחייבנו  רוצה להתייחס או שאני אתייחס. אז אני אתייחס. אנחנו

 24לציבור מזמן, להקים סקטפארק באזור פארק הגלגליות, אנחנו נקים 

 25אותו בעזרת השם, אנחנו פותחים תב"ר כסף של משרד הנגב והגליל, 

 26זה חלק מהסכום, אנחנו בקשר עם משרד ₪, שני מיליון ומאתיים אלף 

 27תקציב מדינה עדיין, אז אנחנו מחכים להרשאה התיירות, פשוט אין 

 28ממשרד התיירות וממפעל הפיס, ואת הסקטפארק אנחנו נקים מכספי 
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 1מדינה. יש לנו את ההתחייבויות. תכנון בדרך, תכנון מפורט אני מבין 

 2שיגמר בחודשיים, חודש, חודשיים הקרובים נכון אני לא טועה. כן, אני 

 3התכנון המפורט, ונצא למכרז  שמעתי, אבל עד סוף החודש נראה את

 4, זה 15ובעזרת השם יהיה סקטפארק הכי טוב בארץ בנהריה. תב"ר 

 5התב"ר המדובר שרצינו להעביר בשיחת טלפון אני לא חברות המועצה 

 6לא נמצאות כאן. אז אני לא ירחיב יותר מידי, אני רק אספר למי שלא 

 7ודה הבין את האירוע. אנחנו אישרנו בינואר השנה תב"ר של עב

 8התחייבה  נהריהבמגרשים, מאתיים ותשע, מאתיים ועשר. עיריית 

 9בהסכם הגג לפני מספר שנים, לפנות את האצטדיון העירוני ולהקים 

 10איצטדיון עירוני חדש בחלק המזרחי של העיר. אנחנו חתומים על זה 

 11מול משרד הבינוי והשיכון בהסכם גג, מול יזמים שקנו כבר את 

 12ת. כדי שנוכל להרוס את האצטדיון, אנחנו האדמות שם ורוצים לבנו

 13ביקשנו ממשרד הבינוי והשיכון להמתין, לתת לנו אפשרות להכין מגרש 

 14כמו שצריך לילדים שלנו כולל מגרש אימונים, כי אנחנו הורסים גם 

 15איצטדיון וגם מגרש אימונים שנמצא לידו. לטובת זה יש לנו שטחים 

 16מערבית לבית החולים,  מאתיים ותשע, מאתיים ועשר שנמצאים קצת

 17אנחנו לא מקימים את האצטדיון שתוכנן בעבר. השלטון הקודם יצא 

 18לחו"ל ראה איצטדיון לא משנה באיזה קבוצה באירופה והתוכנית 

 19הייתה להקים פה איצטדיון שבערך מאה שישים מש"ח, אנחנו נקים 

 20מגרשים צנועים מכספי מדינה, דרך אגב מועצה שעברה קיבלנו שבעה 

 21ש"ח מערך כינון על המגרש הישן, בסך הכול רצינו להתחיל עשר מ

 22לחפור בקרקע כדי שנוכל להספיק לפני החורף את המגרשים, לצערינו 

 23או לשמחתנו הרבה, נכון עופר, ירד גשם ברוך השם, אבל אני אומר שוב, 

 24אני לא יכנס לזה, רצינו להעביר את זה בצורה טלפונית מסודרת כדי 

 25ח את השבועיים האלה, לא קרה שום דבר. מי שנתחיל לחפור ונרווי

 26שלא יודע, כשאתה חופר ועופר מבין בזה, ומקס מבין בזה, ויש פה 

 27כשאתה חופר באדמה בקיץ זה הרבה יותר קל, נוח וזול, אנשים זכריה, 

 28ביחס לחפירה באדמה רוויה ורטובה, צריך להחליף מטר וחצי קרקע על 
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 1ולכן היה חשוב לעשות את זה חמישים דונם בערך. תבינו את המכפלות 

 2לפני החורף. אז זה התב"ר ודרך אגב התב"ר הזה זה כסף של משרד 

 3השיכון, ואנחנו נקים את המגרשים לטובת הילדים שלנו ורמ"י נתנו לנו 

 4שבעה עשר מש"ח, משרד השיכון חמש שלוש מאות, זה התב"ר הזה. 

 5גיל. אני . כיסוי גירעון נצבר בתקציב ר19תב"ר נוסף שביקשתם, זה 

 6אסביר. מיכה הסביר אני יגיד משהו. מאוד פשוט. אנחנו התחלנו 

 7בתוכנית ההבראה. יש חשב מלווה שעובד בעירייה, הוא בא ימים ראשון 

 8ורביעי באופן קבוע. מידי פעם גם ביום חמישי מלווה אותנו. בסך הכול 

 9זה עובד בצורה טובה. כדי שנקבל את הכסף ממשרד האוצר על תוכנית 

 10אה שזה אומר עשרים וחמישה מש"ח מענק עשרים וחמישה ההבר

 11מש"ח הלוואה, אנחנו צריכים לפתוח חשבון עזר כדי שלשם יוכל 

 12להיכנס הכסף, לכן אתם רואים חמישים מיליון חמש מאות תשעים 

 13זה לא הוצאה או משהו כזה, זה חשבון שלתוכו יכנסו ₪ ושבע אלף 

 14סיימנו ₪. עים ושבע אלף בסופו של דבר חמישים מיליון חמש מאות תש

 15את השלב הראשון של תוכנית ההבראה, אנחנו עכשיו בימיים הקרובים 

 16צריכים לקבל אגב, אני אומר שוב, יש ממשלת ישראל בעיה קלה עם 

 17תקציב מדינה אבל אושרו לנו כבר שמונה מש"ח מענק כי עמדנו 

 18ל ביעדים, ושמונה מש"ח הלוואה כי עמדנו ביעדים. אז כדי שנוכל לקב

 19את זה שבוע הבא ממשרד האוצר צריך חשבון, לא חשבון הבנק שלנו, 

 20 זה חשבון עזר תוכנית הבראה מיכה נכון? 

 21 כן.  ח מ. זנו:"רו

 22ים. בוא יכיסוי גירעון מצטבר בתב"רים היסטור 20זה התב"ר. תודה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 תרחיב על זה עוד פעם מיכה. 

 24זה גם פעולה חשבונאית כדי להקטין את כיסוי גירעון נצבר, צריך  ח מ. זנו:"רו

 25להעביר את זה דרך תב"ר. זה נכנס לתב"ר ויוצא מהתב"ר זה חשבון 

 26מעבר, זה הכללים של משרד הפנים כדי שנשלים את האישורים לקבל 

 27את המענקים וההלוואות שדיברת עליהם. שמונה מש"ח מענק, שמונה 

 28ל זה עוד פעולה משלימה. כן, כן. עשינו על מש"ח הלוואה. עשינו, אב
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 1 החלק הזה. 

 2תאמין לי גם אותי הוא מתיש. הוא עובד לפי הספר. כן, אבל הרבה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3פעמים מה שקורה. תשים לב, אנחנו פותחים תב"ר, נניח אנחנו רוצים 

 4להקים איזה פארק. פותחים תב"ר, אז הכסף הראשון פותחים אותו 

 5תכנון, סיימנו את התכנון, חוזרים למועצה לבקש את רק לטובת ה

 6 ההגדלה כדי לעשות את התב"ר עצמו. זה החוק. 

 7אותה ישיבת מועצה שהייתה הכול זה אושר. גם ההלוואה, זה משהו  :מר ז. חי:

 8 טכני. זהו. 

 9 אבל גם על זה צריך אישור.  :מהנוכחים

 10 זה טכני.  ח מ. זנו:"רו

 11נכון, זה טכני. אני אומר שוב, אנחנו עם חשב מלווה כל התב"רים פה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12כל מה שאתם רואים. זה מלווה הכול בסדר. עוד מישהו רוצה לשאול, 

 13להתייחס לאחד מהתב"רים? סך הכול בסוף מדובר בעשרים ושמונה 

 14תב"רים שרובם זה התעצמות ובנייה ברוך השם, גם שיקום רחובות, גם 

 15רוג שצ"פ בכניסה לעיר. בשורה לתושבי העיר, שתילת עצים, גם שד

 16אנחנו נחליף בעזרת השם את התותח, נשים אותו במקום מכובד ונייצר 

 17שם מונומנט שבחרה ועדה עם נציגי ציבור. זהו. בסך הכול התעצמות 

 18מרשימה. אם יש עוד שאלות, אם לא נעבור להצבעה. אפשר? תודה. אז 

 19מי בעד? מי נגד? נמנעים?  2תב"ר אחד, מי בעד? סליחה. תב"ר מס' 

 20תודה. שלוש? נגד? נמנעים? אין, ארבע, בעד? חמש? או קי. שש בעד? 

 21נגד? נמנעים? אין, תודה. שבע, צריך לעשות את זה ככה, אנחנו נסיים 

 22עוד מעט. שמונה? לא. לא. היועץ המשפטי מסתכל עלי, אני עושה לפי 

 23? אין. אחד עשרה? החוק. שמונה בעד. תשע, או קי תודה. עשר, נמנעים

 24 תודה. שתים עשרה? שלוש עשרה? ארבע עשרה? כן. 

 25 זה שם גבוה מידי.  בארבע עשרה החו :מר ז. חי

 26לא סקטפארק, זה חלק קטן שתיים מאתיים. שטח גדול מאוד. שלושה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27דונם בערך. סקטפארק מקצועי ברמה מאוד גבוהה. כן. טוב. אתה רוצה 

 28  להמנע? אתה בעד?
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 1 סומך על העוסקים במלאכה.  :מר ז. חי

 2תודה. חמש עשרה מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. שש עשרה? בעד? נגד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3נמנעים? תודה. שבע עשרה בעד? נגד? נמנעים? תודה. שמונה עשרה? 

 4בעד? נגד? אין. תשע עשרה, תודה. עשרים בעד? נגד? אין. עשרים ואחד, 

 5או קי. עשרים ושתיים, אני רק אומר עשרים ושתיים עשרים ושלוש זה 

 6ת חדשים, עשרים ושלוש בעד? נגד? נמנעים? תודה. עשרים סלילת רחובו

 7וארבע, בעד? נגד? עשרים וחמש, תודה. עשרים ושש, תודה עשרים 

 8ושבע? תוכנית אסטרטגית לתעסוקה אני רוצה לומר מילה. תב"ר 

 9עשרים ושבע, זה תב"ר שאנחנו ברוך השם גם בוועדה המקומית שלנו 

 10נית של משולש בין עמי אזור וגם בוועדה במטה אשר אישרנו את התוכ

 11. אזור עם ארבע מאות אלף מטר לתעסוקה. נהריההתעשיה החדש של 

 12אנחנו לוקחים חברה אסטרטגית שתתכננן את התעסוקה שתהיה שם 

 13ביחד עם העיר, מה נכון, מה לא נכון, איך להביא תעשיינים לכאן ואנחנו 

 14צם האזור מקווים שמהר מאוד יהיה דיון במחוזית התוכנית תופקד ובע

 15יצא לדרך. אז עשרים ושבע מי בעד? נגד? התעשיה החדש של נהריה 

 16, בעד? נגד? נמנעים? תודה. עשרים ותשע זה 28נמנעים? תודה, ותב"ר 

 17יש לכם פרוטוקול, אם אתם  20אישור שינויים בתקציב הרגיל לשנת 

 18רוצים להתייחס בשמחה. אין? מי בעד? נגד? אין נמנעים תודה. 

 19, יש פרוטוקול, אפשר 2020כספי רבעוני שני לשנת  שלושים, דו"ח

 20 להתייחס. 

 21 בדק את הדוח או משרד הפנים? החשב המלווה שאלה קטנה. :מר ז. חי

 22יש מלווה תוכניות הבראה שמקבל את הדוח אני אסביר את התהליך.  ח מ. זנו:"רו

 23הכספי, מעביר המלצה למשרד הפנים בירושלים, גם שם נבדק הדוח 

 24הבדיקה וכל הנתונים מעבירים המלצה. כמו שראש  אחרי שמתבצעת

 25העיר אמר שמונה מש"ח מענק, שמונה מש"ח הלוואה זה אומר שיש 

 26עמידה בכל היעדים הכספיים, אם תיקחו את תוכנית ההבראה ותראו 

 27את הרבעון הראשון והשני, זה ארבעה וחצי מש"ח בכל רבעון מענק 

 28ולה של הקטנת הגרעון והלוואה, תשעה מש"ח בשני רבעונים פלוס הפע
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 1הסופי בתב"רים, וזה הסכום של השישה עשר מש"ח ולפי הפרמטרים 

 2 הבדיקות אנחנו עומדים באבני דרך. 

 3תודה מיכה. שלושים ואחד, צריך הצבעה על שלושים ואחד אורן? או  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4קי. אז האצלת סמכות ראש העירייה לקניין הראשי מר אבנר אדרי 

 5לחתום על הזמנות רכש ביחד עם גזבר העירייה והחשב המלווה. מי 

 6 בעד? 

 7 יש הגבלה לסכום? מר מ. אפריאט:

 8 מיכה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9זמנות רכש שזה מה שקורה בפועל, זו דרישה של החשב מדובר בה ח מ. זנו:"רו

 10 המלווה כדי שזה יהיה מוסדר. הזמנת עבודה. כן, הזמנת עבודה. 

 11החשב המלווה ביקש שזה יהיה באופן רשמי באישור המועצה. זה קורה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 בפועל. 

 13שה. כל כרגע חותמים על ההזמנות, אני, החשב המלווה, ואבנר. שלו ח מ. זנו:"רו

 14 הזמנה. 

 15 ומי חתם אתמול? :מר ז. חי

 16 אני ואבנר.  ח מ. זנו:"רו

 17מוסיפים פה את החשב המלווה ועושים גושפנקא לקניין ראשי. דרך  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18אגב זה לא, זה עם ראש העיר, ועדת שלושה של יועץ משפטי, של מי 

 19נמנעים? תודה. שצריך. זה לא משהו חריג. בסדר. או קי. מי בעד? נגד? 

 20שלושים ושתיים אישור חוזה להחכרת שטח לחברת החשמל לצורך 

 21הצבת חדר טרנספורמציה בשטח של שישה עשר מטר רבוע, לשירות 

 22זה בשכונת אריאל  401מבנה ציבור עבור בית הספר שמוקצה במגרש 

 23 שרון, פארס נכון?

 24 כן.  :דאהר פארסאינג' 

 25ר יהיה חדר טרפו אתם מכירים את זה שש עשרה כן. אז ליד בית הספ ע:"מר ר. מרלי, רה

 26מטר. זה הליך שדורש אישור מועצה. בבקשה. נכון, חברת החשמל 

 27 בנהריה בצפון, דרך אגב לא קוברת בקרקע. אם זאת השאלה. 

 28 אני שאלתי שאילתא מי קובע את המחיר. והאם זה ..לאתר של. :מק מ. אפריאט
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 1 מחיר של מה?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 של השכירות.  :םמהנוכחי

 3 של השכירות? לא. הם לא משלמים על זה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 הם משלמים אורן יסביר.  ח מ. זנו:"רו

 5לחברת החשמל יש סדרה של תעריפים, לפי השטח. אנחנו מדברים פה  עו"ד אורן ארבל:

 6על שישה עשר מטר מרובע ולכן הסכום שהם משלמים על פי האומדנים 

 7זה מופיע בחוזה. בעבר ₪, שלהם והתעריפים שלהם הוא כשבעת אלפים 

 8אישרתם חוזה קודם שהיה על עשרים וחמישה מטר מרובע ואז 

 9ור החכירה. תעריפים נקבעים על ידי עב₪ התשלום היה כעשרת אלפים 

 10 חברת חשמל. 

 11 למה...דמי שכירות של..נהריה. לא חושב חברת החשמל ... :מר ז. חי

 12 לא יודע. אתה יודע לענות על זה אורן.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 אני מצטער לא שמעתי את השאלה.  עו"ד אורן ארבל:

 14הוא שואל למה חברת חשמל קובעים את התעריף ולא הרשות  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 המקומית. 

 16 כמה כאלה יש? :מר ז. חי

 17ההשקעה בבדיקה של שטח כזה עם אומדנים, עם חוות דעת שמאי לא  עו"ד אורן ארבל:

 18שווה פשוט לעירייה. זה הפסד של כסף ואנחנו מדברים בסך הכול על 

 19התבקשנו לעשות את שישה עשר מטר מרובע. כרגע זה החוזה השני ש

 20התהליך הזה. זה תהליך חדש. חברת חשמל עוברת אותו בשנים 

 21האחרונות רק, ובסך הכול המקרה השני, אם יהיה כמובן משהו בעל 

 22 משמעות כספית יותר כבדה אנחנו נשקול בהחלט את מה שאתה אומר. 

 23 או קי. עוד מישהו?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 ה. אני לא שלם עם התשובה פ :מר ז. חי

 25שווה לבדוק את זה. הערה נכונה. שווה לבדוק. ואם הם מחכירים  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26מאיתנו כדאי שאנחנו נגיד כמה צריך לשלם. זה שש עשרה מטר אומנם, 

 27 אני מבין אבל אם זה יהיה בכמויות גדולות. יכול להיות שזה. 

 28 בהחלט. בהחלט נבדוק.  עו"ד אורן ארבל:
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 1 אני מבקש גם לבדוק...שטח או לא.  :מר ז. חי

 2 התעריף שלהם הוא תעריף ארצי. אבל אין בעיה אנחנו נבדוק.  עו"ד אורן ארבל:

 3אנחנו נבדוק את זה הערה במקום. בסדר. אנחנו נאשר מי בעד? נגד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4נמנעים? תודה. שלושים ושלוש. אישור הארכת שירות בשנה למר יצחק 

 5 יה. בעד? מרלי קב"ט העירי

 6 אני רק יעיר הערה קטנה פה. מקווה שזה תוקן. לא יודע, לא ראיתי.  :מר ז. חי

 7אני אסביר. תראו, אנחנו מבקשים מהמועצה אישור לשנה, בפועל  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8אנחנו איציק מרלי שיבדל לחיים ארוכים אין ספק שהוא נכס לעיר 

 9אמור לסיים בגדול  , עובד שמשמש דוגמא לכולם, תענוג פשוט.נהריה

 10תוך משהו כמו חצי שנה, שבעה חודשים אבל את המועצה לא לטרטר 

 11פעמיים, אז אנחנו מבקשים אישור לשנה. בפרוטוקול, שהיה לו זה 

 12כתוב פחות אז מי בעד? נגד? אין, נמנעים. תודה. הערכות לחורף, אני 

 13אמרתי קודם, יש פה את כל ההערכות. אם אתם רוצים לדבר על זה אז 

 14בשמחה. אני אומר לכם באופן כללי, אני אתן לך את הזכות. אלי עשה 

 15פה עבודה החורף. אנחנו לא קודם כל ברוך השם שיהיה גשם וכמה 

 16שיותר, ושנצלח אותו בשלום, העיר צרובה בעניין הזה. איבדנו את מוטי 

 17ז"ל, והיום מבול של פניות ושל טלפונים של אנשים, אפילו ברמה 

 18שאצלם טיפלו בניקוז. אז גם פארס כאן ועופר, וקובי הפרטית של לוודא 

 19ואלי וכל מי שעסק בעניין, משה ודודו, בקיצור עשו פה עבודה, אני 

 20מקווה מאוד שנעבור את החורף הזה בשלום. אני חושב שמאגר יחיעם 

 21הוא נותן לנו זריקת עידוד. קודם כל שהממשלה התחילה סוף, סוף את 

 22שנים במגירה. וברגע שזה יצא  התוכנית הממשלתית ששכבה הרבה

 23לדרך אז זה לא יעצור עד שזה לא יסתיים. אבל בכל זאת, אנחנו מקווים 

 24שנעבור את זה בשלום, שירדו גשמים בעזרת השם ושלא יהיו לנו פערים 

 25 או בעיות. איציק בבקשה. סליחה.

 26 ...הערכות לחורף, ביצעת או יבוצא.  יצחק:מר פרץ 

 27ל מהדברים בוצע, גם כרגע כל מה שקשור לצילום, תעלות, אז חלק גדו ע:"מר ר. מרלי, רה

 28שני קילומטר בוצע נכון פארס, אם אני לא טועה. זה תהליך שלא בוצע, 
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 1צריך להבין. לא, לא. אני אומר, חלק בוצע וחלק יבוצע אבל צריך לזכור, 

 2היום למשל היה עץ בטיחותית עמד ליפול, יש תהליכים של המשכיות 

 3 לאורך כל החורף. זה עבודה קבועה שוטפת. שנצטרך להמשיך 

 4 התב"ר.... יצחק:מר פרץ 

 5אני הבנתי מה שאתה אומר אבל יש הרבה דברים שהם בשוטף אם  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 תרצה אני אפרט. 

 7 לא. לא. לא.  יצחק:מר פרץ 

 8אז יש דברים שהם בשוטף. שימשיכו לקרות, ואת כל ההכנות שהצלחנו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9לעשות עד היום עשינו. ואני אומר שוב, לראיה היום בסך הכול העיר 

 10נהריה עמדה יפה מאוד אל מול הגשמים שירדו. וצפויים גשמים עד סוף 

 11השבוע לפחות. ברוך השם. שנשרוד את זה. עוד מישהו להתייחס? יפה. 

 12  ים שיהיה ערב טוב. תודה.תודה רבה חבר

 13 ישיבה נעולה


