
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 18:00, בשעה 12/12/2018', דשל מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה שלא מן המניין 

 3 בבית יד לבנים בנהריה

  4 

 5 . 2019ישיבה בנושא ההנחות מארנונה לשנת 

 6 על סדר היום:

 7 . המועצה מתבקשת לאשר לדון בנושא זה למרות שלא נשלחה אל חברי המועצה הזמנה1

 8 ימים מראש. 10ון זה דיל

 9 , המועצה מתבקשת לאשר את ההנחות המפורטות1. בכפוף לאישור המועצה לסעיף 2

 10  למשלמים מראש בלבד(. 2%במכתבו המצ"ב של גזבר העירייה )

 11 ר ו ט ו ק ו ל פ

 12אני פותח ישיבת מועצה שלא מן המניין. סגרנו את הישיבה  מר ר. מרלי, רה"ע:

 13לדון בנושאים לאשר מתבקשת  רה. המועצההקודמת, הישיבה נסג

 14שפורטו בהזמנה לישיבה שלא מן המניין למרות שלא נשלחה לחברי 

 15ימים מראש, מי שרוצה להסביר אני  10המועצה הזמנה לדיון, זה 

 16כבים את עאנחנו מיכול להסביר, זה קשור בתשלומי הארנונה, 

 17 1-תשלומי העירייה אם אנחנו לא עושים את זה בזמן, לפני ה

 18 נגד? מי בעד? בסדר? לינואר, 

 19 הצבעה: בעד פה אחד. 

 20המועצה מתבקשת לאשר את  .2מה שאנחנו מבקשים לאשר, סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21ההנחות המפורטות במכתבו של גזבר העירייה שצורף להזמנה, 

 22, אני שובארנונה מראש בלבד.  םלמשלמי 2%הנחה בשיעור של 

 23למי שישלם ארנונה מראש, מי  2%, הנחה של העיר אומר לתושבי

 24 מי נגד? תודה. בעד?

 25  בעד פה אחד. הצבעה:

 26אני חותם את ישיבת המועצה שלא מן המניין. אני רוצה לפני  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27עניין האזבסט שעולה בזמן כל התייחס לאנחנו מתפזרים לש

 28ם גם להבין את התהליכיהאחרון בתקשורת, לתת לתושבים 
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 1 א הזה כדי להרגיע אתכם, ועוד עניין אחדשהעירייה מבצעת בנוש

 2אז אני מנצל את ההזדמנות, המנהרות בצפון.  בנושא הביטחון עם

 3בצפון, זה  מפקד פיקוד צפוןהרמטכ"ל ואתמול נפגשתי עם רוה"מ ו

 4צה"ל אוחז במספר מנהרות בסדר, זה לא סודי אם יש פה שאלה. 

 5אין מנהרה ישראל, תוך לבנון לכיוון התקפיות שהחיזבאללה חפר מ

 6מתחת לישוב מסוים או משהו כזה, זה לא לביצוע מיידי אבל יש פה 

 7ן באיתור התוואים של המנהרות מהלך מצוין של מערכת הביטחו

 8גלוי שהוא מה שקרה בעצם בשבוע שעבר שצה"ל עבר לשלב  האלו.

 9ו הכוחות בקרוב ולא חשאי, עד עכשיו זה היה סודי ביותר כמובן, 

 10יש אחיזה יפה של הצבא, זה מעגל  לעניין הזה.עצמו לא היו חשופים 

 11יכולת  סוריה, של חיזבאללה, של לבנון, זהשלם של אירן, של 

 12ת לפועל ואני שמח יכולה לצא אסטרטגית מטורפת אם הייתה

 13ם יד על העניין הזה, פה העבודה של הצבא לא הצליח לשישהצבא 

 14נו אנחנו עובדים על המנהרות משטחזאת אומרת חוצה קו כחול, 

 15 הערכת המצב שהחיזבאללה לא יתקוף כי אין לו סיבה לתקוףלכן ו

 16אני מניח שאם המבצע יתארך ויעבור לשלבים יותר  בשלב הזה.

 17ן אז העסק יכול להיות מתקדמים של אולי מעבר לשטח של לבנו

 18כמובן אין מבחינתנו שגרה, חיים כרגיל, הכל כרגיל,  יותר מורכב.

 19ן של העירייה נכנס לכל מערך הביטחויש דבר אחד, אנחנו,  שום דבר.

 20, שוב, , לא צריךומה שצריך מקלטים וצוותי כוננותמה שקשור ל

 21של להתרגש, אני רק מעדכן אתכם, זה הישג מדהים  צלא צריך

 22ושל הצבא בפרט, וכל מי בכלל, זה שתדעו,  ישראליהמודיעין ה

 23תושבי האזור בכלל שגרים בישובים  , אבלשכועס, גם תושבי נהריה

 24מודי גדר צריכים להבין שאין מה לעשות, יש מהלכים של הצבא, צ

 25את רוה"מ בעניין הזה וזה המסר את הצבא, מייצג עכשיו כאילו אני 

 26מ לתושבים, יש דברים שהשתיקה יפה להם, אי אפשר "של רוה

 27אליהם לחשוף את הציבור למהלכים שאם הציבור היה נחשף 

 28שתמש ביכולות ול להיה מכיר את זה אז הוא היה יכוחיזבאללה ה

 29פה לאירוע מורכב, לכן כשזה עבר לגלוי זה עובר שלו והיינו נכנסים 
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 1שום דבר ו צינים מאוד בכירים בצבא לא הכירקלגלוי, תדעו לכם ש

 2הביטחון עובדות מערכות צבא עובד תמיד, ככה מהעניין הזה, ככה ה

 3של מערכת הביטחון אחוז מהעוצמה  10ו יודעים ינם היתמיד וא

 4, אז פה צריך לסמוך היינו ישנים יותר טוב בלילהאלית אולי הישר

 5 על כוחות הביטחון שעושים עבודתם כמו שצריך ולכן אני אומר,

 6נראה כמו משהו שלא זה צריך להיות רגועים, זה נראה בשליטה ו

 7את רשות הדיבור עביר אני מהולך להתפתח לכיוונים לא טובים. 

 8 בסוף.  לאייל, הוא יעדכן ואני אגיד גם מלה

 9הגורם שאמון על ש להגיד בנושא האזבסטקודם כל ערב טוב, חשוב  מר א. וייזר:

 10. למעשה, זה המשרד להגנת הסביבההסמכות הוא הנושא ואחראי, 

 11לפי ת הסביבה הדברים מתבצעים כחוק, כראוי ועל פי המשרד להגנ

 12ל ביקשנו את חוות דעת ההיתר. הדבר הראשון שעשינו, קודם כ

 13הובלנו סיור או אנחנו ולאחר מכן הצטרפנו,  הסביבההמשרד להגנת 

 14כמה הגיד אני רוצה ל שבו, שהתבצע במפעל איתנית שבוע שעבר

 15ממה שנאמר על ידי המשרד להגנת הסביבה רק כדי דוגמאות 

 16רעות רבי שהיא ראש שיקבלו את החוות דעת שהם השמיעו אותה. 

 17שלנו : "הפיקוח השוטף אומרת להגנת הסביבה אבק מזיק במשרד

 18על העבודות מתבצע בהתאם לתנאי ההיתר והמצב בשטח והכל 

 19בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה." דוגמה נוספת, ראש 

 20מוסיף ש"בישראל יש אלפי אתרים י לחמן, ראבתחום אבק מזיק, 

 21שבהם מבוצעת או בוצעה עבודת האזבסט ובאף אחד מהם אין רמת 

 22החוות דעה או זו העמדה פיקוח ובדיקות כמו באתר איתנית." אז זו 

 23שאומר לתושבי נהריה אתם  ת הסביבההגנהמקצועית של המשרד ל

 24 ,סייג ואומרני מיכולים לישון בשקט, הדברים מתבצעים כראוי, וא

 25 ם המקצועי בנושא הזה אנחנורהגו למרות שאנחנו עיריית נהריה לא

 26שואלים שאלות ברמות מקצועיות שאנחנו מעמיקים, בודקים, 

 27 מורים לגעת בהם כדי להבין את הדברים ברמה הטכניתלא אאפילו 

 28יד על הלב ולהגיד את השים ולראות שבאמת אנחנו יכולים ל

 29יכולים לישון בשקט לתושבים, אתם יכולים לישון בשקט או לא 
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 1אני אתן כמה לצורך העניין, הדברים מתבצעים כראוי או לא כראוי. 

 2אני רק אסיים דוגמאות לדברים שאנחנו בדקנו )הפרעה מהקהל( 

 3אחר כך תוכלו לומר, חלק מהדברים שנבדקו, דברים טכניים, לגבי 

 4ה להיכנס יותר מדי לטכניקה, לא רוצאני נושא ההרטבה בשטח, 

 5דברים נוספים, יש לנו עובדים, יש של הכלי רכב, מיגון  שטיפה של

 6ניגוד עניינים בקשר לאחד מנושאי המשרות שמפקח  יש שםחשש ש

 7ביקשנו תשובות עליהם בה דברים שאנחנו בשטח, יש עוד הר

 8תשובות ועד לנו לחזור אלינו ולתת  צריך והמשרד להגנת הסביבה

 9יכולים  ם שלנוילדיהחד משמעיות שאנחנו ושהן שלא נקבל תשובות 

 10נעדכן אתכם בדיוק במה שקורה. אנחנו גם לישון בשקט לא ננוח ו

 11נוספים שעשינו, אנחנו בתהליך של מינוי, כמעט סיימנו צעדים 

 12תהליך של מינוי, שוב אני אומר, למרות שעיריית נהריה היא אותו, 

 13המקצועי בנושא, אנחנו רוצים להוסיף עוד רמת בקרה,  לא הגורם

 14הולכים למנות מפקח רוצים לעשות מעבר, ואנחנו מינינו או אנחנו 

 15הגבוהה בתחום הזה, מפקח הוא הרמה המקצועית אזבסט פריך ש

 16ילווה אותנו, יבדוק את המצב באיתנית כרגע ובנוסף לעמדת ש

 17ששמענו אנחנו רוצים לעמדות אחרות המשרד להגנה"ס ובנוסף 

 18שאנחנו רואים בשטח ם ענות שתושבים מעלים ודברילבדוק ט

 19אישור למצב הדברים עוד ולקבל ואנחנו רוצים לבדוק אותם שוב 

 20תתכנס ועדת כמעט, קצת פחות, וד שבועיים , בעלזה בשטח. בנוסף

 21, אגב, זו ועדה ששנים של הוועדה הזו איכות סביבה שאחד הנושאים

 22יהיה נושא האזבסט, שידונו בוועדה לא התכנסה, אחד הנושאים 

 23של הוועדה, יהיו  בפגישה הזוגם תושבים נציגים, יהיו היו חד, יי

 24אנחנו עצה, ות הסביבה, חברי מוהמשרד להגנ אנשי מקצוע, אנשי

 25ובנושאים סביבתיים  האזבסט בנהריה עםהתמודדות נדון בעתיד ה

 26ורונן למרות שהוא חודש בתפקיד  אחרים, כך שאנחנו לא נחים לרגע

 27אחד הנושאים המרכזיים שהוא מתעסק בהם ואני בטח אני חושב ש

 28עם טענות נושא האזבסט ועם זה ההתמודדות שמתעסק איתם 

 29לרגע עד שלא נדע בלב שקט שהילדים התושבים, ואנחנו לא נחים 
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 1שלנו ואנחנו יכולים לישון בשקט ולא מתבצעים דברים שלא צריכים 

 2 תודה. להתבצע באתר איתנית. 

 3 שאלה בבקשה מהקהל:

 4 כן  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5, התבצע שם ניקוי של אזבסט שחדר 42לגבי הפינוי שהתבצע בויצמן  מהקהל:

 6ו על כך, כשהם באו לשם ביום פנימה לתוך המבנה, העובדים לא ידע

 7ראשון פינו אותם באופן בהול, במשך חודש המקום היה סגור, 

 8המטופלים שהיו במקום גם לא  השכנים בסביבה לא ידעו על כך,

 9 ידעו על כך.

 10 מתי זה קרה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 חודש ימים. כלפני  מהקהל:

 12 זאב, אנחנו בזמן מאוד מאוד  וייזר: מר א.

 13אני הגעתי המקום אפילו בעצמה הסתירה את המידע ובסוף מנהלת  מהקהל:

 14 .הזה למידע הזה דרך עובד אחר במקום

 15דברים האלה ואני אתם מעלים את הקודם כל זה מאוד חשוב ש מר א. וייזר:

 16המדיניות לפחות כי במשך שנים לא היו גורמים או שמח שמעלים 

 17ת לא הייתה התייחסומי שהוביל את המדיניות,  של העירייה,

 18להוביל  רוציםפתוחים, לא רק פתוחים אלא אלה, אנחנו כלנושאים 

 19כאלה, אנחנו עוד לומדים  של בעיותון את המדיניות לקידום ולפתר

 20המערכים את עכשיו מקימים אנחנו האלה, את הנושאים האלה 

 21את הבעיה לעומק לא מכיר מודה שאני האלה, אני  שיטפלו בבעיות

 22יה ככה בחצי אוזן, אנחנו מספר עלשאתה מדבר עליה, אני שמעתי 

 23, לא בנו את רומא ולא נספיק עדיין, אתה יודע בתפקיד שבועות מועט

 24שנים  במשך האזבסט שחלקן הוזנחושל בעיות הביום אחד, ואת 

 25לפתור וליצור את רבות בנהריה יקח לנו יותר מכמה ימים כדי 

 26 המנגנונים של הפתרונות, אז

 27 אגב, גם כעת מהקהל:

 28 תנו לנו קצת קרדיט וזמן  וייזר: מר א.

 29באזור אזבסט בזמן שהעסקים  של היה פינוי היום במרכז העירגם  מהקהל:
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 1אנשי העסקים שם בכלל לא ידעו על כך, הם ידעו על היו פתוחים, 

 2שהם נמצאים במקום וגם כשהגעתי למקום ראיתי כך רק הבוקר 

 3 למרות

 4לא מכיר  אומר שוב, אני אשמח לשוחח אתך על זה אחר כך, אני אני  מר א. וייזר:

 5נו ר עליו עכשיו, יש הרבה דברים שאנחאת הנושא שאתה מדב

 6 יהם ולטפל בהם. צריכים ללמוד על

 7 פה את יעקב כהן, אני חושב לנו יש אייל,  מר מ. אפריאט:

 8 יעקב כהן שהוא סמכות.את כמובן  מר א. וייזר:

 9 ,אחרי זהלדבר נשמח  אב, אם יש משהו שאנחנו לא מכירים אזז ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 לענות. אם יש עוד מישהו שרוצה

 11 עודד, אני רוצה להתייחס. איתמר: גב' ל.

 12 כן, בבקשה ע:"מר ר. מרלי, רה

 13חוות דעת,  ניו נשמע שאיכות הסביבה וכו',בעניין של האזבסט, על פ ד א. סודאי:"עו

 14יש זכות ענקית לקחת את הנושא הזה כראש רשות אני חושב שלך 

 15ולהבין את הבעיות הקשות, אני מטפל באותם אנשים למחקר עומק 

 16שנה,  30, 20 החביון שלה הוא בערך שהמחלה הזו מקננת אצלהם,

 17הקטלנית  ת המזטיומה, זו המחלה מגיעים אלי בסוף עם מחלהם ו

 18 של האזבסט. על זה צריך להסתכל

 19 אתה צודק. ע:"מר ר. מרלי, רה

 20שלנו, הדורות הבאים שחשופים  םכי הילדי על זה צריך להסתכל, סודאי: עו"ד א.

 21 שנה 30, 20עוד כהורים הזאת תתפוצץ לנו בפנים  לאזבסט, הפצצה

 22בילדים שלנו. העירייה כרשות לא צריכה להמתין, לא לאיכות הס, 

 23ראש העיר תיקח את זה על עצמך,  לי, אתם, אתהמשרד, לא לאף 

 24מכיר את זה, הוא תטיל את המשימה הזאת, יש פה איש נהדר ש

 25 יש אזבסט,בכל מקום וכו של כל הנושא הזה והוא יגיד לך איפה נבפ

 26אתה לא מרגיש אותה, היא  מחלה הזוכי ה זה דבר חשוב ביותר,

 27 אני אומר לך שנה.  30, 20מתפרצת אחרי 

 28 אני מכיר... ע:"מר ר. מרלי, רה

 29 בי נפטר מאותה מחלהא סודאי: עו"ד א.
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 1 כן, אני אומר ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 והנושא הזה הזה מאוד מאוד חשוב.  אי:סוד עו"ד א.

 3 דיברנו על זה ואני מכיר.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 תיקח את זהקח את זה, באמת אני מבקש,  סודאי: עו"ד א.

 5 אז אני עונה לך ע:"מר ר. מרלי, רה

 6יש לך פרויקטור נהדר, יעקב כהן, יכול לעשות לך עבודה נפלאה  סודאי: עו"ד א.

 7 בעניין הזה.

 8קודם כל  ,אורן שהציבור ישמע ואנחנו נחתום. אענה לאורןטוב, אני  ע:"י, רהמר ר. מרל

 9אני מכיר את הסיפור על אביך, דיברנו על זה לא פעם, יעקב כהן יכול 

 10 דיונים. 12  י, אני אומר פה לציבור, רק שתדעו,להעיד, אני עשית

 11דרך אגב  אזבסט.דיונים על  12שבועות,  3התחלתי את התפקיד לפני 

 12שמחתי לא צערי או לבגדול מה שעשיתי מתחילת תפקידי, לזה 

 13זה אייל דיבר על זה, רלוונטי, הנושא חשוב, הוא בראש מעיננו, 

 14אני אומר לכם, תהיו בטוחים שאנחנו פועלים אז החיים שלנו כאן, 

 15כספי רק שתדעו, בצורה אחראית בעניין. והיום שכרנו מכספיכם, 

 16את הביטחון מפקח  הגבירר, זה יעלה כספי ציבור, כדי לציבו

 17ת מטעמנו ,זה בדיוק העניין, ושיבדוק כשנשלח אותו ויעשה ביקור

 18אנחנו לוקחים את זה בצורה רצינית, אז עוד כסף, לנו יעלה זה גם אז 

 19  )מחיאות כפיים(  חברים, תודה רבה, המשך יום טוב.

 20  ישיבה נעולה


