
 

 

 
 1 עיריית נהריה

 2  ,2020באוגוסט  5ט"ו באב תש"ף, ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ד', 

 3 בהיכל הספורט בשכונת עין שרה. 18:00בשעה 

 4 משתתפים:

 5 מר רונן מרלי, רה"ע

 6 מר אייל וייזר, סגן ראש העיר

 7 , חברת המועצהגב' שרית מולכו

 8 , חבר המועצהמר מקס אפריאט

 9 בר המועצה, חמר חיים רואש

 10 , חבר המועצהעו"ד אורן סודאי

 11 , חברת המועצהעו"ד קלאודיה מרקוב

 12 , חבר המועצהמר דימה אפשטיין

 13 , חברת המועצהגב' שרית נס פררו

 14 , חבר המועצהמר זכריה חי

 15 , חבר המועצהמר יצחק פרץ

 16 , חברת המועצהגב' אורנה שטרקמן

 17 מוזמנים:

 18 מר אלי אלבז, מנכ"ר העירייה

 19 גזבר העירייה רו"ח מיכה זנו,

 20 עו"ד אורן ארבל, היועץ המשפטי לעירייה

 21 אינג' פארס דאהר, מהנדס העיר

 22 מר רוני לוי, מנהל המחלקה לתכנון עיר

 23 מר דודו אילוז, מזכיר המועצה

 24 מר ליאור הרשמן, מנהל המתנ"ס

 25 

 26 

 27 על סדר היום:

 28 תב"רים
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 1 אישור תיקון לחוק העזר העירוני לנהריה

 2 פורמציהאישור חוזה להחכרת חדר טרנס

 3 אישור הגדלת חוזה לגשר )הולכי רגל( הסתיים

 4 2020שנת  1דוח כספי רבעון 

 5 הצגת פעילות החברה למתנ"סים בנהריה

 6 פרוטוקול

 7לישיבת מועצה מן המניין. יש עוגה, יאללה, אנחנו עוברים להזמנה  מר ר. מרלי, רה"ע:

 8הפסקה של דקה. שתי דקות הפסקה בין הישיבות. )קטיעה( יש פה, 

 9ה ליאור? ליאור, יש פה בקשה, דרך אגב אורן אני מבין שזה מצריך איפ

 10הצבעה. ליאור הגיע ולא יוכל להישאר עוד הרבה זמן. ליאור הוא מנהל 

 11שאיציק מרלי  IDBדקות מתחילה חתונה בטיילת  10המתנ"ס, עוד 

 12מארגן שם עם זוג שמתחתן, נהריינים. הב'קשה היא להקדים את סעיף 

 13לעכשיו. אורן, צריכים להצביע על זה?  14ון, סעיף אם אני זוכר נכ 14

 14או.קי. אז ליאור מבקש להציג את המתנ"ס כי הוא צריך ללכת, יש 

 15 מישהו שמתנגד? מי בעד? כולם, תודה, ליאור, בהצלחה, בבקשה שרית. 

 16אז שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו רוצים להציג את המבנה של המתנ"ס,  ש. מולכו: 'גב

 17וני ולאחר מכן ליאור יציג את עצמו כדי שתכירו אותו את המבנה הארג

 18וגם את התוכניות שלנו לשנה הקרובה. אז אני ממש בקצרה. לפני שנה 

 19וחצי בערך הבנו שאנחנו צריכים לשנות משהו בכל מה שקשור לתחום 

 20הקהילתי בנהריה והתחלנו לדבר על החזרת החברה למתנ"סים. כמו 

 21ומי  2010ה מנהריה בשנת שאתם יודעים החברה למתנ"סים יצא

 22שהפעיל את המרכזים הקהילתיים הייתה עיריית נהריה. פנינו לחברה 

 23למתנ"סים ואני רוצה רק לשתף אתכם שכשהתחלנו לגשש נכנסתי 

 24לאתר החברה למתנ"סים ומשפט אחד שם נורא נורא משך את תשומת 

 25לבי ואני זוכרת אותו עד היום. החזון של החברה למתנ"סים היה אדם 

 26נה קהילה, בונה חברה, בונה אדם. זה כשלעצמו אומר הרבה מאוד. בו

 27אנחנו רוצים לבנות את הקהילה בנהריה, אנחנו רוצים לתת לתושבים 

 28תחושת שייכות, רוצים שיהיו חלק מהמרכז, רוצים לראות את כולכם 
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 1במרכזים הקהילתיים על מנת שביחד נבנה עתיד טוב יותר גם לנו וגם 

 2זה בעצם החברה למתנ"סים, מה היעוד שלה,  לילדים שלנו. אז מה

 3החברה למתנ"סים בונה קהילות באמצעות המרכזים הקהילתיים 

 4ונותנת לנו תוכניות שבעצם מאפשרות לכל אדם להרגיש פה משמעותי 

 5ושייך. מה זו החברה למתנ"סים? זו בעצם זרוע ביצועית של משרד 

 6ם שנעזרים החינוך בפרט ושל עוד הרבה מאוד משרדי ממשלה נוספי

 7בחברה למתנ"סים על מנת להגיע לקהילה. החברה מטמיעה תשתיות 

 8מנכ"לים ארגוניות ניהוליות ותוכניות במרכזים הקהילתיים באמצעות 

 9ומנהלים שהיא מכשירה, יש לה תוכנית הכשרה למנהלים שלה, היא 

 10הופכת אותם למנהלים מקצועיים שיודעים איך לפעול ולבנות קהילה. 

 11ו הקמנו בנהריה גוף עצמאי שפועל כחברה לתועלת הציבור יש לנו, אנחנ

 12ומהווה זרוע ביצועית של הרשות בכל תחומי הפנאי והקהילה. החברה 

 13הזאת מורכבת משנים עשר נציגי ציבור שמחולקים כנציגי רשות, נציגי 

 14תושבים, נציגי הסוכנות היהודית ונציגי החברה למתנ"סים. למה 

 15רבה שנים, בשנות השבעים, הסוכנות הסוכנות היהודית? כי לפני ה

 16היהודית היא זו שבנתה את המרכזים הקהילתיים בהרבה מאוד 

 17רשויות מקומיות וביחד עם החברה למתנ"סים יצרה איזשהו גוף שינהל 

 18את המרכזים האלה בצורה מקצועית. בראש החברה שלנו עומדים 

 19ל שנים עשר נציגים והם אלה שאחראים מבחינה משפטית וציבורית ע

 20ניהול תקציב המרכז באמצעות חוזה מיוחד שמורכב מעיריית נהריה, 

 21החברה למתנ"סים והסוכנות היהודית. המטרה שלנו היא להגיע למצב 

 22שבו כל אדם תושב העיר רואה במרכז הקהילתי מוקד לפעילות 

 23חברתית, קהילתית, תרבות ופנאי מגיל לידה עד גיל זהב, ובעיקר לגרום 

 24עותי ושייך ועל ידי כך לקדם  מוערבות לכל תושב להרגיש משמ

 25חברתית, התנדבות ויזמות. אחד התחומים שאנחנו משקיעים בהם 

 26בבינוי הקהילה הוא שילובם ומעורבותם של בעלי מוגבלויות, פיזית, 

 27מנטלית, שכלית וכו'. אנחנו כמובן נותנים גם שירותי חוגים למגוון 

 28לאוכלוסיות מגוונות. הגילאים ומשלבים בפעילות הרבה מאוד תוכניות 
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 1את התוכניות אני רוצה שמנהל המתנ"ס שלנו יציג בפניכם, שמו ליאור 

 2 הרשמן. הבמה כולה שלך ליאור.

 3, נשוי, גר בקיבוץ אילון 51שלום לכולם, כמה מלים על עצמי, ליאור, בן  מר ל. הרשמן:

 4שנים הייתי שותף להקמה של בי"ס  3שנים בצבא,  26בגליל המערבי, 

 5שנים  3סיכון בקריית מוצקין, אני בעל תעודת הוראה. היו לנוער ב

 6שנים מעניינות  4מדהימות, לאחר מכן הקמתי את הרשת בצפת, 

 7ומאתגרות וכאמור אני מאוד שמח להיות כאן בנהריה. כמו ששרית 

 8אמרה, החברה למרכזים קהילתיים, החברה למתנ"סים הארצית 

 9רונות, היא הפכה להיות שנים האח 5-6-עשתה שינוי מאוד מאוד גדול ב

 10זרוע ביצוע של משרדי הממשלה. אני חושב שגם בממשלה וגם בכלל 

 11ישנה הבנה שחלק מהקהילות שלנו אולי יש צורך גם קצת להתערב 

 12ואולי לעבוד גם עם הקהילה על מנת לבוא ולשפר תחומים שאנחנו 

 13רואים אותם ביומיום ועליהם קצת אפרט. כמו שאתם יכולים לראות 

 14באמת הרעיון הוא לייצר קהילה של קהילות, רשת מרכזים  במצגת,

 15קהילתיים שיהיו פזורים ברחבי העיר, המרכזים הקהילתיים האלה 

 16היעוד המרכזי שלהם להיות בית לתושבים. אנחנו בחברה למתנ"סים 

 17אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים לנו ותכף אראה את זה, זה להיות 

 18חלק מרכזי ואמיתי בבנייה של  שותפים של הקהילה, ושהקהילה תהיה

 19תוכנית העבודה שלנו בכלל ובהויה של התושבים בעיר. אתן לכם סתם 

 20דוגמה קטנה שתבינו, החברה למעשה הייתה אמורה לפתוח את שעריה 

 21וכשישבנו עם ראש העיר בסביבות חודש מאי חשבנו ביחד עם  1/9-ב

 22בדוק התקופה הקשה הזאתי, תקופת הקורונה ואמרנו לעצמנו בוא נ

 23ביחד, נעשה סקר תושבים ונבדוק איתם מה הם רוצים שיקרה בקיץ 

 24בנהריה מבחינת החברה למתנ"סים, אז אני סתם אראה לכם, עשינו 

 25איש שזה המון, בסקר  600-סקר, עשינו סקר תושבים, וענו לנו קרוב ל

 26תושבים שאלנו את התושבים קודם כל אם היו רוצים לראות פעילויות 

 27מה שבדר"כ לא קורה, ורצינו גם לשאול אותם מה של המתנ"ס בקיץ 

 28הם רוצים, איזה סוג של פעילויות היו רוצים לראות בקיץ, אז אלו 



 ט"ו באב תש"ף עיריית נהריה

 2020באוגוסט  5 ישיבה מועצת עיר

 

5 

 1התשובות שקיבלנו מהתושבים ובעצם מה שעשינו בנינו תוכנית עבודה 

 2שאת תוכנית העבודה הזאת אפשר לראות דרך אגב באתר שלנו, אתם 

 3חנו את מה שהתושבים מוזמנים להיכנס ולראות, ובעצם באתר לק

 4ביקשו ולמעשה בנינו תוכנית שלמה ומלאה, אתם יכולים להיכנס, של 

 5חוגים ופעילויות, סתם לדוגמה בבוקר, חוף לגמלאים, למדנו 

 6מהגמלאים, תכף נדבר על תחומי האחריות של המתנ"ס אבל למדנו בין 

 7היתר שאנשים רוצים גם פעילות של בוקר, ים, חוף, ואתם יכולים 

 8ולהיכנס, יש פה פעילות גדולה ועניפה של פעילות שלמעשה  לראות

 9נבנתה יחד עם התושבים. גם עכשיו כדוגמה לתוכנית העבודה שלנו 

 10לשנה הבאה אחד הדברים שחשובים לנו זה להיכנס לכל נושא תחום 

 11הלמידה וגם כאן עשינו שאלון גם להורים וגם לבני הנוער כדי באמת 

 12ה ירצו לראות בעיר בשנה הבאה ואלה לבדוק מבחינת מרכזי הלמידה מ

 13הדברים, כמובן לא ניכנס לזה אבל בגדול אנחנו כבר היום יודעים מה 

 14חשוב להורים בנהריה על מנת שאנחנו נפתח ונקיים בשנה הבאה. אלה 

 15הם בעצם תחומי העניין כרגע, תחומי האחריות כפי שראש העיר הגדיר 

 16של מתנדבים, נושא של לנו למתנ"ס, יחידת הנוער, כל העולם, נושא 

 17צרכים מיוחדים שהוא בבת עינינו, תחום הגמלאים, תחום הגיל הרך, 

 18צריך להבין שתחום הגמלאים כשאנחנו מסתכלים עליו, והרכזת תחום 

 19גמלאים של המתנ"ס לא מסתכלת רק על מועדוני הגמלאים, מסתכלת 

 20בכלל על כל תחום הגמלאים בעיר שזה דבר שהוא מורכב ומעניין וגם 

 21כאן ניכנס לסקרים ונבדוק את הצרכים במסגרת תוכנית העבודה. גם 

 22תחום הגיל הרך צריך להבין, המתנ"ס הולך לנהל את צהרונים וגם את 

 23תוכנית ניצנים שנה הבאה ואנחנו מסתכלים על תוכנית הגיל הרך 

 24כמשהו מורכב וגדול שיש בו חוסר היום בנהריה. סתם דוגמה, פתחנו 

 25בורי חדש בעין שרה וג'ימבורי חדש בטרומפלדור בימים האחרונים ג'ימ

 26ואנחנו מתכוונים להכניס כמה שיותר תכנים בעניין הזה לנשים שזה 

 27עתה ילדו, הרבה מאוד תחומים כאלה ואחרים שהם בבת עינה של 

 28החברה למתנ"סים. יש לא מעט תוכניות של החברה למתנ"סים 
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 1ק דוגמה קטנה הארצית כמו ניצנים, פלא, עמיתים, רוצה לתת לכם ר

 2מבחינת תוכנית עמיתים, תוכנית עמיתים היא תוכנית שנועדה לתת 

 3מענה לנפגעי נפש, השונה בין החברה למתנ"סים לחברות ועמותות 

 4אחרות שאנחנו המטרה המרכזית שלנו היא לשלב את האנשים 

 5בקהילה, תוכנית עמיתים כשמגיע אלינו נפגע נפש אז חלק מהנושא 

 6עושים לו השמה בתוך החוגים והפעילויות של  הטיפולי אנחנו גם כן

 7המתנ"ס, תבואו לחוג, סתם חוג ציור וכו', ויש שם מישהו שמוגדר 

 8כנפגע נפש, אתם לא תדעו שהוא נפגע נפש, אבל אנחנו נדאג לשלבו 

 9בקהילה והוא למעשה ירגיש שהוא חלק וזה משהו שהוא מדהים ועובד 

 10לפתוח באוקטובר, ממש מקסים. מרכזי למידה, קתדרה אנחנו רוצים 

 11סוג של קמפוס, יש לנו שילוב נהדר עם אונ' חיפה, עם מכללת גליל 

 12מערבי, עם עמותות ואוניברסיטאות נוספות על מנת לפתוח לגמלאים 

 13במידעטק, לפתוח להם מערכת חדשה של למידה מעניינת ומאתגרת 

 14בעיר נהריה. אני אגיד רק מלה קטנה על המבנה הארגוני כי למעשה 

 15חלקים,  4-ת דיברה על זה אבל בגדול לקחנו את העיר וחילקנו לשרי

 16לכל שכונה תהיה מנהלת שלוחה, מה זה מנהל שלוחה, זה לא מישהו 

 17שהמטרה שלו להיות אחראי על בניין מסוים, היא אמורה להיות מנהל 

 18או מנהלת שלוחה של השכונה עצמה, היא אמורה להיות בקשר, היא 

 19שכונה כזאת יהיה לה סוג של  תהיה בקשר עם התושבים, כל

 20דירקטוריון של התושבים, יחד איתם, נעבוד ביחד ונייצר את הפעילות 

 21שהתושבים חושבים שזה מה שצריך להיות בתוך העיר עצמה. המתנ"ס 

 22הזה צריך להיות הבית של התושבים. גם אם מישהו מחר בבוקר מחליט 

 23ך לדעת שזה שהוא רוצה לשתות כוס קפה בעין שרה בבוקר אז הוא צרי

 24הבית שלו ושהוא יכול לבוא לשם. אז יש פה עולם שלם של תכנים 

 25שאנחנו רוצים להכניס חזרה לתוך העיר. סתם דוגמה לדוח פעילות, 

 26בנובמבר, שתבינו, זה חודש וחצי של  15-חשוב לי שתראו את זה, זה מה

 27משתתפים היום בפעילות המתנ"ס,  1,480ביוני, יש לנו  15-פעילות מה

 28ולל יחידת הנוער, תכף נדבר עליה, אני רוצה להראות לכם סתם לא כ
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 1דו"ח לדוגמה כדי שתבינו את רמת הירידה לפרטים שלנו. סתם 

 2משתתפים, אנחנו יודעים בדיוק  114תסתכלו, זה חוג גלגיליות, יש לנו 

 3בכל מקום ומקום כמה ילדים, כמה משתתפים, מי שילם, לאן שילם, 

 4אנחנו יודעים היום לבוא ולומר וזה גם לאן הלך הכסף, ברמת השקל 

 5עניין של שקיפות וזה נורא חשוב לנו, כי בסוף החברה למתנסים היא 

 6חל"צ, אנחנו מסיימים את השנה באפס, וכל שקל שאנחנו למעשה 

 7נרוויח אנחנו מחזירים אותו לקהילה, זה הרעיון המרכזי בעצם של 

 8אחד הדברים החברה וגם כן השקיפות פה מאוד מאוד חשובה לנו. 

 9היפים פה שחשוב לנו לעשות, יש תוכנית שנקראת תוכנית תלמה 

 10בחברה למתנ"סים שלפחות פעם בחודש, פעם בחודש וחצי אנחנו 

 11מביאים גם את ההורים, זה משהו מדהים, אנחנו לא מביאים את 

 12ההורים כדי ללמוד לעשות חוג צמות, אנחנו מביאים את ההורים כדי 

 13עת איכות עם הילדים שלהם. אני יכול להגיד שפעם בחודש הם ישבו לש

 14לכם שבצפת היינו לוקחים את הפלאפונים מהתושבים, מכניסים אותם 

 15לתוך החוג, לא משנה איזה חוג, וואטאבר, בסוף הם היו יוצאים החוצה 

 16אומרים ליאור, ואללה, למדתי על הילדים שלי משהו שלא למדתי 

 17שיתוף בין ההורים לבין  הרבה מאוד שנים, וזה תחום, התחום הזה של

 18הילדים הוא תחום שמבחינתנו מאוד מאוד חשוב, הוא בעל ערך רב. יש 

 19פה כמובן גם כן את יחידת הנוער, יש פה את העולם של יחידת הנוער 

 20שהוא חשוב ודרמטי ואנחנו הולכים להקים יחד עם ראש העיר 

 21 ובתמיכה שלו כמובן, הולכים להקים עוד מועדון נוער אחד בנהריה

 22הירוקה, אני חושב שבכל האזור של נהריה הירוקה אין לו מועדון נוער 

 23ואנחנו חושבים שזה מאוד מאוד חשוב. בגדול אני יכול לומר ולסכם 

 24שהשיתוף פעולה בעצם של האנשים, של התושבים זה בעצם הבסיס 

 25לכל הקיום של החברה למתנ"סים בנהריה ואני מאוד מקווה ששיתוף 

 26שיותר פורה ונוכל להתגאות בקהילה חזקה,  הפעולה הזה יהיה כמה

 27 מלאה ובטוחה. תודה.

 28 תודה רבה, שאלות?  ש. מולכו: 'גב



 ט"ו באב תש"ף עיריית נהריה

 2020באוגוסט  5 ישיבה מועצת עיר

 

8 

 1 )גב' שטרקמן ברקע, לא ברור( הרמקול לא עובד. כן, בטח.  מר ל. הרשמן:

 2 רגע, עובד אורנה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 לא יודעת.  א. שטרקמן: 'גב

 4 ה.תן לה את המיקרופון הז ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 סבבה, אחד, אם עשיתם מדד שביעות רצון א. שטרקמן: 'גב

 6 רגע, לא שומעים. בוא מתן, תן לה את המיקרופון. ע:"מר ר. מרלי, רה

 7זה ימי קורונה. שומעים? סבבה. )קטע לא רלוונטי( קודם כל אם היה  א. שטרקמן: 'גב

 8 מדד שביעות רצון ומה התוצאות?

 9, אנחנו 15/8-עד ה 15/6-דרנו אותה מההפעילות שלנו למעשה הג מר ל. הרשמן:

 10לוקחים למעשה, כל פעם ניקח פלטפורמות, המלה קפסולות היום זה 

 11כזה תופס, אז אנחנו ניקח קפסולות כל פעם של חודשיים קדימה, 

 12, מיד בסיום הקפסולה אנחנו עושים 15/8-הקפסולה הזאת נגמרת ב

 13 סקר שביעות רצון של התושבים ונשמח לפרסמו.

 14 ומה עלות החוגים לגמלאים, למשל חוג הספורט שראיתי שם  טרקמן:א. ש 'גב

 15כן, לצורך העניין יש פה שני דברים, שני נושאים שצריך להכיר אותם,  מר ל. הרשמן:

 16אחד זה נושא דמי חבר והדבר השני זה עלות החוגים לגמלאים. דמי 

 17 לא השתנה שום דבר.₪,  45החבר נשארו באותה מידה 

 18 חודש?ל א. שטרקמן: 'גב

 19כן, נשאר ממש אותו דבר, ולגבי נושא של חוגים, יש שני סוגי חוגים, יש  מר ל. הרשמן:

 20 שזה שני חוגים לפעילות₪  45חוגים שלמעשה הגמלאים מקבלים בתוך 

 21 בחודש או בשבוע? א. שטרקמן: 'גב

 22בשבוע, מה זאת אומרת. ומעבר לזה יש כמובן את הפרילנסרים,  מר ל. הרשמן:

 23אחוזים  5-6כול להיות שהייתה עליה של סדר גודל של בפרילנסרים י

 24אבל זה בגלל המשמעות של המעבר בין העירייה למתנ"ס אבל באמת 

 25 באחוזים בודדים ואפשר לבדוק את זה.

 26 כמה זה?  א. שטרקמן: 'גב

 27 אז אני אומר, בין סדר גודל  מר ל. הרשמן:

 28 שקל? חוג כאילו לחודש? 100 א. שטרקמן: 'גב
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 ₪1  15לחודש שזה סדר גודל של ₪  65ממש לא, המקסימום לחוג הוא  מר ל. הרשמן:

 2לשבוע פלוס מינוס, כאילו לפעימה אחת שזה מחיר שהוא סביר, 

 3שקלים, ההבדל הוא  58שקלים,  60המחירים לפני זה היו סדר גודל של 

 4יחסית מינורי אבל לספק לצורך העניין בדין ודברים בינם לבינינו הבנו 

 5מצוא איפשהו את דרך הביניים אבל ממש המחירים שאנחנו צריכים ל

 6 עלו ברמות מזעריות.

 7 החוגים של הילדים ש. נס פררו: 'גב

 8החוגים של הילדים גם כן אותו דבר, אתם יכולים לראות, נשארו כמעט  מר ל. הרשמן:

 9ללא שינוי, יכול להיות שבמהלך פתיחת השנה, צריך להבין שיש פה 

 10מרכז הקהילתי ולא משנה אם היו לו שינוי, אם קודם המדריך היה ב

 11ילד, שניים, שלושה, הוא היה מקבל למעשה את השעתי, אנחנו עברנו 

 12לשיטת תמחור אחרת, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שהחוגים האלה 

 13כדי שגם יהיו רווחיים ואיכותיים יש לזה משמעות כדי שנוכל בסופו של 

 14ם כאן המחירים עלו דבר גם להחזיר את התקציב הזה לקהילה. אבל ג

 15באמת באחוזים בודדים, אפשר לבדוק את זה, עם חוגים לנשים בערב 

 16שקלים, המחירים ממש ממש נשארו  95שקלים, עכשיו  90, 85שעלו 

 17 כמעט כמעט כמעט זהים.

 18 כמה מקבלים מהמשרד לשוויון חברתי על הגמלאים? אתה יודע? א. שטרקמן: 'גב

 19עיר מועדון אחד לגמלאים שמוגדר ומוכר על ידי המשרד, קודם כל יש ב מר ל. הרשמן:

 20משרד הרווחה, אני מאוד מקווה שהעירייה תדאג לכך שעוד מועדוני 

 21 גמלאים יוכרו ואז יהיה לנו גם יותר קל כלכלית. 

 22 אז כאילו אין עודפים מזה.  א. שטרקמן: 'גב

 23 לא, ממש לא, אין שם עודפים בכלל, להפך, זה גירעוני.  מר ל. הרשמן:

 24אני רוצה רגע להוסיף משהו לגבי עלות החוגים, אתם צריכים להבין  ש. מולכו: 'גב

 25משהו, כשהפעילות הזאת התקיימה בעירייה מי שסבסד את החוגים, 

 26ילדים, מי  10גם אם היה ילד אחד, שניים, שלושה ילדים ובין אם היו 

 27שסבסד את הפער שבין עלות החוג לבין התקבול זה אנחנו התושבים, 

 28לק על כולנו, זה יצא מתוך התקציב השוטף של העירייה, זה ח זה נפל
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 1מהגירעון המצטבר שלנו, מה שאנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים 

 2שיהיה פה סדר, חוג לא יתקיים עם ילד אחד או שניים, אנחנו נביא 

 3חוגים טובים, איכותיים ואנחנו רוצים למלא את החוגים האלה בכמות 

 4את עלות החוג וגם לגרום למצב שאם יישאר ילדים שתספיק גם לכסות 

 5לנו עודף העודף הזה יחזור לקהילה, איך הוא בעצם חוזר לקהילה, 

 6למשל בעצם העובדה שאנחנו מסבסדים את מועדוני הגמלאים, ברור 

 7לא מממנים את עלות המועדונים וזה בסדר, ₪  45לכולנו שדמי חבר של 

 8נו כרשות, כמדיניות של זה גם לא אמור לממן אותם, זה בסדר גמור, ל

 9הרשות יש את הזכות לבוא ולהחליט שאנחנו מממנים או מסבסדים 

 10כסף, אנחנו צריכים  X-את עלות החוגים האלה במועדוני הגמלאים ב

 11לעמוד בזה. אנחנו כמתנ"ס נעשה הכל על מנת לעמוד, אנחנו חייבים 

 12חנו לעשות את זה, לעמוד בתקציב, כי אסור לנו להיכנס לגירעונות, אנ

 13לא עירייה. לאף אחד מאיתנו אין אינטרס להשאיר לעצמו איזה עודף, 

 14אנחנו לא חברה בע"מ, אני לא מקבלת שכר, ליאור מקבל את השכר 

 15מהחברה למתנ"סים, השכר של המנכ"לים לא נופל על המרכז הקהילתי 

 16כך שאין לנו שום אינטרס להשאיר את העודפים אצלנו, זה לא הולך 

 17זה חוזר לקהילה בצורה של פעילויות והעשרה, אז לאף אחד מאיתנו, 

 18חשוב לנו שגם אם אנחנו טיפה מייקרים את עלות החוג זה על מנת 

 19שאנחנו לא נגיע למצב של גירעונות ולא ניפול כנטל שוב על התקציב 

 20העירוני, כי אם ניכנס לגירעון נבוא לראש העיר ונגיד לו לא הספיק לנו, 

 21תחו בהתאם לכללים שההנהלה קבעה בוא תסבסד. החוגים שלנו ייפ

 22 ובהתאם למחירי םשאנחנו חושבים שנכון לגבות מהתושבים.

 23 מה התקורה שחברת המתנ"סים לוקחת? א. שטרקמן: 'גב

 24 אין שום תקורה שהחברה לוקחת. ש. מולכו: 'גב

 25החברה למתנ"סים הארצית לא לוקחת שום תקורה, אין דבר כזה,  מר ל. הרשמן:

 26ברה נפרדת לחלוטין, אנחנו כפופים לעיריית אנחנו כאן בנהריה ח

 27נהריה, לסוכנות היהודית ולחברה למתנ"סים הארצית, אין פה שום 

 28עניין כספי מול החברה למתנ"סים הארצית, להפך, היא רק משקיעה 
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 1בנו, שזה התפקיד שלה דרך אגב כחברה ממשלתית. אני רוצה להגיד 

 2ה של העיר, זה לא מובן תודה רבה גם לרונן וגם לשרית על השיתוף פעול

 3מאליו, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד ערים אחרות, זה נמצא 

 4בקטגוריות כאלה ואחרות ובאמת להגיד תודה ואני מקווה ששיתוף 

 5 הפעולה הזה יביא אותנו להרבה מקומות טובים בנהריה, תודה. 

 6תודה ליאור ושרית, לפני שאני אגיד תודה באמת אני רוצה לומר לכם  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7קודם כל תודה על השאלות, שאלות מצוינות שנתנו באמת הזדמנות 

 8לענות פה על כמה דברים. אני אומר לעיר נהריה, לתושבים, המתנ"ס זו 

 9בשורה ענקית ואנחנו רק בתחילתה של דרך ובתקופה מורכבת. זאת 

 10הרבה יותר חוגים, המגוון יהיה רחב יותר,  אומרת החוגים יהיו

 11הפעילות תתפרש על כל העיר מקטן ועד גדול והתושבים ירוויחו, זה 

 12המקצוע של המתנ"ס, זה הידע שלו, ההבנה שלו, הם יעשו את זה הרבה 

 13יותר טוב מעירייה, אם עירייה רוצה להחזיק את זה כדי להחזיק 

 14יתרנו במירכאות על שליטה בעובדים אז אני אומר לכם שאנחנו ו

 15השליטה הזו, זה הרבה יותר יעיל, זה הרבה יותר כלכלי, אני אומר לכם 

 16שאנחנו עכשיו בתחילתה של דרך, זאת אומרת שעכשיו לכאורה אנחנו 

 17קצת משקיעים, אבל מהר מאוד העיר תגלה שהמתנ"ס הקהילתי 

 18בנהריה זה בעצם מלכ"ר, הוא לא מתכוון להרוויח, כל שקל שנשאר לו 

 19זר לקהילה, אין פה שום דבר אחר, אין פה שום דבר מעבר, ולכן אני חו

 20חושב שהחיבור של החינוך הפורמלי עם  הבלתי פורמלי עם העצמה 

 21בשכונות בכל העיר ובפרישה רחבה שוב מקטן ועד גדול זה הישג אדיר, 

 22אני כבר רואה את הניצנים ואומר לתושבים שיש לנו גם יו"ר מעולה 

 23ליאור גם על ההתחלה המצוינת, ומי שיגיע למתנ"ס וגם מנכ"ל ושאפו 

 24יגלה גם שירות כמו שצריך, גם מקצועיות, עבודה  נכונה, עבודה חכמה. 

 25נתנו להם את המידעטק, את אחד הנכסים הכי טובים שיש לנו מתוך 

 26רצון שבאמת השירות של המרכז הקהילתי הזה יהיה כמו שצריך 

 27ספק שהתושבים ככל שיעברו לאוכלוסיה, אני מברך על זה, ואין לי 

 28השנים יגלו שזה אחד הדברים הכי טובים וחשובים שנעשו בעיר, אז 
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 1ישר כוח והמשך הצלחה, ותודה ואני מתחיל עם התב"רים, להזכירכם 

 2אנחנו עברנו מסעיף ארבע עשרה ואנחנו חוזרים לסעיף אחד. סעיף 

 3ה, ראשון, אני אומר, כל מי שרוצה להתייחס אני מבקש לפני ההצבע

 4סעיף ראשון זה תכונן והקמת מבנים יבילים, הכנסות ממשרד החינוך 

 5מהרשות, זה ₪ אלף  70משרד החינוך, ₪  אלף  540מהיטל השבחה 

 6לכל מבנה. יש את גן הילדים ברוש ₪ אלף  70הגדלת תקציב קיים, זה 

 7התייחסויות? מי בעד? מי נגד? נמנעים? סעיף שתיים, ₪. אלף  120בסך 

 8ועה בצומת סולד לוחמי הגיטאות ממשרד התחבורה הסדרת מעגל תנ

 9תקציב חדש. מי בעד? נגד? ₪ אלף  350והרשות מהיטל כביש, סך הכל 

 10נמנעים? תודה. סעיף שלוש, הסדרי תנועה בצומת משה סנה יפה נוף, 

 11מהרשות. הערות? מי  120, 280משרד התחבורה ₪, אלף  400זה שוב 

 12, אנחנו מדברים M21למידה  בעד? נגד? נמנעים? תודה. עיצוב מרחבי

 13מי בעד? נגד? ₪, אלף  80עכשיו על מרכז פסגה, משרד החינוך משלם 

 14נמנעים? תודה. חמש, זה אני מניח שיהיו שאלות, אז אם תרצו כמובן 

 15תהיה התייחסות של הגזבר או של פארס, מהנדס העיר שנמצא כאן, זה 

 16האוצר, לחוק התכנון והבנייה, משרד  101היערכות לישום תיקון 

 17התהליך הזה החל לפני מספר שנים, זה לא תהליך חדש, שתכירו, 

 18והרבה יותר מקצועיים, סריקה של  101הרשות עברה בעצם תיקון חוק 

 19כל התהליכים, כל היתר בנייה היום עובר בתוך רישוי זמין במערכת 

 ₪20 מיליון  1.094ממוחשבת בצורה סדורה ולכן אנחנו מדברים פה על 

 21האוצר וחצי מהרשות, זה בעצם אני מקווה שזה יהיה שחצי מזה משרד 

 22סוף התהליך. סליחה? או.קי. פארס, תתייחסו בבקשה להסביר, רוני 

 23 פה, מעולה, לא ראיתי אותך.

 24אז לפני מספר שנים חוקק תיקון לחוק התכנון והבנייה, הוא נקרא  מר ר. לוי:

 25ול , זו רפורמה רחבה בחוק שמטרתה, מטרת העל היא ייע101תיקון 

 26וזירוז הליכים ובעצם במסגרת הזאת המדינה לראשונה השקיעה 

 27בוועדות המקומיות לשדרג את הוועדות המקומיות, גם בהיערכות 

 28מבחינת מחשוב, גם בהיערכות מבחינת כוח אדם, גם בהיערכות 
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 1מבחינה סריקה של הרכיבים הוותיקים ש להוועדות המקומיות 

 2אז זה בגדול. אנחנו את רוב והרפורמה היא כמובן גם בהליכים עצמם, 

 3העבודה כמו שציין רונן עשינו, ויש עדיין עבודה להשלים. יש שם סריקה 

 4של ארכיב למשל, ברובו העבודה נעשתה וממשיכה להיעשות. יש שם 

 5כוח אדם שמשתדרג, כוח אדם מקצועי, למשל בעבר לפני הרפורמה לא 

 6דען זה תפקיד היה תפקיד שנקרא מידען, היום זה מחויב בחוק, אז המי

 7שחייב להיות לפי החוק ויש לו שכר מסוים. השתלמויות שהעובדים 

 8 עברו, אחסון, אבזור, סליחה? 

 9 זה אמור להיות דבר בסיסי? מר ז. חי:

 10 לא שמעתי. מר ר. לוי:

 11 זה לא דבר חד פעמי, זה אמור להיות דבר בסיסי? מר ז. חי:

 12 כן, כן ח מ. זנו:"רו

 13 עם משכורות? מר ז. חי:

 14 כן, כן לוי: מר ר.

 15 למה זה תב"ר?  מר ז. חי:

 16 תודה מר ר. לוי:

 17 לא, הוא שאל למה זה תב"ר אם יש משכורות בפנים.  א. שטרקמן: 'גב

 18 אז מיכה. מר ר. לוי:

 19זה תקציב בלתי רגיל למספר שנים, והוא יסתיים, ברגע שהוא יסתיים  ח מ. זנו:"רו

 20וטפות זה לא פעולה, בתקציב הרגיל אתה מנהל את הפעולות הש

 21שחוזרות באופן קבוע כל שנה, כמו פינוי אשפה. הרפורמה היא נקודתית 

 22ומסתיימת, אז בגלל זה זה הוגדר, זה  2019עד  2014והוגדרה לשנים 

 23 תב"ר שהיה קיים ופשוט מעדכנים אותו. 

 24נגמור, ברגע שנגמור את ההסבה זה הופך להיות חלק מהשוטף  ONCE מר א. אלבז:

 25 שלך.

 26 יוקבד ח מ. זנו:"רו

 27אנחנו כרגע בתהליכי הסבה גם בלהגדיל את האחסון בענן שיש לנו  אלבז: מר א.

 28 וכדומה. 
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 1, היערכות 5תודה, עוד התייחסויות לסעיף? אז אני חוזר, תב"ר מספר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2, תכנון 6לחוק התכנון והבנייה, מי בעד? נגד? נמנעים?  101לישום תיקון 

 3ת בוימל, משרד החינוך בעצם הגדיל לנו את ובניית גן ילדים כפול בשכונ

 4לאור בקשתנו. מי בעד? מי נגד? נמנעים? תודה. ₪ אלף  407-התקציב ב

 5, אותו דבר, תכנון ובנייה גן ילדים כפול בנהריה הירוקה, משרד 7

 6אגיד  תמיד כך, אניזה ₪. אלף  407-החינוך הגדיל לנו את התקציב ב

 7 רגע, זה לא אותו, משרד החינוך, מה?

 8 מה זה?זה מבנה?  :מר ז. חי

 9, זה צמדים של גני כן, סליחה, זה אותו מבנה, אני אגיד, אני מסביר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10נכון אני ₪, מיליון  1.580-ילדים, כל צמד משרד החינוך מתקצב אותו ב

 11לא טועה מיכה? בדר"כ לצמד, אחר כך הוא מגיע לרשות, יש הצטיידות 

 12ת אם אתה מבקש והוא מרגיש שנדרש, והוא ועניינים, הוא נותן תוספו

 13לכל צמד גנים כזה. הצמד הוא אותו דבר, בנוי ₪ אלף  407הוסיף לנו פה 

 14ההבדל בין נהריה הירוקה ₪, אלף  407אחד לאחד ולכן הסכום גם 

 15לשכונת אכזיב זה שבנהריה הירוקה עשינו גם חניון קטן ליד אם 

 16תוח מסביב טיפה שונה. תסתכלו ולכן צמד הגנים הוא אותו מחיר, הפי

 17 מי בעד? נגד? נמנעים? 

 18 יש לנו על הקודם, אז  א. שטרקמן: 'גב

 19 סליחה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 על הבא אני רוצה לדבר.  א. שטרקמן: 'גב

 21 כן, בבקשה, הבא מיזמים דיגיטליים, בבקשה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 זה אזורים זה? , על התאורה החכמה, באי2על העניין של מיזם  א. שטרקמן: 'גב

 23בגדול כל העיר, היעד הוא להחליף את כל התאורה בכל העיר בסופו של  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24תהליך, זה תהליך שכמובן יעלה המון המון כסף, מנכ"ל העירייה ביחד 

 25עם מנהל אגף שפ"ע ומנהל מח' חשמל יבצעו תוכנית על כל העיר, אני 

 26צה להזכיר, כרגע כל הטיילת מניח שנתחיל בגעתון ובשכונות אבל אני רו

 27הצפונית החדשה היא עם תאורה חכמה, יש כבר תקציב שקיבלנו 

 28להמשך הטיילת, נעביר את זה בתב"ר מסודר, מהר מאוד, תוקצבנו 
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 1 ₪ אלף  775כבר, נכון? 

 2 כן מר ז. חי:

 3להמשך הטיילת, אנחנו רוצים את כל הטיילת לעשות תאורה חכמה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4מהר, ואחר כך כל העיר, אבל לא נראה לי שעדיין הוחלט כמה שיותר 

 5בדיוק, צריך לראות כל רחוב כמה עולה, כמה פנסים, כמה צריך, כדי 

 6 שלא נעשה רחובות באמצע, בקיצור תיבנה תוכנית מסודרת.

 7סבבה, אפשר לשים בתעדוף אולי את השכונות הוותיקות לפני  א. שטרקמן: 'גב

 8 החדשות? 

 9 אמרתי, זה השכונות ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 לא, שכונות זה כללי, אתה יודע. א. שטרקמן: 'גב

 11כשאני אומר שכונות אז אני מתכוון לשכונות ותיקות, אם לדייק,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12כמובן, אז שכונות ותיקות, לפני השכונות החדשות כמובן, אגב 

 13השכונות החדשות שנבנות נבנות כבר עם תאורה חכמה חוץ מהחניונים 

 14של הבתים שעצרנו את זה וזה לא ימשך שם. אז המיזמים הדיגיטליים 

 15, סך 700הרשות ₪, מיליון  1.3האלה, המשרד לשוויון חברתי משקיע 

 16אם ראיתם את ₪. מיליון  2ויש עבודה של מצלמות עוד ₪ מיליון  2הכל 

 17המיזמים ואתם רוצים להתייחס אשמח, בקיצור, עיר חכמה, לאט 

 18אבל נגיע לשם. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. סעיף  לאט, זה תהליך ארוך

 19, שיקום כבישים ברחבי העיר, אז גם כאן זה הרשות מהיטל כביש 14

 20זה תקציב חדש, כרגע הרחובות שזקוקים, ושוב, גם את זה ₪, מיליון 

 21מנהל אגף שפ"ע לאור הצגת תוכנית עבודה רב שנתית, הרחובות הם 

 22ת שחייבים טיפול מיידי. התקציב אשל, אפרים שריר וקפלן שהם רחובו

 23הוא מיליון שקלים מהיטל כביש, זה תקציב מהיטל כביש, מי בעד? נגד? 

 24זה אישור תיקון לחוק העזר לנהריה  10, סעיף 10נמנעים? תודה. סעיף 

 25העמדת רכב וחנייתו, נמצא כאן אורן, מנהל הפיקוח והסדר הציבורי  –

 26ח להרחיב. בגדול אם אני וגם היועץ המשפטי, אם תרצו הרחבה אז נשמ

 27מנסה לפשט לציבור בעיר אנחנו רוצים לתקן את חוק העזר כדי 

 28שלרשות תהיה יכולת להטיב עם נהריינים, איפה אפשר לא לגבות חניה 
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 1לנהריינים, איפה אפשר לעשות מחיר מוזל לתושבי נהריה ובלי חוק 

 2ע העזר הזה בעצם אנחנו לא יכולים לעשות הטבה לתושבי נהריה, ברג

 3שהחוק יאושר בצורה סדורה על ידי המשרדים גם אז נוכל לקבוע 

 4תעריף לתושב נהריה ותעריף לתושב חוץ. אז בגדול, ניסיתי לפשט, אם 

 5מישהו רוצה להתייחס, תודה. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. סעיף אחד 

 6עשרה, אישור חוזה להחכרת שטח לחברת חשמל לצורך הצבת חדר 

 7מ"ר לשירות בנייני המגורים המוקצים בשטח  25טרנספורמציה בשטח 

 8מ"ר, האישור הזה כי  25מתחם מפעל שטראוס לשעבר, זה חדר טרפו, 

 9השטח הוא שטח בבעלות עירייה ולכן מחייב אישור מועצה, אז 

 10 התייחסויות. 

 11 כן, האם החדר טרנספורמציה באדמה?  א. שטרקמן: 'גב

 12 לא פ. דאהר: 'אינג

 13 א?למה? למה ל א. שטרקמן: 'גב

 14כי חברת החשמל מחוז צפוני לא מוכן להטמין חדרי טרפו, היו הרבה  פ. דאהר: 'אינג

 15 דיונים על זה וכנראה 

 16 כי זה עולה להם הרבה כסף? א. שטרקמן: 'גב

 17 זה החלטה של חברת חשמל בקיצור. ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 כי זה עולה להם הרבה כסף. א. שטרקמן: 'גב

 19ת מבחינת בטיחות, יותר בטיחות בגלל ההצפות. לא חברת חשמל טוענ פ. דאהר: 'אינג

 20 שאני מסכים איתם אבל

 21 אבל יש קרינה, לא בטוח שזה, זה בטיחותי לטענתם. ומה עם קרינה? א. שטרקמן: 'גב

 22 אבל הם מתעקשים שזה יהיה עילי פ. דאהר: 'אינג

 23 מה עם קרינה?  א. שטרקמן: 'גב

 24 במרחב הצפוני, עושים רק עילי. פ. דאהר: 'אינג

 25 מה עם קרינה? מה אמרת? א. שטרקמן: 'גב

 26אני אומר זו טענה שלהם, זה לא שאני מסכים איתה, אני במלחמות  פ. דאהר: 'אינג

 27איתם, באתי בתפקידי הקודם ממחוז תל אביב והיינו מטמינים חדרי 

 28 טרפו, חברת החשמל הצפונית לא בא בחשבון, גם בדרגים גבוהים 
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 1 ם.שיקולים כלכליי א. שטרקמן: 'גב

 2 הגענו למצב שאין מה לעשות איתם. פ. דאהר: 'אינג

 3 ולעירייה אין מספיק כוח להשפיע על זה? א. שטרקמן: 'גב

 4אפשר לעכב את הפרויקט ולא לאשר את החדר טרפו, אבל מי משלם  פ. דאהר: 'אינג

 5 את המחיר? התושבים שלנו לעתיד או הרוכשים. זה לא חכם לדעתי. 

 6 ה אם התושבים שיגורו שם לא יחטפו קרינה.בסדר, השאל א. שטרקמן: 'גב

 7לא, בגלל זה גם לקחנו, בגלל מקרה אחד בפינסקר שלוש שהיה לנו את  פ. דאהר: 'אינג

 8כל הבלגן הזה אנחנו ממקמים אותם, זה לפי ההנחיות שלנו, לראות 

 9עינינו שזה רחוק, לראיה גני ילדים בנהריה הירוקה, ראש העיר ציין 

 10אתם זוכרים הייתה חניה, פשוט הפכנו בין  שהוא גם עשה חניה, אם

 11הבניין לחניה הקיימת כדי להתרחק מחדר הטרפו שהוא נמצא בקצה 

 12 המגרש כתוצאה ממה שהיה, לומדים.

 13 בסדר א. שטרקמן: 'גב

 14זה אישור  12או.קי. תודה מהנדס העיר. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה.  ע:"מר ר. מרלי, רה 

 15, הסתיים 15פרויקט שהחל בשנת  , זה265/14להגדלת חוזה מספר 

 16, עד 4, זה בניית הגשר להולכי הרגל, גשר המיתרים מעל כביש 19בשנת 

 17מהחוזה, אנחנו רוצים לסגור את התב"ר הזה סוף סוף כדי, זה  50%

 18קשור גם לתוכנית שדיבר עליה הגזבר. אז חשבון סופי וכל מה שצריך 

 19 ובא לציון גואל.

 20שרשום שם, לא הבנתי, יש שם את עניין התאורה, אבל זה לא מה  א. שטרקמן: 'גב

 21 החלפת תאורה, זה משהו שנעשה כבר או שעושים עכשיו בעתיד?

 22 לא, ברור פ. דאהר: 'אינג

 23זה לא מדויק, יש שם עוד סעיפים גם תאורה מיליון שקל להחליף בזמן  א. שטרקמן: 'גב

 24 שהרגע הצבעתם על תוכנית הבראה בשביל יופי של גשר?

 25לא, לא, אז אורנה, אני אגיד לך מה, קודם כל כל האישור הזה בדיעבד,  אהר:פ. ד 'אינג

 26העבודה כבר בוצעה והפתיחה לדעתי, חלקכם היו גם בפתיחה 

 27, כשהתחלנו 2015-בהשתתפות שר התחבורה דאז. הפרויקט הזה החל ב

 28, והגענו לשלב של התאורה בתקופה 2018, 2017להתקדם לקראת סוף 



 ט"ו באב תש"ף עיריית נהריה

 2020באוגוסט  5 ישיבה מועצת עיר

 

18 

 1לא הסכים להביא את התאורה, גופי התאורה  ההיא ראש העיר הקודם

 2, הוא אמר הטכנולוגיה מתקדמת וצריך להחליף את 2015-שתוכננו אז ב

 3התאורה. אני זוכר שהביאו כל מיני דגמים, רוב התאורה, אם זכרוני 

 4לא בוגד בי הגיעו מחו"ל. התאורה הוחלפה לתאורת לד חדשנית לאותה 

 5ת וזה בוצע, אין שום, הגשר, שנה, זה כמובן היה כרוך בכסף והגדלו

 6 אנחנו לא בונים כלום על הגשר, הגשר כבר מתפקד.

 7 מתי עשו את התאורה, באיזה שנה? א. שטרקמן: 'גב

 8 את רוצה תאריך מדויק? אני אשמח אחר כך להגיד לך. פ. דאהר: 'אינג

 9 ?20198-לא, כאילו עשו אותו ב א. שטרקמן: 'גב

 10 ה לפני הבחירות.הגשר נחנך חצי שנ ע:"מר ר. מרלי, רה

 11לא, אבל לפי מה שרשום יש חלק, זה לא נכון, התאורה שמו אותה  א. שטרקמן: 'גב

 12 אחרי, נכון? והאפוקסי והשינויים בפסז'

 13לא, היה תאורה כבר, אם אני לא טועה שוב, אתם, את רוצה להיכנס  פ. דאהר: 'אינג

 14 לתאריכים 

 15בוצע ולא תקין לפי מה שהוא אז אנחנו בעצם חותמת גומי למשהו ש א. שטרקמן: 'גב

 16א, אבל אם זה לא תקין אז אתם )גב' מולכו ברקע, לא ברור( ל ומר?א

 17 בעצם חותמת גומי. 

 18 זה בדיעבד, כן, זה מה שהיא אמרה בדיעבד, כן, בדיעבד.  פ. דאהר: 'אינג

 19 אבל אתם לא מסכימים לזה, זה לא עשו את זה א. שטרקמן: 'גב

 20צה לענות, אורנה, תני לי להתייחס לזה, אנחנו אף פעם לא רגע, אני רו ע:"מר ר. מרלי, רה

 21חותמת גומי, אני רוצה להתייחס לעובדה שאין מה לעשות, אנחנו 

 22רשות, אנחנו ממשיכים שלטון קודם וכך הלאה וכך הלאה ואנחנו 

 23רוצים לסגור את התב"ר הזה כי אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לסגור 

 24נחנו לא סוגרים תב"ר אנחנו גם לא אותו כדי להתקדם. תזכרו שאם א

 25מקבלים על התב"ר מהממשלה ואם לא נסגור אותו אז נישאר פה עם 

 26חובות ענק, נישאר פה עם חובות והקבלן יתבע אותנו בצדק על ניהול 

 27מתמשך, ועל העדר תשלום ועניינים. זה בוצע בקדנציה הקודמת, 

 28טון בשלטון הקודם, זה נחנך באופן רשמי עם שר התחבורה בשל
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 1הקודם. רבנו עם הקבלן כמה שיכולנו כדי לחסוף כספים קצת בשנה 

 2וחצי האחרונות, ועכשיו אנחנו רוצים לסגור את התב"ר הזה, לשלם מה 

 3 שמגיע ולהימנע מתביעות.

 4בסדר, אפשר להוציא את התאריכים, אני זוכרת שהיו שינויים בעבודות  א. שטרקמן: 'גב

 5 פסז' ותאורה בקדנציה הנוכחית. 

 6 לא, לא קשור לפסז', יש דבר אחד שכן פ. דאהר: 'נגאי

 7 , עבודות נוספות בפסז' על פי דרישות העירייה.5רשום סעיף  א. שטרקמן: 'גב

 8 הגשר תוכנן, חיבור בין קניון ארנה למעלית. פ. דאהר: 'אינג

 9 תן לי רגע לענות, שום שינוי לא בוצע בשלטון הזה, גם הפסז', הכל, אני ע:"מר ר. מרלי, רה

 10דרך אגב לא משנה שום דבר ממה שבוצע כדי לא להסתבך עם החוק. 

 11אני לא יודע מי קבע, מה קבע, איך מכרז, לא מכרז, שום שינוי לא בוצע 

 12בשלטון המקומי, כל מה שאנחנו ביצעונ בפרויקט גשר המיתרים, 

 13בפרויקט הפסז' זה פרויקט שבוצע, אושר, נחתם, נסגר בתקופת 

 14ך הכל סוגרים את התב"ר הזה, זה הכל, השלטון הקודם ואנחנו בס

 15  -והאישור עכשיו זה האישור על סגירת התב"ר ו

 16 אישור החשבון הסופי. פ. דאהר: 'אינג

 17 לא, לא רשום סגירת תב"ר א. שטרקמן: 'גב

 18 לא פ. דאהר: 'אינג

 19 רשום, בוא נדייק א. שטרקמן: 'גב

 20 זה הגדלה, כן, כמובן, הקראתי, הקראתי ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 זה לא סגירת תב"ר, בסדר, זה לא מחובר א. שטרקמן: 'גב

 22 אני יכול להקריא את זה עוד פעם אם צריך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 זה סעיף בנפרד. זה אישור להגדיל את החשבון, או.קי. א. שטרקמן: 'גב

 24לא, יש חשבון סופי, אורנה, ברשותך, נושא של סגירת התב"ר קצת  פ. דאהר: 'אינג

 25גם מבקשים לאשר את החשבון הסופי כי הקבלן כבר בלבלה, אנחנו 

 26 באמת הגיע לסף של זה

 27 זה משהו אחר.  א. שטרקמן: 'גב

 28הבעיה שכל ההגדלות הגיעו עד ל, אני אגב יכול להגיד לך כמה ההגדלה  פ. דאהר: 'אינג
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 1 אם את רוצה לדעת

 2 לא, רשום פה, אני יודעת לקרוא. חריגה של  א. שטרקמן: 'גב

 3מהחוזה המקורי, זה החשבון הזה ויש העדר תביעות  35.2%לא,  פ. דאהר: 'אינג

 4 והקבלן חתום.

 5 אל תדאג, הוא יתבע.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6אני רק רוצה לציין שאחרי שנקבל את החשבון הסופי נוכל לסגור את  ח מ. זנו:"רו

 7 התב"ר, כשיהיו את המספרים 

 8נחנו מצביעים על משהו אחר, בסדר, אבל לא על זה אנחנו מצביעים, א א. שטרקמן: 'גב

 9אז היה פה הטעיה קלה, לא במכוון, אבל היה פה הטעיה. אנחנו 

 10 מצביעים על משהו אחר, לא על סגירת תב"ר. 

 11הקראתי על מה אנחנו מצביעים, אם צריך אני אקריא עוד פעם בשביל  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12ויקט , זה פר265/14, אישור להגדלת חוזה מספר 12הסדר הטוב, סעיף 

 13, בניית גשר להולכי רגל, גשר מיתרים 19-, הסתיים ב2015שהחל בשנת 

 14 מהחוזה המקורי. 50%, ההגדלה היא עד 4מעל כביש 

 15-לא יכלת לנהל מו"מ על חלק מהדברים כשנכנסת ב 19-אם הסתיים ב א. שטרקמן: 'גב

 16 ? אז כאילו משהו לא היה בסדר עם הקבלן אם הוא ניהל מו"מ?18

 17 אפשר? אפשר לענות? אני אענה.  פ. דאהר: 'אינג

 18 מהחשבון הסופי  50% מר מ. אפריאט:

 19 35.2, 35 א. שטרקמן: 'גב

 20 )לא ברור( מר מ. אפריאט:

 21 אבל אני לא מדברת על זה  א. שטרקמן: 'גב

 22 שמגיע ... מר מ. אפריאט:

 23 . לא על זה היה הדיון אבל, מקס, אני יודעת צעדים קדימה. א. שטרקמן: 'גב

 24 מי בעד? ע:"המר ר. מרלי, ר

 25 יום קשה, אה?  א. שטרקמן: 'גב

 26. אני 2020לשנת  1, דו"ח כספי רבעון 13מי נגד? נמנעים? תודה. סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27מקווה שכולכם ראיתם אותו. מיכה, אתה רוצה להתייחס? מישהו 

 28 רוצה להתייחס?  מיכה, תן לחברי המועצה, הם עברו על הדוח. 
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 1 רנועברנו, עב מר ח. רואש:

 2 עברתם? ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 עברנו רואש: מר ח.

 4 מישהו רוצה להתייחס? אני שואל עוד פעם. אורן, זה להצבעה?   ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 לא, לדיון.  ח מ. זנו:"רו

 6 לדיון בלבד.  ארבל: עו"ד א.

 7או.קי. זהו חברים? אני רוצה להזמין את כל חברי המועצה והאורחים  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8, אתם IDBו במגבלות הנחיות הקורונה, יש לנו חתונה בטיילת שלנ

 9 מוזמנים, תודה, הישיבה נעולה, תודה. 

 10 ישיבה נעולה


