
  
 

 . 3/19ישיבת מועצה מן המניין 
 . 3/19פרוטוקול מס' 

 
 . 6.3.19 א  אדר ט"כרביעי יום מועד הישיבה : 

  . 19שד' הגעתון בניין העירייה מיקום הישיבה : 
 נוכחים :

 ראש העיר –מר רונן מרלי 
 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר דימה אפשטיין 

 סגן ראש העיר-מר אייל וייזר 
 חברת מועצה –גב' שרית מולכו 

 בר מועצהח –מר אור כהן 
 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 
 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 

 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 
 חברת מועצה –גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 חבר מועצה  –מר חיים רואש 
 חבר מועצה  –מר זכריה חי 

 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 
 חבר מועצה  –שוילי יאעו"ד דוד בינ

 
 נעדרים :

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 
 
 

 ים :משתתפ
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 יועץ משפטי –עו"ד אורן ארבל 
 גזבר העירייה –מר חגי שורץ 
 רשם הפרוטוקול –מר דוד אילוז 

 
 : על סדר היום

 פררו בענין חלוקת כריכים .-. מענה לשאילתא של חברות המועצה שטרקמן ונס1
 פררו בענין הקמת יחידה עירונית לטיפול במפגעי אסבסט .-ר, שטרקמן ונסמ. הצעה לסדר היום של חברות המועצה אית2
 .עיסוקה תחומי בכל מקצועית וחפיפה תפקיד לאפשר מנת על 30.9.19 -ל עד 70 בת שהיא סלע לדינה שרות הארכת .3
 לטבלאות בהתאם היהי ושכרה אמון כמשרת, 13.2.19 -מה החל ל"מנכ לשכת כמנהלת קליפר סימה של העסקתה אישור. 4

 .זו למשרה  הפנים משרד י"ע המאושרות השכר
 הפנים משרד י"ע המאושרות השכר לטבלאות בהתאם 5% -ב החינוך אגף מנהל, רוזנברג נמרוד של שכרו העלאת אישור. 5

 .זו למשרה
 א. הגב' חגית תורג'מן נציגות ציבור בועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים : 2.  מינוי 6

 ב. הגב' לאה גורלי .
 . מינוי מר רוני לוי לעובד העיריה החבר בועדה לשימור אתרים .7
 .נוהל לשיתוף וידוע הציבור על בקשות כריתה/העתקה של עצים  –. לידיעה בלבד 8
 :*. אישור תב"רים 9
 סכוםמקור תקציבי פרטים תב"ר מס'  

 ילדים עפרוני. ןג -משרד החינוך ₪  100,000  חדש M21עיצוב גנים חדשניים  2/932081



 ממ"ד אבן שהם -משרד החינוך 58,650₪ חדש  חידוש מבנים 2/933081

 משרד התחבורה. ₪  118,000חדש  מבצע סככות לתחבורה ציבורית 2/936074

 העבודה מבוצעת באמצעות משרד ₪  - 13,744,830   התקציב איפוס 89הרחבת שול כביש  2/892074
 עד בי"ח נהריה התחבורה.

 המתוקן.לתשומת לב חברי המעוצה , בהזמנה שנשלחה אליכם , נפלו טעויות קולמוס והמפורט לעיל הוא הנוסח   *
. מינוי חברי ועדת ערר ארנונה והחלטה בדבר אישור תשלום גמול לחברי הועדה בהתאם להוראות משרד הפנים . יושב 10

  עו"ד רויטל בן ארי –ראש 
 רואה חשבון אריק ראובך –חבר 

 גב' הודיה אלגלי  –חברה 
 

 רלין טמפלהוף, היה ביקור מצוין, עסק בתרבות, מר רונן מרלי )ראש העירייה( : ארחנו השבוע משלחת מגרמניה, ראשת עיר ב
 הערים וסוכם על חילופי משלחות נוער. 2תיירות וחילופי משלחות, מבקשים לחזק הקשר בין 

 

 השבוע התקיים כנס בנושא איכות הסביבה וסביב נושא איתנית .
 

 כמו כן נערך כנס תעשיינים במידעטק .
 

ילדים עם ילדים בעלי צרכים  תהמשלב "קרמבו"כנפיים של  בתנועת הנוער "הענקת כנפיים הנקרא "טקס ,נערך טקס מרגש
 מיוחדים .

 

 .מדליות  9וחזרו עם שחיינים מנהריה השתתפו באליפות ישראל  24
 

 . 2018בימים הקרובים יהיה דו"ח כספי סופי לשנת 
 

 וביוב בחלקו המערבי של הגעתון ובאיסי לה מולינו. יש מקומות שקיימים שיבושים בכבישים וזאת בשל החלפת מערכות מים
 

בגעתון וביום שישי פסטיבל + 18-מוקדים בשכונות, ימשיך למסיבת לילה ל 7השלמת הכנות לאירועי פורים כאשר יהיו 
 פורים מהאגדות כולל הופעת אומן איתי לוי .

 

 ובשבת לטיילת לשבת של כיף .אנו מזמינים את הציבור להשתתף ביום שישי הקרוב בחוף סוקולוב 
 
 
  פררו בענין חלוקת כריכים .-. מענה לשאילתא של חברות המועצה שטרקמן ונס1
 נא להציג השאילתא . רונן מרלי : 
 כריכים ולא אופשר לנו להכניס 450-נמסר לנו שנושא חלוקת המזון הופסק, גייסנו תרומות לכ גב' שרית נס פררו : 

הכריכים לבתיה"ס כאשר היה מתואם מול הנהגת ההורים . א. האם ומתי לאחרונה בוצעה בדיקה מול בתי הספר שאכן 
המסתכמות בהכנת הכריכים ? והאם השיטה החדשה המנהלות מקיימות המדיניות החדשה ? ב. מה העלויות הכלכליות 

 כלכלית יותר ועדיפה על פני חברה חיצונית
יים ? ג. סגנית ראש העיר, הגב' שרית מולכו, טענה בראיון ברדיו שאין פיקוח תברואתי על הכריכים שתדאג לכריכים איכות

 המוכנים ע"י סיעת הדור
 הבא. האם וכיצד מתבצע פיקוח יום יומי על אנשי הצוות הבית ספרי המכינים את הכריכים ?

 כדי לא ליצור תלות חלוקת מזוןכלי אינו רלבנטי כריכים בעבר וכיום הרבה פחות, העניין הכל 1300חולקו  רונן מרלי : 
 וניתנו הנחיות לנושא ההיגיינה להכנת הכריכים . בשלטון

 .הם כן תלויים ברשות  גב' שרית נס פררו : 

 
 אין ילדים רעבים, העירייה משלמת את העלויות . רונן מרלי : 
 

ין הקמת יחידה עירונית לטיפול במפגעי אסבסט יבענ פררו-. הצעה לסדר היום של חברות המועצה איתמר, שטרקמן ונס2
לאור האירועים האחרונים רצינו לברר מה קורה בנושא ההסברה לתושב לגבי האסבסט, אם זה  עו"ד לירז איתמר :

 באופןהטיפול, הדיווח, ההסברה לתושב ופיקוח על הקבלן, בכל אירוע קיים כשל מערכתי, צריך לטפל בצורה
 לכן אנחנו מציעות להקים יחידה עירונית מקצועית לפיקוח על נושא האסבסט . לתיכוניים . מסודרת כולל הסברה



 מישהו רוצה להתייחס . רונן מרלי : 
 לכינוס ועדת איכות הסביבה ולקחת חלק בסדר אתכםגב' לירז אני שמח על המודעות בנושא ואני מזמין  מר אייל וייזר : 

לנהריה יש סוג של יחידה סביבתית והוא איגוד ערים לאיכות הסביבה וזה תפקידו, המדינההיום של הועדה . לגופו של עניין 
הקימה גוף זה ובו ניתן לקבוע את סדר היום הסביבתי לעיר נהריה . הועדה מתכנסת במרץ עם אנשי מקצוע ולכן אני  

 מתנגד להצעתך שהועלתה .
 האם העירייה תיקח צעד ותראה נכונות מצידה שהעירייה מטפלת דיברת מסביב ולא ענית להצעה לסדר, עו"ד אורן סודאי : 

 בנושא האסבסט ?
 

 יש יחידה סביבתית קיימת והיא איגוד ערים לאיכות הסביבה . מר אייל וייזר : 
 

 תיקחו אחריות ותראו רצינות לחיי אדם . עו"ד אורן סודאי : 
 

 .כולל הצוות המקצועי של משרדו לאחר פנייה לשר איכות הסביבה הוא יגיע לביקור בעיר נהריה  מר דימה אפשטיין :
 

אני רוצה לומר שההצעה חשובה אך אין לה מקור תקציבי, כל הצעה שתעלה שיש בה עלויות כספיות עו"ד דוד בינשוילי :
 ולהקים יחידה עצמאית אך צריך להביא מקור תקציבי . לגיטימי לפרוש מאיגוד ערים לאיכות הסביבה 

יש לקחת בחשבון מהו המקור התקציבי ואז יהיה אפשר לשקול זאת . כן יעשה בחוכמה רה"ע באם התושב המתקשר בבעיה 
  מסוג זה יקבל מענה .

 מי אייל קיבל האחריות לנושא ביחד עם יעקב כהן, שכרנו יועץ לנושא זה ולכן הצעה להסיר מסדר היום ההצעה. רונן מרלי :
 בעד הסרת ההצעה מסדר היום ? 

 הצבעה
 

 10 – מי בעד
 

 2 -מי נגד 
 

 3 -נמנעים 

 לא השתתף בהצבעה . עו"ד דוד בינשוילי •
 
 .עיסוקה תחומי בכל מקצועית תפקיד וחפיפה לאפשר מנת על 30.9.19 -ל עד 70 בת שהיא סלע לדינה שרות הארכת .3
 

 הצבעה
 

 16 – מי בעד
 

 ____/מי נגד __
 

  ____/נמנעים __
 

 בהתאם יהיה ושכרה אמון כמשרת, 13.2.19 -מה החל ל"מנכ לשכת כמנהלת קליפר סימה של העסקתה אישור. 4
 .זו למשרה  הפנים משרד י"ע המאושרות השכר לטבלאות

 

 הצבעה
 

 14 – מי בעד
 

 ____1מי נגד __
 

  ____/נמנעים __

 לא השתתף בהצבעה . עו"ד דוד בינשוילי •
 

 הפנים משרד י"ע המאושרות השכר לטבלאות בהתאם 5% -ב החינוך אגף מנהל, רוזנברג נמרוד של שכרו העלאת אישור. 5
 .זו למשרה

 



 הצבעה
 

 16 – מי בעד
 

 ___/מי נגד ___
 

 ____/נמנעים __
 נציגות ציבור בועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים : 2.  מינוי 6
 א. הגב' חגית תורג'מן 

 ב. הגב' לאה גורלי .
 

 הצבעה
 

 16 – מי בעד
 

 ____/מי נגד __
 

  ____/נמנעים __
 
 . מינוי מר רוני לוי לעובד העיריה החבר בועדה לשימור אתרים .7
 

 הצבעה
 

 15 – מי בעד
 

 ___/מי נגד ___
 

  ____/נמנעים __

 לא השתתף בהצבעה . עו"ד דוד בינשוילי •
 

 נוהל לשיתוף וידוע הציבור על בקשות כריתה/העתקה של עצים . –. לידיעה בלבד 8

נעשה  ועדת איכות הסביבה שהתכנסה פעמיים הוציאה נוהל חדש והוא נוהל כריתה/העתקה לעץ כאשר אנו מר אייל וייזר :
  הציבור והציבור יוכל להגיש התנגדות אשר תובא בפני נציג העירייה ותועבר לנציג עםשיתוף פעולה 

 לקבלת האישור הנדרש . קק"ל
 
 . אישור תב"רים :9
 מקור תקציבי סכום פרטים תב"ר מס'  

 ילדים עפרוני. ןג -משרד החינוך ₪  100,000חדש  M21עיצוב גנים חדשניים  2/932081

 ממ"ד אבן שהם -משרד החינוך 58,650₪חדש חידוש מבנים 2/933081

 משרד התחבורה. ₪  118,000 חדש  מבצע סככות לתחבורה ציבורית 2/936074

 העבודה מבוצעת באמצעות משרד ₪  - 13,744,830   התקציב איפוס 89הרחבת שול כביש  2/892074
   עד בי"ח נהריה התחבורה.

 הצבעה
 

 15 – מי בעד
 

 ____/מי נגד __
 

  ____/נמנעים __
 .לא השתתף בהצבעה  עו"ד דוד בינשוילי •

 והחלטה בדבר אישור תשלום גמול לחברי הועדה בהתאם להוראות משרד הפנים .. מינוי חברי ועדת ערר ארנונה 10



 עו"ד רויטל בן ארי –יושב ראש  
  רואה חשבון אריק ראובך –חבר 

 גב' הודיה אלגלי  –חברה 
 

מדובר בתפקיד בשכר ויש שאלון שכל מועמד לחבר בועדה חייב למלא לפני מינויו, מדוע כאשר יש עו"ד לירז איתמר :
אני חושבת שיש ניגוד עניינים   מספיק עורכי דין בנהריה יש צורך לשלם לעורכי דין בתפקידם כחברי הועדה ? 

 ביחס למישהו מהועדה המוצעת בגלל שיש לו או לה הסדר לתשלום חובות
 לעירייה .

 

 לכך כפי שציינתי במסמךחברי הועדה המוצעים מילאו שאלון למניעת ניגוד עניינים ולא מצאתי חשש  : אורן ארבלעו"ד 
שצורף להזמנה למועצה. קיומו של הסדר לתשלום חוב אינו מהוה מצב היוצר ניגוד עניינים . כמו כן כל חברי הועדה 

 המוצעים חתמו על מסמך המחייב אותם להודיע אם בכל עת שהיא בעתיד ימצאו
לא נמצאה עילה שפחה של עורר המופיע בפניהם . בחשש לניגוד עניינים וזה יכול לקרות גם בשל העובדה שהם מכירים או מ

 לפסילת אף אחד מהמועמדים והם חתומים על הסדר ניגוד עניינים והחוק מחייב שהם
 שעות חודשיות .  8יהיו תושבי העיר, לנושא סוגיית השכר זה עפ"י משרד הפנים והיקף השעות הינו 

 

 הצבעה
 

 13 – מי בעד
 

 ____2מי נגד __
 

  ____/נמנעים __

 לא השתתף בהצבעה . עו"ד דוד בינשוילי •
 

 נאומים מהמקום :
 

 אש"ח שניתן מהמדינה, 700בדצמבר האחרון היה מכרז על מתן שירות יעוץ ארגוני, בעצם זה  : אורנה שטרקמן
 , נבחרו כמה חברות שכולן ראויות, עםשירות בעצם לשפר את המבנה של העיר, ראש העיר תמך ברעיון 

 החברה שזכתה זו חברת אלפא בע"מ ..  ניסיון וותק
אני חושבת שנפלו פגמים במינוי החברה שמבצעת את הליך הייעוץ הארגוני כיום עבור העירייה . אני חושבת שיש קשר של  

 בעל החברה לראש העירייה, אני חושבת שאלי אלבז המנכ"ל שעדיין לא היה
ואני חושבת שהחברה לא מנוסה מספיק . תמוה בעיניי איך מנכ"ל בשעתו לא היה צריך להשתתף בועדה שבחרה את החברה 

 אש"ח 700-זה עובד, האם האינטרסים האישיים גוברים על אינטרסים ציבוריים, ב
לתת מתנות לחברים ? זה באמת אחלה מתנה, נשמח להתייחסות שלך . היום הגשנו, מכתב למבקר ואנחנו מקווים שדרך 

 ינות .חדשה, באמת תהיה דרך חדשה ולא קומב
 

 אני אתייחס, אשמח אם מבקר או מי שצריך יבדוק את המכרז הזה .  רונן מרלי :
  לא עסקתי במכרז אבל אין לי ספק לרגע שהכל חוקי ותקין ואני אשמח לבדיקה מעמיקה של כל מי שרוצה . 
 

 אני אשמח מאוד . : אורנה שטרקמן
 

 לסיום, יום האישה שמח, תודה רבה, ערב טוב .  רונן מרלי :
 הישיבה ננעלה .

 


