
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 18:00בשעה   11/9/19 של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ישיבה מן המניין 

 3 בבניין העירייה, בחדר המועצה קומה ג' . 

 4 מר רונן מרלי, ראש העיר : משתתפים

 5 מר דימה אפשטיין, סגן ומ"מ ראש העיר  

 6 מר אייל וייזר, סגן ראש העיר 

 7 גב' שרית מולכו 

 8 מר אור כהן 

 9 מקס אפריאט מר 

 10 עו"ד אורן סודאי 

 11 עו"ד לירז איתמר 

 12 גב' שרית נס פררו 

 13 גב' אורנה שטרקמן 

 14 עו"ד דוד בניאשוילי 

 15 מר עופר אלקיים 

 16 מר בוריס שטארקר 

 17 עו"ד קלאודיה מרקוב 

 18 

 19 מר אלי אלבז, מנכ"ל העירייה מוזמנים:

 20 גזברות , מר ניר גלבוע 

 21 מר משה שטרית, מנהל מחלקת הספורט 

 22 רן ארבל, היועץ המשפטי לעירייהעו"ד או 

 23 מר דודו אילוז, עוזר ראש העיר 

 24 עו"ד אבי גולדהמר 

 25 אבירם, מבקרת העירייה הנכנסת-גב' קרן דרכמן 

 26 גב' קרן אטיאס 

 27 מר חיים רואש נעדרו:

 28 גב' ענת לורנץ 
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 1 מר זכריה חי 

 2 

 3 על סדר היום:

 4 מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר מס'1

 5 הסבה –מפעל הפיס  ₪ -5,518,839היכל  הפחתה  הקמת 2/702082

 6 לת"ר תרבות עירונית

 7 תקציבי פיתוח לתב"רים:

 950,787 ,949 ,948 ,947 8 

 9 

 10 מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר מס' 2

 11הסבה מתקציב –מפעל הפיס ₪ 1,295,000שיפוצים במוסדות חינוך   2/947081

 12 702היכל התרבות תב"ר מס'    חדש   

 13 

 14 מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר מס' 3

 15 הסבה מתקציב –מפעל הפיס  ₪ 161,629הקמת פארק ספורטק   2/948074

 16 702היכל התרבות תב"ר מס'  חדש

 17 

 18 מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר מס' 4

 19 הסבה מתקציב –פעל הפיס מ ₪ 130,000ציוד וריהוט לגני ילדים   2/949081

 20 702היכל התרבות תב"ר מס'  דשח

 21 

 22 מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר מס' 5

 23 הסבה מתקציב –מפעל הפיס  ₪  2,000,000 מצלמות אבטחה  2/950074

 24 702היכל התרבות תב"ר מס'   חדש  בפארקים

 25 מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר מס' 6 

 26הסבה  –מפעל הפיס  ₪  1,419,210 בניית מעון יום ברח' 2/787084

 27היכל התרבות    הגדלה  איסי לה מולינו מתקציב

 28 702תב"ר מס' 
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 3 מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר מס' 7

 4פיתוח  –משרד הפנים  ₪ 122,850 חדש 2019סקר שילוט  2/943073

2019 5 

 6 

 7 מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר מס' 8

 8 מפעל הפיס₪ 350,000שיפוץ מתקנים בפארק    2/952074

 9 חדש גיל לכל גיל  

 10 

 11 מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר מס'9

 12 משרד החינוך -₪  270,000  ₪ 420,000 נגישות אקוסטית 2/951081

 13 היטל –הרשות ₪  150,000   חדש למוסדות חינוך

 14 שבחהה

 15 

 16 . אישור להתקשרות ללא מכרז בהסכם להשכרת ומכירת נכס )מבנה וחניון( המצוי10

 17 בנהריה לקופת חולים מכבי.  4ברחוב וולפסון 

 18 

 19 עירייה כמנהל הארנונה.. מינוי מר איגור קנין מנהל מחלקת הכנסות ה11

 20 

 21-אבירם כמבקרת העירייה וממונה על תלונות הציבור החל מה -. מינוי גב' קרן דרכמן12

 22, 30/7/19בהתאם להחלטת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים מיום  5/1/20

 23בשכר  4/2011-ו 1/2011כנושא משרה בחוזה בכירים עפ"י חוזרי מנכ"ל משרד הפנים 

 24 נכ"ל.משכר המ  90%של 

 25 

 26חשבונות בנק בבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, סניף נהריה. שמות  2. אישור לפתיחת 13

 27בית הספר לחינוך מיוחד ע"ש רונה רמון )חשבון רשות  –החשבונות: עיריית נהריה 

 28וחשבון הורים(, מורשי החתימה בחשבונות: מנהלת בית הספר גב' דניאל תמי ביחד 
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 1 ילה.עם מזכירה ראשית, גב' שלומי ג

 2 . 2019. מצ"ב דו"ח כספי רבעוני ראשון לשנת 14

 3 

 4 הודעות ראש העיר

 5אנחנו מתחילים, ערב טוב לכולם, לפני שנעבור על סדר היום, כמה   ע:"מר ר. מרלי, רה

 6דברים, גם למי שנמצא כאן וגם לתושבים שצופים בנו. תוכנית 

 7יו, הבראה, אני רוצה לומר משהו, זה יצא בפרסומים בעיתון, ברד

 8ביקשנו משר הפנים אנחנו ברשתות. אז מתוך אחריות ציבורית 

 9, זה להכניס את העיר נהריה לתוכנית הבראה, זה עדיין לא אושר

 10בעיקר  2018הדוח של ל כל הדוחות הכספיים, שבתהליכים של בדיקת 

 11יש תמיד חשש  שיאשרו לנו. אני מאוד מקווה והדוחות אחורה.

 12 בחשב מלווה, אנחנו לא חוששיםמהעניין שתוכנית הבראה מלווה 

 13אנחנו  אני חושב שזה יכול להיות אפילו יתרון., מחשב מלווה

 14ום ותוכנית הבראה מביאה איתה עם חשב מלווה ביומיכמו מתנהלים 

 15 40של בערך הלוואות גם מענקים, ואנחנו מדברים על סדר גודל  לצד

 16אה מיליון זה הלוו 20-ענק ומיליון מתוכם זה מ 20מיליון שקל, 

 17הכלכלי ואין  , להבריא אותה בהיבטהרעיון הוא להבריא את הרשותו

 18נעשה על דרך המלך מה שנקרא, נצא לדרך ו לי ספק שאם זה יאושר

 19מחשב מלווה ולא מהתוכנית בכלל. דבר נוסף, לא לא צריך לחשוש ו

 20רוצה להזכיר רק אני . 2018גירעון. ₪ מיליון  24.8הם  2018נתוני 

 ₪21, אלף  300 2016מיליון,  1.5הגירעון עמד על  2015לכולנו ולציבור, 

 22הבעיה מיליון, קפיצה של מאות אחוזים,  24.8 2018-מיליון ו 3.1 2017

 23אני חושש שהנתונים לא סופיים. מי שמכיר את מה שקורה פה ש

 24בטח לא אבל  2018הגירעון של  אולי זה 24.8-כנראה הביומיום מבין ש

 25של עשרות מיליונים גדולים מאוד ות יש לנו גירעונהגירעון שקיים כי 

 26. יש קבלנים ו בעצםכל שבוע נחשפים למה ירשנאנחנו בתב"רים ו

 27מכירים וכסף על אנחנו לא תמיד שבאים ודורשים גם כסף על משהו ש

 28אני  ותביעות לעירייה אז תכנונים שהם עשו ולא נחתם איתם חוזה
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 1רבה יותר חושש שהגירעון הזה הוא לא גירעון שירשנו אלא ירשנו ה

 2והוא לא סופי. יחד עם זאת אנחנו מצמצמים במה שאנחנו יכולים 

 3אני לצמצם בהוצאות אבל לא פוגעים בדברים שחשובים לנו, בעיקר 

 4חינוך בהקשר של שיפוצי גיע למה השקענו בנחינוך, ותכף מדבר על 

 5הכל כדי לא לפגוע בדברים והכל, והציבור יבין שאנחנו עושים קיץ 

 6נחנו הגיע הזמן שנתייחס בכבוד לכספי ציבור, א ,שחשובים ובכלל

 7כל ההוצאות האלה הם הוצאות של כספי כספי ציבור ומדברים על 

 8ולכן צריך לנהוג בהם באחריות ולנהל את העיר באחריות ציבור ו

 9צריך שוב, אני מקווה שזה יאושר.  אנחנו בוחרים בתוכנית הבראה.

 10יצוניים, אנחנו תוכנית הבראה לא עוצרת פרויקטים חלהבין ש

 11אני מעריך שזה יקח ת הצפונית, טיילבניית השל בעיצומו של תהליך 

 ₪12 מיליון  25שנה וחודשיים וזה פרויקט של רק החלק הזה בסביבות 

 13ואנחנו רצים עם זה וזה כסף שמגיע מהממשלה ולא עוצרים ויש עוד 

 14לא מעט פרויקטים. בניית בית ספר חדש שאנחנו בשלבי התכנון שלו, 

 15לעיר נהריה  יעלה ,כיתות יסודי בשכונת אריק שרון 24ספר  בית

 16כיתות בשכונת  48בית ספר תיכון  אני מעריך,₪ מיליון  30בסביבות 

 17זה פרויקטים ₪. מיליון  65, 60לנהריה בערך  יצחק שמיר יעלה

 18תוכנית הריך לעשות ושאנחנו רצים עליהם ולא עוצרים איתם. אז צ

 19ך, אם רוצים להבריא את המצב לא צריכה להפחיד אף אחד, להפ

 20הכלכלי של העיר נהריה צריך להאמין בזה ולדחוף שזה יקרה. 

 21 15השקענו בתשתיות, אני מניח שאתם מכירים, עד עכשיו בערך 

 22שנה לא הוחלפו וזה חלק מהתהליך. כמה  70-שתיות שבת₪ מיליון 

 23שנת הלימודים נפתחה כסדרה, דברים על מה שקרה בחודש האחרון, 

 24מוסדות חינוך בעיר  100מעל יש לנו חינוך ברחבי העיר,  מוסדות

 25אורנה בן פה להגיד מלה טובה למנהלת המחוז, לד"ר נהריה, צריך 

 26עזרו לנו לפתוח את השנה כמו ולתמיר בן משה, אנשים ש שמחון

 27 3ילדים במוסדות חינוך מגיל  11,250יש לנו אני מזכיר לכם, שצריך. 

 28משנה שעברה. זה המון. פתחנו בית  ילד 1,250ומעלה, זה גידול של 
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 1קרן קרב,  גני תקשורת. 4-נים חדשים, גדלנו לג 4ספר חדש, עוד 

 2 ילדים 4,500יש לנו  .התוכנית נכנסה לכלל הגנים בעיר נהריה

 3לדים שנכנסו לכיתה א', י 750שלומדים בבתי הספר היסודיים, מהם 

 4צלחנו וה בתיכוניםלומדים השנה בחטיבות הביניים ום תלמידי 4,000

 5להקטין משמעותית את התלמידים שלומדים בחוץ. בנוסף בבתי 

 6אלה חדשים,  M21מרחבי  הספר רמז, גולדה, בגין ורמב"ם נפתחו

 7אתם ממש מוזמנים ללכת . 21-מותאים למאה ה למידה מרחבי

 8בהזדמנות הזו, תודה לכל מי  .כותי ושווה צפיהחדשני, איזה ת, ולראו

 9עירייה, לצוותים מכלל המחלקות על כל שעסק במלאכה, גם לעובדי ה

 10ההכנות במהלך הקיץ שאפשרו את שדרוג מוסדות החינוך למען 

 11ם, היה לה על גבול הצפון, קצר, אתם מכירימהצוותים, למען הילדים. 

 12העיר נהריה אבל אירוע בטחוני, לא נכנס לפרטים, לא שאני יודע הכל, 

 13צריך להבין  כשפותחים באזור מקלטים,החליטה לפתוח מקלטים, 

 14שאם מועצת מטה אשר פותחת מקלטים, לימן, גשר הזיו, סער ואפילו 

 15דרומה, זה משפיע מאוד על התושבים שלנו, זה משפיע על תחושת 

 16וח, זה לפת גם אנחנו לכן קיבלנו החלטההביטחון של התושבים שלנו ו

 17היה תרגיל מצוין מבחינתנו ומעבר לזה האירוע הסתיים כמו 

 18אתם מכירים. המצב הוא שגרה רגילה לחלוטין שהסתיים, את זה 

 19גם את זה שמעתם אבל אני מתיחות עם רצועת עזה למרות שיש קצת 

 20 סומך על צה"ל ושער גורמי הביטחון 

 21 ( 18:11הצטרפה : עו"ד לירז איתמר חברת המועצה )

 22גם פה לאורך הגבול ובכלל שידעו לתת את המענה, צריך לזכור שכל 

 23לינו. התכנסנו גם פורום ישובי קו העימות, ימות השנה הם שומרים ע

 24יש לנו משימה למול ממשלת ישראל החדשה שתיבחר לדאוג 

 25שהמענקים שהבטיחה ממשלת ישראל לישובי קו העימות יקוימו 

 26ונוכל לשדרג את מצב הביטחון שלנו. זהו, סיימנו את אירועי הקיץ, 

 27כמו שחלקכם, אני מניח אפילו כולכם, השתתפתם בהם. עשינו 

 28פסטיבל בירה ראשון בעיר. בסך הכל האירועים היו טובים. מה שצריך 
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 1ללמוד נלמד לפעם הבאה, מה שצריך לשמר נשמר, מה שצריך לתקן 

 2נתקן. אירחנו משלחת מהעיר בילנפלד בגרמניה, עיר תאומה שלנו, 

 3ראש העיר היה כאן, היה ביקור מוצלח, הם תמיד מזמינים אותנו, לנו 

 4וער שקורות, גם איתן, גם עם ברלין, ועוד ערים יותר חשוב משלחות הנ

 5. היה אירוע קהילה תאומות שאנחנו מחדשים את הקשרים איתן

 6הילדים שהיו שם מאוד מאוד ומשטרה ראשון, מי שלא הגיע פספס, 

 7נהנו. צריך להגיד שאפו למרי, למפקדת התחנה כאן בנהריה ולאנשים 

 8שם כל גורמי ההצלה ולא רק משטרה, היו עשו יופי של אירוע, שלה, 

 9חנכנו בית כנסת חדש . אירוע מוצלח מאוד בשגרה ובחירום והיה

 10דירת גן בבניין אכזיב. בית הכנסת אומנם הוא בתוך  – בוימלשכונת ב

 11עד שיושלמו שם התשתיות יקח קצת זמן אבל הוא ישרת  ,חדש שם

 12נתינה ראשון הושק בעיר, ספסל  .הקרובים את התושבים כבר בחגים

 13י גליל הוצב ארגז משחקים שזה בסגנון ספסל נתינה, מי בחוף גל

 14שרוצה היום לקחת צעצוע ולשחק בחוף הים יכול, מי שעשה את זה 

 15זה קבוצת מנהיגות של עולים מתקדמים מנהריה. אני מאוד מקווה 

 16שהציבור יזכור שלוקחים את המשחקים, משחקים בחול ומחזירים 

 17מגדל המים ות. באת המשחקים לארגז המשחקים לא כמו השמשי

 18נפתחה תערוכה של אומנים ויוצרים מקומיים, שווה לבקר. יש לנו שני 

 19גם לינוי גבע צריך להזכיר אותם כאן, הזדמנות מצוינת, ספורטאים, 

 20אור בן הרוש ומ 20שהוכתרה כאלופת העולם בגלשני רוח עד גיל 

 21זה גאוה לעיר, זה ייצוג  .שהוכתר כסגן אלוף אירופה בדגם לייזר

 22ים, ענף השייט מביא המון המון גאוה לנהריה בפרט ולמדינת מדה

 23 החבר'ה האלה מסומנים חזק מאוד לאולימפיאדהישראל בכלל ו

 24, אבל אני סומך על צעירה אולי מעט לינויהקרובה. אני חושב ש

 25כבוד גדול לעיר. עוד וזה שיעשו את הכי טוב שאפשר,  המאמנים שלה

 26לחבר'ה שהגיעו מצד"ל ולעולים  עדכון, בשכונת עין שרה נפתח מועדון

 27ביומיום,  , משמש אותםמדרום אמריקה, המועדון הזה משרת אותם

 28ביצענו שני מיזמים עם  מנצלים אותו כמו שצריך.הם גם שם היינו, 
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 1ורמים אשכול גליל מערב, חלק משיתוף הפעולה עם האשכול גם "ז

 2גם שימוש בכלים חד פעמיים, גם זה עבר בהצלחה ו "לים נקי

 3פעילות מול האשכול היא פעילות טובה שאני מניח שתתעצם ככל וה

 4 נחנו מאוד מרוצים מההצטרפות הזו. אשיעבור הזמן ו

 5כמה דברים קטנים, בפארק שקד סיימנו חידוש פארק, אנחינו עובדים 

 6הכשרנו את מרכז הטניס  .על פארק נוסף בחלק המערבי בשז"ר

 7האחרונות ודות משלימים את העבהעירוני בספורטק. בימים אלה 

 8ייפתח ממש בקרוב. בטיחותית , פארק גיל לכל גיל בפארק גיל לכל גיל

 9טיפלנו בהכל עם כל האישורים וההיתרים שצריך. הפארק הזה היה 

 10ייפתח ממש בשבוע הוא למעלה משנה ואני חושב סגור, אני מזכיר, 

 11בצורה  שבועיים הקרובים. עוד דבר שישרת את תושבי נהריה

 12הישן,  עובר לקניוןהפנים משרד שרד הפנים החדש, משמעותית זה מ

 13הרבה יתן שירותים מה שנקרא, משרד הרבה יותר גדול,  נהריה קניון

 14ממה שקורה כאן, פה היה צפוף  עם הרבה יותר עמדותיותר רחבים 

 15מאוד, מי שהיה עולה לבניין העירייה היה רואה בקומה הראשונה 

 16סגרו פה ופותחים כאן, אנשים שעומדים בחוץ, אז הם סיימו כאן, 

 17 בשבוע הבא כבר אפשר יהיה לקבל שירותים במשרד הפנים החדש

 18 ( 18:15עופר אלקיים, חבר המועצה ) הצטרף: מר

 19ואנחנו מאוד מאוד מרוצים, זה שירות מצוין לתושבים. זהו, בימים  

 20האלה אנחנו מסיימים את ההכנות לחגים. קודם כל אני מזמין את 

 21 לחודש, נכון אלי, אני לא טועה? 22-כולכם להרמת כוסית ב

 22 כן מר א. אלבז:

 23כן, כזה, אז כל חברי  SAVE THE DATEלחודש בערב, כן,  22-ב ע:"מר ר. מרלי, רה

 24המועצה כמובן מוזמנים. הרמת כוסית לקראת החג. אנחנו משלימים 

 25את ההכנות לחוה"מ סוכות ולשמחת תורה. היום היה דיון מקיף. 

 26יבל הצגה של סוכה, פסטיבל ילדים עירוני, בחוה"מ סוכות יהיה פסט

 27לחודש, זה חוה"מ. בכיכר יד לבנים ובכיכר העירייה  17-ו 16, 15-ב

 28יהיו מופעים. ביד לבנים בשעה ארבע בכל יום שאמרתי יהיה בעיקר 
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 1לפעוטות ובשעה חמש וחצי מיכל הקטנה כאן בכיכר. זה יהיה ביום 

 2רון בובות וכאן יהיה שלישי. ביום רביעי, אותו דבר בארבע, תיאט

 3בוי, אז אולי אנחנו לא -קופיקו, אם אני זוכר נכון, וביום חמישי רוי

 4לחודש, אחרי  17-כל כך מכירים אבל זה מדבר, זה כוכבי ילדים. וב

 5בוי אנחנו עושים את מירוץ הלילה המסורתי של נהריה. זה יהיה -רוי

 6ל תתפסו על אותו בסיס של המסלול שאנחנו מכירים מאזור, עכשיו א

 7אותי על המילימטר, אבל מאזור המשביר בצד הצפוני של הגעתון 

 8ק"מ יפנה צפונה לרחוב מעפילים,  10זינוק לכיוון מערב. מי שירוץ 

 9ק"מ יפנה  3-ו 5-אחר כך עליה עד אזור ישקר ויחזור, ומי שירוץ את ה

 10ויחזור חזרה, והסיום יהיה  IDBבעצם לכיוון דרום, לאזור טיילת 

 11ר בנק דיסקונט ואחר כך תהיה מסיבות רחוב. אז המירוץ בערך באזו

 12לחודש ואתם מוזמנים עם המשפחות, כל התושבים כמובן. זהו,  17-ב

 13אני מאחל לכם ולמשפחות שנה טובה ומקווה שנעצים את המשותף 

 14והמאחד ולא את המפלג, ושנמשיך ליהנות מנהריה למען העתיד, 

 15 ההורים, הילדים, כל מה שצריך.

 16 אמן  סודאי: עו"ד א.

 17 אמן, שנה טובה. אני עובר לסדר היום. ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 תסגור ישיבה, די, מספיק מר ד. אפשטיין:

 19נושא נושא, כל מי שרוצה להתייחס אז אני עובר תב"ר תב"ר, זהו?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20, שימו לב שזה 1תב"ר מס' לפני ההצבעה נשאיר זמן להתייחסות. 

 21סביר, היכל התרבות העירוני, אנחנו ני אוא במינוס, אתב"ר שה

 22 5.5לוקחים חלק מהכסף שהיה אמור להיות בתב"ר הזה, מפחיתים 

 23 , זה ממפעל הפיס, מסיבים את זה. 5,518,000אתם רואים ₪, מיליוני 

 24 שהכסף יהיה אצלנו. גב' ש. נס פררו:

 25היכל מה זה? הכסף כמובן לא אצלנו. אני רוצה לומר מלה על  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26היכל התרבות שתוכנן באזור קניון ארנה היה אמור לעלות התרבות. 

 27 120-תוך המ ₪21, מיליון  120-בערך, בלי הגדלות ובלי שום דבר, כ

 28גליל והשאר זה -מיליון זה נגב 11מיליון זה כספי מפעל הפיס, עוד 
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 1 גליל-אנחנו היינו אמורים לייצר את הכסף. נגב

 2 לגייס א. שטרקמן: 'גב

 3גליל לא מוכנים להשאיר את הכסף, התוקף של ההרשאה -, נגבנכון ע:"מרלי, רהמר ר. 

 4, היינו בפגישה ביום שני האחרון עם מפעל הפיס הסכיםהזו פג מזמן. 

 5הוא אביגדור יצחקי יו"ר מפעל הפיס, זו ההזדמנות להגיד לו תודה, 

 6מיליון האלו לפרויקטים  21-בהשתמש אפשר לעיר נהריה להסכים ל

 7 ראשון, מספרהתב"ר בעצם בעושים קרובים, אז אנחנו בשנים ה

 8 מישהו רוצה להתייחס? ₪. מיליון  5.518במינוס , הוא תב"ר 2702082

 9 מיליון שעומד ממפעל הפיס? 16מיליון נשאר כביכול  21-מה ד ל. איתמר:"עו

 10 כן ע:"מר ר. מרלי, רה

 11חפצים ומה שהעיר  מה שאנחנו ואפשר לנווט את זה לתוכניות נוספות ד ל. איתמר:"עו

 12 ?דרוש לה

 13 כן ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 באישור  גב' ש. נס פררו:

 15 עדיין באישור מפעל הפיס.  איתמר: עו"ד ל.

 16חד משמעית, כל שקל שיוצא משם מפעל הפיס צריך לראות שהוא  מרלי, רה"ע: מר ר.

 17 עומד בהגדרות שלו, בתנאים שלו. 

 18 שנים לא השתמשו בו. 5 א. שטרקמן: 'גב

 19 ואפשר להשתמש בו. אז תב"ר מספר אחד, מי בעד? נגד? נמנעים? מרלי רה"ע: מר ר.

 20 . (בעד 13)פה אחד בעד הצבעה: 

 21 

 22 ₪,מיליון  1.295. הפרויקט זה שיפוצים במוסדות חינוך, 2תב"ר מס'  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 נגד? נמנעים? תודה.מקור מימון ממפעל הפיס. התייחסויות? מי בעד? 

 24 נמנע.  1 ן נגד,בעד, אי 12הצבעה: 

 25 

 26אלף שקלים. מפעל  161, הקמת פארק הספורטק, 2/948074, 3תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 הפיס, מי בעד? 

 28 אפשר לדעת איפה הספורטק יוקם? א. שטרקמן: 'גב
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 1 הצבעה. יש עכשיורגע, אבל  מר ז. אילוז:

 2 אחרי ההצבעה. אז  א. שטרקמן: 'גב

 3 טק בשכונת עין שרה. אמרתי מקודם הספור מרלי, רה"ע: מר ר.

 4 אלף שקל זה מספיק?  160 שטרקמן: גב' א.

 5 הוקם כבר.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 מגרשי טניס. מר נ. גלבוע:

 7 אז קיים, זה רק שיפוץ.  א. שטרקמן: 'גב

 8 זה שיפוץ, כן.  גב' ש. מולכו:

 9 רשום הקמה.  שטרקמן: גב' א.

 10 נכון, כן.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 י לדייק. אז כדא א. שטרקמן: 'גב

 12 הקמנו מועדון, מרכז טניס עירוני.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 הוא קיים, אתם משפצים אותו.  א. שטרקמן: 'גב

 14 א היה קיים, היה שם מגרש כדורגל אחד. להוא  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 הרגע אמרת שהיה קיים.  א. שטרקמן: 'גב

 16 לא  אמרתי.  מר מ. שטרית:

 17 שר להתווכח על זה.אני אומר, אפ ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 הפכו מגרשי כדורגל לטניס.  וייזר: מר א.

 19מגרשי טניס חדשים,  4לקחנו מגרשי כדורגל, הפכנו לטניס ויש שם  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 יפים לטובת הציבור, מי בעד? מי נגד? נמנעים? 

 21 נמנע.  1בעד, אין נגד,  12הצבעה: 

 22 

 23אלף שקל,  130הוט לגני ילדים, הסכום , ציוד ורי2/949081, 4תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 מי בעד? נגד? תודה. 

 25 בעד(  13)הצבעה: בעד פה אחד. 

 26 

 27מיליון  2, הסכום הוא מצלמות אבטחה בפארקיםזה פרויקט ה, 5 ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 שקלים, מפעל הפיס, התייחסויות? 
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 1 אני רוצה  ש. נס פררו: 'גב

 2 לתב"ר? ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 המצלמות כן, לגבי נס פררו: גב' ש.

 4 כן ע:"מר ר. מרלי, רה

 5שהיו עד עכשיו זה סכום עצום אני חושבת, זה בגלל הורדת הגדרות  נס פררו: גב' ש.

 6 לות נגד ונדליזם? מה המטרה?בפארקים או התיע

 7 קשור לגדרות?זה מה זאת המטרה, מצלמות בפארקים,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8  -כי אז ה ש. נס פררו: 'גב

 9 מה זאת אומרת? מן:גב' א. שטרק

 10 אם היה גדרות והפארקים היו סגורים אז לא היו מעשי ונדליזם. מר ש. נס פררו:

 11 כי לא ישתמשו בהם. מר מ. אפריאט:

 12מיליון  2-זה יעלה הרבה יותר מ אם נשלם לשומרים בפארקים ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 שקלים.

 14  -ים שאני שואלת אם זה זה בא על חשבון אותם פארק ש. נס פררו: 'גב

 15רוב הפארקים לא היו לא, לא, המצלמות בפארקים ברחבי העיר,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16גם לשמור על  סגורים בכלל ואנחנו רוצים לרשת את כל הפארקים

 17הילדים שלנו, זה חלק מהמטרה לדעת מה קורה שם, חלק מזה זה גם 

 18ונדליזם כמובן ובעיקר בטיחות לילדים ושנוכל לשלוט שם במה 

 19 או.קי.? מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. שקורה, 

 20  בעד( 13)הצבעה: בעד פה אחד. 

 21, הפרויקט זה בניית מעון יום ברחוב איסי לה מולינו, 6מספר תב"ר  ע:"ר ר. מרלי, רהמ

 22 מפעל הפיס, התייחסויות. ₪, מיליון  1.419זה הגדלה של 

 23 איזה מעון זה, של ילדים קטנים אפס עד שלוש? ד ל. איתמר:"עו

 24 כן ש. מולכו: 'בג

 25כן, זה לא מעון אחד, זה מספר מעונות בתוך מעון אחד, הוא איכותי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 מאוד. באיסי לה מולינו שווה לראות. 

 27 לא, אין, זה המעון שמרחיבים אותו. לא,  ש. מולכו: 'גב

 28ד? מי בע בחודש הקרוב. כן. אגב, את הפרויקט הזה אנחנו מסיימים ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1  מי נגד? אין נמנעים. 

 2 . בעד( 13) הצבעה: בעד פה אחד

 3 

 4משרד ₪,  122,850, הסכום הוא 2019,  סקר שילוט 7מס'  תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 הפנים מתקציב פיתוח. התייחסויות? מי בעד? נגד? תודה. 

 6 בעד( 13)הצבעה: בעד פה אחד. 

 7גיל לכל גיל, הסכום הוא תקנים בפארק שיפוץ מ, הפרויקט זה 8תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה 

 8 ממפעל הפיס. התייחסויות? מי בעד? נגד? תודה. ₪ אלף  350

 9 בעד(  13)הצבעה: בעד פה אחד. 

 10 

 11 אני בעד, מתנצל. סודאי:עו"ד א. 

 12 רגע, אורן, תב"ר תשע ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 בעד  )צוחקים( עו"ד א. סודאי:

 14 אים שאורן לפני שהוא הולך שיצביע. תוסיף בשונות עוד כמה נוש מר ד. אפשטיין:

 15 מחכים לי במשרד, אני מתנצל. סודאי: עו"ד א.

 16 שנה טובה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 ( 18:26 –)יוצא מהדיון  שנה טובה לכולם.  סודאי: עו"ד א.

 18 420, נגישות אקוסטית למוסדות חינוך, הסכום הוא 9תב"ר מספר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19אלף מתוכם הרשות  150משרד החינוך, אלף מתוכם מ ₪270. אלף 

 20 מהיטל השבחה. התייחסויות? 

 21 מבורך ש. מולכו: 'גב

 22 מי בעד? נגד? תודה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 בעד( 12) הצבעה: בעד פה אחד. 

  24 

 25, אבי פה? אישור להתקשרות ללא מכרז בהסכם להשכרת 10סעיף  ע:"ר ר. מרלי, רהמ

 26בנהריה לקופ"ח  4וב וולפסון , זה מבנה וחניון המצוי ברחומכירת נכס

 27רוצה  אני פני שאבי גולדהמר יתייחס אם יהיו שאלות לאבי,למכבי. 

 28בי נהריה, חברי קופת לתושפה מבשר  לומר שזה הישג אדיר לעיר, אני
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 1אנחנו מדברים על הנכס ברחוב וולפסון כל מי שירצה, חולים מכבי או 

 2ר אותו , קופ"ח מכבי תשכיבעצם שקומת הקרקע והקומה השניה

 3שנים הקרובות ותרכוש אותו ותשדרג משמעותית את  5-ערך בב

 4תהיה קופת חולים הרבה יותר זו השירות שלה לתושבי נהריה, 

 5על החניון, ואני חושב שמי שחבר בקופה גם משודרגת ומדובר שם 

 6להכניס את  יקח להם קצת זמן .בעניין הזה יזכה לשירותים מצוינים

 7כדי  השינויים שנדרשים להם כל המערכות שלהם ולעשות את

 8שקיעים פה הם מ כשיר את המקום באיכות שהם צריכים אבללה

 9בעצם זה שירות לתושבי כל המטרה שלהם עשרות מיליוני שקלים ו

 10, אבי בבקשההתייחסויות,  העיר וזה חשוב. אז אם יש שאלות, יש

 11 ן, יוכל לענות לכל שאלה בהקשר של העניין הזה. גולדהמר כא

 12מה הכוונה השכרה,  אני הייתי רוצה לשאול את עו"ד גולדהמרכן,  תמר:ד ל. אי"עו

 13 לכמה שנים, מתי מוכרים את הנכס. 

 14נדרשים בסעיף זה לאשר את למעשה אתם קודם כל שלום לכולם.  גולדהמר: .עו"ד א

 15אחרי מכרז אלא אחרי מו"מ ההסכם למרות העובדה שזה לא היה 

 16סביר מדוע, לפי דעתו, יש ובהתאם לחות דעת של עו"ד אורן ארבל שה

 17לשאלה המכרזי נכשל פעמיים.  מקום לאשר את זה אחרי שההליך

 18שלך, המתווה הוא כדלקמן: אנחנו השכרנו את הנכס שכולל קומה 

 19שנים כאשר במהלך  5ראשונה, קומה שניה וחניון למשך תקופה של 

 20אנחנו נעשה הליך תכנוני שיאשר את השימוש המיועד.  שנים 5אותם 

 21היום חלק, לפחות הקומה השניה, טרם מאושרת תכנונית אבל נכון ל

 22היא תאושר. נכון להיום אנחנו בהליך של שימוש חורג, אבל המטרה 

 23היא אחרי השימוש החורג לעשות הליך של תוכנית בניין עיר, תב"ע, 

 24כדי לאשר את כל המבנה לשימוש של קופת חולים ואחרי שההליך 

 25ים האפשרות לבחור אחד משניים, הזה יסתיים תהיה בפני קופת החול

 26 15שנים, יחד  5תקופות של  3או להמשיך בהשכרה, יש להם למעשה 

 27מחירי הרכישה כבר נמצאים  ם הם יחליטו לרכוששנה, או לרכוש. א

BUILT IN 28 26-בתוך ההסכם, אם תראו את הנספח, מגיע יחד ל 
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 1פלוס מע"מ פחות או יותר. זאת אומרת לשאלתך, נכון ₪ מיליון 

 2שנים אנחנו נסיים  5שנים, אם במהלך אותן  5-יום ההשכרה היא ללה

 3את ההליך התכנוני קופת חולים תוכל לרכוש את הנכס, כמובן שאם 

 4הם יחליטו לרכוש העניין יחזור לכאן כדי שאתם במועצת העיר 

 5בהתאם לחוק תאשרו את הרכישה ואחר כן זה יצטרך לעבור אישור 

 6להיום אתם מאשרים את ההסכם של שר הפנים בהתאם לחוק. נכון 

 7 כפי שהוא, זאת אומרת בשלב הזה השכרה בלבד. 

 8 מיליון? 26-שנים זה יהיה במחיר, בסכום הזה של ה 5ועוד  ש. נס פררו: 'גב

 9 יש אפשרות לשנות את המחיר?  א. שטרקמן: 'גב

 10 המחיר לא ישתנה למעט הפרשי הצמדה.לא,  ד א. גולדהמר:"עו

 11 לא, כי כשהיינו באותה ישיבה במקרה  מחיר הוגן? הזש אתה חושב א. שטרקמן: 'גב

 12 אבי, תרשה לי, אורנה, את נכחת באותה ישיבה בוועדת מכרזים. מר ד. אפשטיין:

 13  26נכון, זה היה הרבה יותר גבוה, לכן אני שואלת אם  א. שטרקמן: 'גב

 14 לא, ההערכה, לא, המציעים הציעו סכום הרבה יותר מופחת  מר ד. אפשטיין:

 15 עזוב מה המציעים, מה אנחנו רוצים כאילו  א. שטרקמן: 'גב

 16 .המתקן ריקרוצים כרגע,  מר ד. אפשטיין:

 17 סבבה, אז הם יקחו את זה להשכרה, אני שואלת  למה המכירה. א. שטרקמן: 'גב

 18 זה או הם או אף אחד.  ש. מולכו: 'גב

 19 או כלום. מר ד. אפשטיין:

 20י מדברת על המכירה, כי בחוזה כרגע אבל השכרה, בסדר גמור, אנ א. שטרקמן: 'גב

 21רשום את שניהם ואנחנו לא מדברים על השכרה בלבד, אם זה רק 

 22 השכרה 

 23 לא היו מציעים נוספים.  ש. מולכו: 'גב

 24האם המכירה היא תנאי שאין בלתו והם החליטו  , השאלההשאלה ד ל. איתמר:"עו

 25ות שזה השכרה פלוס מכירה, כי איך שאני רואה את זה, ויכול להי

 26מכניס לנו לרשות הוא זה נכס שהוא פירותי ששאני גם טועה, 

 27איזשהו כסף מסוים והיום במצב הקיים, הכלכלי, המקומית 

 28הגירעונות וכו', אולי עדיף לנו להמשיך עם השכירות כמו חכירה 
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 1 לדורות או משהו כזה ולא לאבד נכס 

 2 ולא למכור א. שטרקמן: 'גב

 3  של הרשות המקומית. ד ל. איתמר:"עו

 4 יש עליו הלוואה.  מר א. אלבז:

 5 יש מה? ד ל. איתמר:"עו

 6 יש עליו הלוואה. מר א. אלבז:

 7 הלוואה, או.קי.  ד ל. איתמר:"עו

 8 בשביל זה יש בנקים לקחת הלוואה.  א. שטרקמן: 'גב

 9אז התשובה היא כזאת, קודם כל לשאלה האם המחיר הוא הוגן,  ד א. גולדהמר:"עו

 10קיבלנו הצעה במכרז כירה והשכרה ומבעובדה, פרסמנו את המכרז ל

 11אז זה נותן לך מיליון.  26מדברים על אנחנו מיליון ופה  16אחת של 

 12ת המכרז פעמיים ועובדה אף אחד לא קפץ, לא עמד פרסמנו אתשובה, 

 13 )₪(. מיליון  16-בתור ולא נתן שקל יותר מ

 14 בשורה מאוד גדולה למבוטחי מכבי. זו ש. מולכו: 'גב

 15 לשאלה ד א. גולדהמר:"עו

 16 זה גם משהו שצריך להתייחס אליו.  ש. מולכו: 'גב

 17 מכירה. שנים, אין בעיה, בוא נשכיר להם בלי 5אבל אני מדברת עוד  א. שטרקמן: 'גב

 18 שניה, בסדר, תאמיני לי  ד א. גולדהמר:"עו

 19 הם לא מוכנים בשום פנים ואופן  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 נאמר פה מקודם על ידי ראש העיר מר ד. אפשטיין:

 21 אבל עוד חמש שנים אתה לא יודע מה יהיה דימה. א. שטרקמן: 'גב

 22רגע, אורנה, נאמר פה מקודם על ידי ראש העיר, בא גוף שמשקיע  מר ד. אפשטיין:

 23עשרות מיליונים על מנת להכשיר את המקום, על מנת לתפעל אותו 

 24 עבור מבוטחים. אז נראה לך, נראה לך 

 25 משקיעים בשביל הצרכים שלהםהם  א. שטרקמן: 'גב

 26 לא, לא, דימה ד ל. איתמר:"עו

 27 אל תתבלבל דימה. א. שטרקמן: 'גב

 28 שנה, יהיה להם שקט. 49-להשכיר אותו ליש אופציות נוספות של  ד ל. איתמר:"עו
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 1 השאלה

 2 י יסכים? מ מר ב. שטארקר:

 3ת את זה, יכול להיות אם אני עכשיו מוכר התועלת?מה העלות מול  ד ל. איתמר:"עו

 4שהמחיר משקף ומגלם באמת איזשהו רווח מקסימלי שאני יכולה גם 

 5איזושהי חוות האם ניתנה פה  שנה, אני לא יודעת, 49-להשיג אותו ל

 6דעת מקצועית, עסקית בנושא הספציפי של מכירה מול שכירות, זה 

 7 הכל. 

 8 חוות דעת מקצועית ניתנה ש. מולכו: 'גב

 9 אבי )עו"ד גולדהמר( הרי מר ד. אפשטיין:

 10ולכן אנחנו בשלב של להביא את פני ועדת מכרזים פעמיים זה הובא ל  ש. מולכו: 'גב

 11 זה למועצה. 

 12לא יכולה להגיד לך אם  אניסליחה, אני יושבת בוועדת מכרזים ו ד ל. איתמר:"עו

 13 העסקה הזו היא נכונה או לא נכונה, אני לא יכולה להגיד דבר כזה.

 14 אחד לא יכול להגיד. אף ש. מולכו: 'גב

 15 נכון, אני שואלת. ד ל. איתמר:"עו

 16 אבי יתקן אותילירז, לירז,  מר ד. אפשטיין:

 17 מיליון. 26או  ש. מולכו: 'גב

 18 או.קי.  ד ל. איתמר:"עו

 19 אבי יתקן אותי אם מותר לנו, אם מותר לנו במצב הנוכחי  מר ד. אפשטיין:

 20 כן, אבל השמאי  ד ל. איתמר:"עו

 21 אבי, מעל  מר ד. אפשטיין:

 22 מה החוות דעת השמאית? ד ל. איתמר:"עו

 23 חבר'ה, חבר'ה, לירז, אני  מר ד. אפשטיין:

 24 יותר גבוהה לירז. א. שטרקמן: 'גב

 25 5אם מותר לנו בכלל מעל אבי יתקן אותי אם אני לא צודק, למעשה  מר ד. אפשטיין:

 26לא הוא השכיר את זה במצב הנוכחי. המצב התכנוני תקופה לשנים ל

 27 נחנו כפופים למשרד הפנים. אם מותר ז אבוא נגיד ככה, וא מושלם,

 28לפי משרד הפנים מה שאת מציעה, אז אני לפי מיטב ידיעתי לא, אורן, 
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 1 אתה גם יכול...

 2 כל השכרה מעל חמש שנים טעונה אישור משרד הפנים.  ד א. גולדהמר:"עו

 3 בדיוק ד א. ארבל:"עו

 4חלל הריק, היה מולנו גוף שהיו לו גם תראו, אנחנו לא משייטים ב ד א. גולדהמר:"עו

 5התנאי היסודי בל יעבור של קופ"ח מכבי היה צרכים ורצונות שלו, 

 6 , מוכנים להשקיע פה עשרות מיליוני שקלים אנחנו מוכנים להיכנס

 7 רק בתנאי  ד ל. איתמר:"עו

 8נדע שזה שלנו לעולמי עד, שתהיה לנו אופציה לרכוש שבתנאי אחד  ד א. גולדהמר:"עו

 9ת לא ניכנס, אפשר להבין אותם, הם באים, מקימים פה סניף, אחר

 10מביאים קהל לקוחות, הם לא רוצים למצוא את עצמם עם כשלים 

 11 בחוץ, אפשר להבין. 

 12 מיליון בהקמה.  6מיליון או  7מיליון שקלים,  7משקיעים עוד  מר א. אלבז:

 13 מיליון שקלים 7כן,  ש. מולכו: 'גב

 14 בהשבחה. מר ז. אילוז:

 15 -זה היה התנאי שלהם ו . גולדהמר:ד א"עו

 16 החניון הזה רק  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 אני חושבת שקיבלנו מחיר טוב ש. מולכו: 'גב

 18 המבנה הזה עומד ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 מבוטחי מכבי מקבלים פה בשורה מאוד גדולה. ש. מולכו: 'גב

 20השמאית חוות הדעת שניה רגע, אבי, יש משהו שלא התייחסת אליו,  מר א. אלבז:

 21להבין מה הנכס הזה  שנה קדימה 20-ו 15הסתכלה גם לאורך זמן, גם 

 22 שנה. 15שווה עוד  כול להיותי

 23 ככה בוחנים מכירה. ד ל. איתמר:"עו

 24וזה המחיר שנקבע, שילמנו לא מעט כסף על חוות דעת שמאית ועל זה  מר א. אלבז:

 25גם צריך לתת את הדעת, להבין. אני חושב שזה הוצג בפני ועדת 

 26 מכרזים אם אני לא טועה.

 27 מיליון שקלים.  26-והמחיר היה יותר גבוה מ א. שטרקמן: 'גב

 28 נכון ד א. גולדהמר:"עו
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 1 נכון? א. שטרקמן: 'גב

 2 נכון ד א. גולדהמר:"עו

 3 אז חוות הדעת אמרה אחרת. א. שטרקמן: 'גב

 4 אבל בפועל  חוות הדעת הייתה קצת יותר גבוהה ד א. גולדהמר:"עו

 5 29 מר א. אלבז:

 6 מה? א. שטרקמן: 'גב

 7 לפי דעתי  )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. אלבז:

 8 יש רק עניין אחד אורנה ד א. גולדהמר:"עו

 9 זה היה מזמן. א. שטרקמן: 'גב

 10 גם להם יש עמלה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 11חוות הדעת הייתה קצת יותר גבוהה אבל השמאי לא הסכים לקנות.  ד א. גולדהמר:"עו

 12 )צוחקים( 

 13 זה משהו אחר, אבל אין לנו בעיה, למה למכור? למה למכור נכסים?  . שטרקמן:א 'גב

 14 כמה הייתה חוות הדעת השמאית שלהם?  ד ל. איתמר:"עו

 15 אני אומר עוד פעם  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 כמה? לא, לא שלנו, כמה שלהם? ד ל. איתמר:"עו

 17 . 21שלהם  מר א. אלבז:

 18 סדר גמור. איןלא, לא, המחיר הוא ב ד א. גולדהמר:"עו

 19כבר כמה זמן בפועל, הנכס הזה עומד אני רוצה לפני הצבעה, תראו,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20הכשיר את החניון, לא עשות, לגם כשהצלחנו לעומד שם, שנתיים, 

 21חניון בתשלום, אנשים נעים לי להגיד לכם, אנשים לא מחנים שם, ה

 22מתחזקים לא מחנים שם. הנכס הזה עומד שנתיים ריק, אנחנו רק 

 23 אותו ומחזיקים שם עובד

 24 נרוויח כסף מהחניה ואם למטה יהיה מכבי אז א. שטרקמן: 'גב

 25 אף אחד לא מקבל על זה כסף ואנחנו מפסידים על זה הרבה כסף.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 מכבי רוצה אותו. מר מ. אפריאט:

 27  יפה, אבל העירייה יכולה להרוויח מהחניה כשמכבי למעלה. א. שטרקמן: 'גב

 28 אם אנחנו רוצים לשדרג  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 זאת גם מחשבה. א. שטרקמן: 'גב

 2את השירות לתושבי העיר נהריה אז אני אומר לכם שזה הישג אדיר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 5-ישכירו להם מכבי לזה ש שהצלחנו להגיע במו"מ עם קופת חולים

 4ם ירצו ויקנו בהנחה והם ירצו לקנות אחר כך ואני מניח שה שנים

 5, שוב פעם אישור מועצה. גולדהמר אמר לקנות וזה יידרש כמו שעו"ד

 6כמובן נכניס לא מעט כסף אנחנו הם ישכירו ולחמש השנים הקרובות 

 7תושבי עיר נהריה וללקופת העירייה מהשכירות הזו. זה הישג אדיר ל

 8ציבורית שיש לנו עם הכספים של  חריותדיברנו קודם על א נהריה.

 9זה חניון שנבנה בהלוואה ו, כל המבנה, והוא כרגע עולה  תושבי נהריה,

 10 לנו המון המון כסף. 

 11 מיותר ש. מולכו: 'גב

 12בגדול ועכשיו ברוך השם אחרי המו"מ הזה אני אומר  פיל לבןהוא כמו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13לכם שזה הישג, ושוב, תסתכלו גם על השירותים שהוא יתן, הוא יתן 

 14ים ממה שיש היום לקופת חולים מכבי פה שירותים הרבה יותר טוב

 15 מי נגד? נמנעים?  תודה.  מי בעד?באזור בכלל.  

 16 בעד.  10נמנעים,  2הצבעה: 

 17 

 18 , מינוי מר איגור קנין, איגור פה, נכון? 11סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 )יוצא מהדיון( אאחל לכם שנה טובה. אם אני חופשי,  ד א. גולדהמר:"עו

 20טובה. איגור מנהל מחלקת הכנסות העירייה כמנהל הארנונה. מי  שנה ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 נגד? אורן, אתה לא הצבעת, רק אמרת לו שלום?בעד? 

 22 כן, אמרתי שלום. )צוחקים(  ד א. ארבל:"עו

 23 ...אורן, לא הצבעת. 

 24  בעד( 12) הצבעה: בעד פה אחד.

 25אבירם, קרן  דרכמןקרן, ברוכה הבאה, אני שמח שאת כאן. קרן  ע:"ר ר. מרלי, רהמ

 26  נבחרה להיות המבקרת החדשה

 27 הזה שיש מבקרת.  שהחיינו והגיענו לזמן א. שטרקמן: 'גב

 28 ברוכה הבאה למשפחה. ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 תודה רבה. אבירם: –דרכמן  גב' ק.

 2כולם פה יעזרו לך רוצים בטובתך ו, כולם פה כולם פה אנשים נחמדים מרלי, רה"ע: מר ר.

 3אומר פה לחברי המועצה, קרן בחורה איכותית  אניתפקיד. להצליח ב

 4חוות דעת מעולות מכל מי ומצוינות, עם ות מקצועיות מאוד עם יכול

 5אז אני שהיה ממונה עליה בעבר. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאת כאן. 

 6 עובר לסעיף עצמו

 7 יותר נכון. שאול שאלה הגיד, לאני רוצה לרגע,  א. שטרקמן: 'גב

 8 ודם, לברךקלברך  מר ע. אלקיים:

 9 אחרי לברך שיש לנו מבקרת קודם כל  א. שטרקמן: 'גב

 10 מבקרת מר מ. אפריאט:

 11 מבקרת  א. שטרקמן: 'גב

 12 יופי  מר מ. אפריאט:

 13סוף כל סוף גם אישה בתפקיד בכיר, אז זה דבר אחד. אבל השאלה,  א. שטרקמן: 'גב

 14קראנו שהמבקרת גם לוקחת את תלונות הציבור, אז רצינו לדעת מה 

 15 תפקיד קרן אטיאס?ה יהיה

 16 תלונה לבין  יש הבדל בין ש. מולכו: 'גב

 17 )לא ברור(  א. שטרקמן: 'גב

 18 פניה  ד ל. איתמר:"עו

 19 אה, פניות,  א. שטרקמן: 'גב

 20 תלונות. ישת ויש פניו ש. מולכו: 'גב

 21 לירז תספר לך בדיוק.  מר ד. אפשטיין:

 22 אז אולי כדאי שגם הציבור ידע.  א. שטרקמן: 'גב

 23 כן כו:ש. מול 'גב

 24 ממונה על תלונות הציבור יש חוק שנקרא חוק הרשויות המקומיות,  ד א. ארבל:"עו

 25 כן, זה התפקיד שלה, אני יודעת. א. שטרקמן: 'גב

 26 המבקר.ועל פי החוק זה תפקיד  ד א. ארבל:"עו

 27 אבל ראיתי שגם קרן, זה אני יודעת שזה תפקיד של מבקרת.  א. שטרקמן: 'גב

 28 י החוק. זה על פ ד א. ארבל:"עו
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 1 אחרי שתהיה תלונה תהיה פניה.  מר מ. אפריאט:

 2 אה, לא הפוך?  א. שטרקמן: 'גב

 3 הפוך  מר נ. גלבוע:

 4 פניה הופכת לתלונה.  מר ש. נס פררו:

 5 , אם משעמם לך אנחנו )צוחקים( קרן אטיאס ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 רק תבואי לעזור לי.  גב' ק. אטיאס:

 7 י, אניבשמחה, תאמיני ל א. שטרקמן: 'גב

 8 תודה אטיאס: גב' ק.

 9 אנחנו צוות יעיל.  א. שטרקמן: 'גב

 10אבירם כמבקרת העירייה  -מינוי גב' קרן דרכמן 12סעיף חברים,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11בהתאם להחלטת ועדת  5/1/20-וממונה על תלונות הציבור החל מה

 12, כנושא משרה 30/7/19המכרזים לבחירת עובדים בכירים מיום 

 13 4/2011-ו 1/2011עפ"י חוזרי מנכ"ל משרד הפנים  בחוזה בכירים

 14 מי נגד? קרן, שיהיה בהצלחה. מי בעד?  משכר המנכ"ל.  90%בשכר של 

 15 בעד פה אחד.  12הצבעה: 

 16 

 17 קרן, שיהיה בהצלחה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 תודה רבה לכם.  אבירם:-דרכמן גב' ק.

 19 פה אחד. לא רוצים להסתבך אתך.  מקס:

 20 רייה זקוקה לביקורת.העי א. שטרקמן: 'גב

 21 אורנה  מר ד. אפשטיין:

 22 כן א. שטרקמן: 'גב

 23 קרן.  את לא תתבלבלי, זאת קרן ולידה מר ד. אפשטיין:

 24 . 13סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25דימה, אמרת משהו מעניין, אם אני משנה את השם קרן אז גם אני  ד ל. איתמר:"עו

 26 יכולה לעבוד פה. 

 27 ייה. את מתקבלת לעיר א. שטרקמן: 'גב

 28 בתנאי שתעברי מכרז.  מר ד. אפשטיין:
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 1חשבונות בנק בבנק הבינלאומי הראשון  2אישור לפתיחת , 13סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2בית הספר  –בע"מ, סניף נהריה. שמות החשבונות: עיריית נהריה 

 3הורים(, מורשי  לחינוך מיוחד ע"ש רונה רמון )חשבון רשות וחשבון

 4ביחד עם  תמי דניאלהלת בית הספר גב' מנהחתימה בחשבונות זאת 

 5 מי בעד? נגד?התייחסות, מזכירה ראשית, גב' שלומי גילה. 

 6 נמנעת.  ד ל. איתמר:"עו

 7 נמנעת? ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 כן,  ד ל. איתמר:"עו

 9  או.קי.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 בעד. 11נמנעת,  1 הצבעה:

 11. זה לא להצבעה. יש 2019לשנת ראשן , דו"ח כספי רבעוני 14  סעיף ע:"ר ר. מרלי, רהמ

 12 , טוב, כל השאר זה כל הסעיפים. מישהו רוצה להתייחס?-בכאן 

 13 על הדוחות? ,אנחנו מדברים עכשיועל מה  א. שטרקמן: 'גב

 14 על הפרוטוקול, ועדת כספים? מר א. אלבז:

 15 סבבה א. שטרקמן: 'גב

 16 אה מר א. אלבז:

 17 אנחנו רוצות להתייחס.  א. שטרקמן: 'גב

 18 התייחסות נו אפשטיין: מר ד.

 19 מי שרוצה להתייחס.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 לדוח מר ד. אפשטיין:

 21 על הדוח הרבעוני. או.קי. את מי שואלים שאלות?  א. שטרקמן: 'גב

 22יה אמור להיות וא ההגזבר שלנו טס לחו"ל באופן בהול היום בבוקר, ה ע:"מר ר. מרלי, רה

 23זבר שמחליף אותו נמצא לא נמצא והגהוא כאן אבל טס לחו"ל ולכן 

 24תפקיד  תחילשיבוא וילו בישיבת מועצה בעיר נשר ואנחנו מחכים 

 25 בשבוע הבא.

 26  18-, ב15-ב מר א. אלבז:

 27 גלבוע פה שולט בחומר. א. שטרקמן: 'גב

 28 ם יש שאלה גלבוע הוא לא הגזבר אבל א ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 בסדר א. שטרקמן: 'גב

 2לא אפשר להגיש שאילתות ונענה בצורה מסודרת,  וצריך לענות, ואם ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 אז בבקשה. 

 4כל,  מישהו רוצה להתחיל? תודה, קודם כל אנחנו רוצים לדבר, ראשית א. שטרקמן: 'גב

 5ות, מקבלים, מקבלות, רק את הדוח עכשיו שהיה למה אנחנו מקבל

 6של אני מבינה שהרבעון  חודשים אחרי. 4אמור להתקבל באמצע מאי, 

 7בעצם צג שנה שלמה ויש הוצאות חריגות. אנחנו מדברים לא מייהשנה 

 8בעיריות רבעון בדרך כלל  ון הראשון של ינואר פברואר מרץ.על הרבע

 9, אם זה גזם, אשפה, אירועים, כי זה ש בו הכי פחות הוצאותראשון י

 10חורף ואנחנו רואים שגם ברבעון הזה שהגשתם באיחור ואני מניחה 

 11יהיה גירעון יותר גדול, אם כרגע שגם בחצי שנתי שאנחנו מחכות 

 12מיליון שקלים, איך דבר כזה קורה, אין  4אנחנו עומדים על גירעון של 

 13לי מושג, וכנראה שמשהו לא תקין. שאלה ראשונה שיש לנו זה לגבי 

 14החינוך. בעיקרון יש חריגה קצת קיצונית בחינוך, בדרך כלל גם משרד 

 15ב הכסף מגיע אבל רו MATCHINGהחינוך מביא כספים, זה לא 

 16 10-ממשרד החינוך ויש משהו בדוח לא כל כך הגיוני, מותר לחרוג ב

 17אחוז ורציתי לדעת, והחריגה היא יותר, למה לא הבאתם עדכון 

 18תקציב אם יש חריגה יותר ובאיזה סמכות זאת ומה ההרכב של 

 19 הוצאות החינוך. מישהו רוצה לענות? לשאול באויר? 

 20 נות?אתה רוצה לע ע:"מר ר. מרלי, רה

 21אני אתייחס, מה זה? קודם כל העירייה, כמובן ה)מלה לא ברורה(  :עגלבו מר נ.

 22 שלה זה השקעה בחינוך, אז החינוך

 23 מעולה א. שטרקמן: 'גב

 24 מיליון. 3סך הכל  גלבוע: מר נ.

 25 כספי ציבור אנחנו אחראים עליהם.  א. שטרקמן: 'גב

 26עון נובע לא רק מקיטון מיליון גירעון שלנו, הגיר 4-... בכללי ה מר נ. גלבוע:

 27הוצאות, אלא גם מקיטון ב)מלה לא ברורה( של המים. מדובר פה על 

 28 חודשי חורף 
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 1 אבל קודם.  תענה לי על החינוךלא,  א. שטרקמן: 'גב

 2 מה זה? מר נ. גלבוע:

 3 החינוך, אני אשאל... א. שטרקמן: 'גב

 4 אין בעיה, דברי. מר נ. גלבוע:

 5אחוז שזה  10ביאו לאישור, אם יש חריגה מעל קודם כל למה לא ה א. שטרקמן: 'גב

 6 החוק, ומה מורכב הוצאות חינוך, שכר, ממה מורכב?

 7בעמוד האחרון, את רואה שם שיש אנגל בשכר, זה בגדול  שכר...ה מר נ. גלבוע:

 8 מהפעולות בחינוך, וההכנסות זה הכנסות ש... כל השנים.

 9 שמשרד הפנים הכניס אותם  א. שטרקמן: 'גב

 10יכול להיות  1/4-כן, סך הכל מדובר פה בשלושה חודשים. כלומר ב וע:מר נ. גלב

 11שהגיעה הכנסה והיא לא נרשמה. אין פה משהו שהוא, הסטיה פה 

 12 .12חודשים מתוך  3נורא קיצונית כי זה 

 13 אז למה לא הגשתם את החצי שנתי ואז היינו רואים את האיזון. א. שטרקמן: 'גב

 14 נתית, הדוח החצי שנתי סקור כשתראי את הראיה הש מר נ. גלבוע:

 15 אני אענה לך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 על ידי, דבר ניר גלבוע  :

 17 בסדר, אני  א. שטרקמן: 'גב

 18צריך להיות סקור על ידי משרד הפנים והדוח זה דוח שדוח חצי שנתי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 הסקור נמצא אצלם 

 20 בלים אבל אם הייתם מגישים בזמן אז היינו מק א. שטרקמן: 'גב

 21 הגשנו בזמן. מר נ. גלבוע:

 22 בשבוע הבא ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 משרד הפנים.את זה במחשבים של בספטמבר ראיתי  4-ב א. שטרקמן: 'גב

 24 אני מניח שתקבלו אותו, איפה מקס, אתה צריך לכנס ועדת כספים ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 כן מר מ. אפריאט:

 26שהוא מגיע בשבוע הבא וועדת כספים  הדוח אני מקווה צריך לוודא ע:"מר ר. מרלי, רה

 27ואחר כך יובא לאישור המועצה. אמרתי בפתיח, עיריית נהריה סיימה 

 28גירעון ואנחנו עושים הכל כדי לרדת ₪ מיליון  24.8עם  2018את 
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 1בגירעון ואני מניח שלא נעבור את החצי מהגירעון הזה, זו תהיה 

 2 הצלחה. 

 3 . 2018-ל בל אי אפשר לחזור כל פעםא א. שטרקמן: 'גב

 4 אפשר ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 אחוז באחריותך.  100מיליון זה באחריותך. זה  4-אתה עכשיו, ה א. שטרקמן: 'גב

 6 2019מאוד משפיע על  2018 ש. מולכו: 'גב

 7 התייעצתי עם אנשי מקצועלא, אבל כרגע הרבעון זה לרבעון,  א. שטרקמן: 'גב

 8 19מאוד משפיעה על  2018מבחינת רישומים זה לא נכון,  ש. מולכו: 'גב

 9 אז את טועה א. שטרקמן: 'גב

 10 . 2018-כי הוצאות רבות מגיעות לפתחנו עכשיו ונרשמות עכשיו ולא ב ש. מולכו: 'גב

 11מיליון, זה מאה ימי חסד, ניתן לראש העיר, זה מאה אחוז  4את טועה,  א. שטרקמן: 'גב

 12 באחריותו.

 13 זה לא קשור.  ש. מולכו: 'גב

 14הזמן להאשים את השלטון  כלימי חסד הוא צריך אני לא יודעת, ו כמה א. שטרקמן: 'גב

 15הקודם, אמרו שהוא יותר טוב, הוא עושה שינוי ובינתיים אנחנו 

 16יה בגירעון הרבה יותר גרוע, גבוה, בחצי שנתי נהרואים, אני מניחה ש

 17 זה בטוח. 

 18לא מאוד מושפעים מהשלטון הקודם, מאוד מושפעים מהחובות, ש ש. מולכו: 'גב

 19 הייתה מודעות לחובות האלה

 20 זה לא נכון, שרית, את יודעת, יש דברים  א. שטרקמן: 'גב

 21 גזברות לבדוק את זה.זה נכון, את מוזמנת ל ש. מולכו: 'גב

 22רגע שראש העיר המ, זה זה אחוזי גבייה , ארנונהארנונהבוא נדבר על ה א. שטרקמן: 'גב

 23לא  שהיהמה החלטה שלו כאן ועכשיו, לא צריך,  נכנס לתפקיד

 24חודשים  3-חוזי הגבייה בארלוונטי כרגע. השאלה שלי למה ה

 25הראשונים, או.קי.? היא בעצם, אמרתם שפעם לא גבו טוב, אבל גם 

 26מה האסטרטגיה של ראש העיר לגבות  עכשיו לא העליתם את הגביה,

 27 יותר 

 28 או.קי. מר נ. גלבוע:
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 1 אני אענה לה. , -לא, אל ת ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 רונן :מר נ. גלבוע

 3 חבל ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 מה חבל, שואלת שאלה, זה מקום לדיון.  א. שטרקמן: 'גב

 5חבל שאמרת את זה. במועצה הבאה כשתראי את אז אני אענה לך,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 הדוח החציוני 

 7מעולה, אדרבה, מעולה, אז אם ככה אתה צריך לטפוח לעצמך על  א. שטרקמן: 'גב

 8 השכם.

 9 את רוצה להקשיב? אני מדבר.  ע:"המר ר. מרלי, ר

 DELAY . 10-, זה דוח בדDELAY-זה דוח ב מר מ. אפריאט:

 11 מקס? DELAY-למה אנחנו מדברים על דוח ב זה גרוע, א. שטרקמן: 'גב

 12 את לא יכולה. מר מ. אפריאט:

 13 אפשר, אם מגישים בזמן, אפשר, בעירייה א. שטרקמן: 'גב

 14 יש הרבה  מר מ. אפריאט:

 15בטח שאפשר,  שקיפות, מה זאת אומרת? בטח שיש, בטח שאפשר, א. שטרקמן: 'גב

 16  -מקס, אל ת

 17 מקס, סליחה מר ד. אפשטיין:

 18 אפשר, מקס, זה קורה בהרבה עיריות. א. שטרקמן: 'גב

 19 אבל תרשי לי, שאלת על החינוךאורנה,  מר ד. אפשטיין:

 20 לא סיימתי, עברתי לשאלה הבאה, דימה, זכותי לשאול  א. שטרקמן: 'גב

 21 אורנה, לא הפרעתי לך, בסדר?  ד. אפשטיין:מר 

 22 אתה רוצה לחזור לחינוך?  א. שטרקמן: 'גב

 23 לא, אני, אני רגע מחזיר אותך לחינוך.  מר ד. אפשטיין:

 24 או.קי. א. שטרקמן: 'גב

 25 היית סגנית ראש העיר... מר ד. אפשטיין:

 26 שנה, כי אני רק שנתיים... 20אתה היית  א. שטרקמן: 'גב

 27 , הלוואי, אני לא20סליחה, לא  :מר ד. אפשטיין

 28 15בסדר,  א. שטרקמן: 'גב
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 1 ואני גם אהיה, אני מבטיח לך. . אפשטיין:מר ד

 2 לבריאות  א. שטרקמן: 'גב

 3, אז היית אלת על החינוךזה דבר אחד. אורנה, תני לי להגיד בבקשה. ש מר ד. אפשטיין:

 4 חודשים  3סגנית ראש העיר, בוודאי את יודעת שברגע שעוברים 

 5 כן א. שטרקמן: 'גב

 6 שזה מה שנקרא וח ביצועלא יודע, יש את הד מר ד. אפשטיין:

 7 נכון א. שטרקמן: 'גב

 8 משרד החינוך את מגישה את זה למשרד הרלוונטי, לצורך העניין  מר ד. אפשטיין:

 9 או.קי. א. שטרקמן: 'גב

 10 עד שעורכים את הדוח  מר ד. אפשטיין:

 11 חרי.חודשים א 4אבל אנחנו  א. שטרקמן: 'גב

 12 תני לי לסיים, נו מר ד. אפשטיין:

 13 דימה, זה לא נכון מה שאתה אומר!  א. שטרקמן: 'גב

 14 למה לא נכון? מר ד. אפשטיין:

 15  4כי אם אנחנו באיחור של  א. שטרקמן: 'גב

 16 חבר'ה, למה לצעוק? לצעוק? צריך למה ששש... חבר'ה,  ש. מולכו: 'גב

 17 הביא את זה במאי.חודשים, היית צריך ל 4איזה  א. שטרקמן: 'גב

 18 תודה רבה.  מותר לי לסיים? מר ד. אפשטיין:

 19 בצורה מכובדת.רגע, רגע,   ש. מולכו: 'גב

 20 יפה, אז אני, תתנו לי רגע  מר ד. אפשטיין:

 21 -אני לא אוהבת ש א. שטרקמן: 'גב

 22ף תרדי לסוף דעתי, אני אדע להסביר, תקשיבי עד הסולא, אורנה, אם  מר ד. אפשטיין:

 23א אני אסביר לך את זה ברור. כשמגישים דוח ביצוע, לא אולי עם מבט

 24משנה, לכל משרד ממשלתי כזה או אחר, א', זה לוקח זמן, בסדר? כי 

 25אוספים את החשבוניות, קבלות וכו', או שדוחות שכר ומגישים ... את 

 26  -יודעת גם כן באיזה תקופה נמצאת המדינה בתקופת הבחי

 27 א היו בחירות.זה עדיין בתקופה של א. שטרקמן: 'גב

 28 רגע, תני לי לסיים בבקשה, נו, לא הפרעתי לך חצי מר ד. אפשטיין:
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 1 אני לא יכולה לשמוע שטויות.  א. שטרקמן: 'גב

 2סליחה, אל תעליבי אותי בבקשה, אני לא מדבר שטויות, אני יודע מה  מר ד. אפשטיין:

 3 שאני מדבר, לא רוצה גם להגיד לך מה שאת מדברת, בסדר? 

 4 בסדר קמן:א. שטר 'גב

 5ח זמן בואי,  לגופו של עניין. אז דוח ביצוע שמגיע למשרד ממשלתי לוק מר ד. אפשטיין:

 6לרשות לערוך אותו, בסדר? ועד שכספים נכנסים. בסדר? אנחנו הגשנו, 

 7  -אני אומר לך, על חצי יום בתחום ש

 8 הבנתי אותך א. שטרקמן: 'גב

 9 אז ...  מר ד. אפשטיין:

 10 הבנתי, בסדרהבנתי,  א. שטרקמן: 'גב

 11 בדוח הרבעוני.  פה זה לא מתבטאמה שבוריס הסביר לך, אז  מר ד. אפשטיין:

 12 ., סיימנובסדר, הבנתי אותך דימה א. שטרקמן: 'גב

 13 או.קי. זה האמת, נו למה  מר ד. אפשטיין:

 14מיליון,  2.8בסדר, עכשיו יש פעולות כלליות שיש שם גם חריגה של   א. שטרקמן: 'גב

 15 י ממה מורכב. אם תוכל להגיד ל

 16 בוודאי  מר נ. גלבוע:

 17 תודה א. שטרקמן: 'גב

 18 שימי לב שזה לא גידול, זה תיקון. מר נ. גלבוע:

 19 אבל היא קוראת אותו הפוך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 .מיליון 2.8-ההוצאות ירדו ב מר נ. גלבוע:

 21 היא קראה הפוך. מר א. אלבז:

 22 מה פתאום. א. שטרקמן: 'גב

 23 תהפכי את זה ככה. ,הפוך גוטה מר א. אלבז:

 24 קודם כל רושמים את הדוח  א. שטרקמן: 'גב

 25 לא, תבדקי, תבדקי את עצמך ותראי מר נ. גלבוע:

 26 הוצאות כלליות  א. שטרקמן: 'גב

 27 הפוך, הפול מר א. אלבז:

 28 כמה היה בשנה קודמת? מר נ. גלבוע:



חברת העיר נהריה מן המניין ישיבת מועצת   04-8666313איגמי, 
 י"א באלול התשע"ט 2019בספטמבר  11
 1א
 
 

30 

 1 , סליחה, טעיתי בסעיף. 25, 28בתקציב  א. שטרקמן: 'גב

 2 עית, פשוט, אין בעיה, בכללי בגדול לא ט מר נ. גלבוע:

 3 בוא נלך לסך הכל כלליות, בסדר. ואז אתה רוצה א. שטרקמן: 'גב

 4 מיליון שקל, גם ברכש, גם בפעולות של העירייה. 3חסרנו  מר נ. גלבוע:

 5 תנו לו להתייחס בבקשה, כן מר ר. מרלי, רה"ע:

 6עיקרו מהרכש, הן מיליון שקל שנובע ב  3מדובר פה על חיסכון של  מר נ. גלבוע:

 7 בכמויות ומהמחירים ומהפעולות של העירייה בתברואה ובגינון. 

 8 העירייה ביצעה מספר פעולות ייעול בכל מערכות הרכש ש. מולכו: 'גב

 9 בדיוק  מר נ. גלבוע:

 10הגינון והתבראה וזה בא לידי ביטוי בקיטון בהוצאות. אנחנו גאים  ש. מולכו: 'גב

 11 ך בזה שהגדלנו את הוצאות החינו

 12 לא, בחורף יש פחות  א. שטרקמן: 'גב

 13 ועוד יותר גאים ש, כן ש. מולכו: 'גב

 14 מה רצית להגיד על המים? השאלה הבאה שלי. א. שטרקמן: 'גב

 15המים, שוב פעם, החשבון הוא דו חודשי, דיברנו על זה, בבסיס מזומן  מר נ. גלבוע:

 16בגלל  חודשים, 3חודשים, כלומר חודשיים במקום  3יש חשבון אחד על 

 17 זה הסטיה עצומה. 

 18 נכון  א. שטרקמן: 'גב

 19 אחוז בערך.  30של  מר נ. גלבוע:

 20 מה היה שנה שעברה? א. שטרקמן: 'גב

 21 מה היה שנה שעברה?  מר נ. גלבוע:

 22 במים, כאילו ...  א. שטרקמן: 'גב

 23 אותו דבר, זה אותו פער.  מר נ. גלבוע:

 24 חצי שנתי.נראה את זה בדוח ה ש. נס פררו: 'גב

 25מיליון  11זה אותו פער, מול התקציב, התקציב הוא רבעוני אז הוא  . גלבוע:מר נ

 26 לחודשי הקיץ 

 27 כן א. שטרקמן: 'גב

 28 חודשים.  3והביצוע הוא ביצוע של חורף, של  מר נ. גלבוע:
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 1 הפער יסתדר ברבעון הבא.  ש. מולכו: 'גב

 2 התאמהשימי לב שגם בקנייה של המים יש קיטון ב מר נ. גלבוע:

 3 צורכים מים. פחות אנשים כן, חורף, בסדר, טרקמן:א. ש 'גב

 4 אין בעיה.  מר נ. גלבוע:

 5 יש עוד משהו ששכחתי? א. שטרקמן: 'גב

 6 זהו? מר ע. אלקיים:

 7 לא א. שטרקמן: 'גב

 8 אני רוצה לברך שסדרי העדיפויות מושקעים בחינוך מר ע. אלקיים:

 9 זה לא  א. שטרקמן: 'גב

 10 ת.תודי פעם אח למה לא? מר ע. אלקיים:

 11אני מזמין אתכם להרמת שתהיה שנה טובה. חברים, תודה רבה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 12בערב, נוציא לכם הזמנות מסודרות לחודש  22-ב , אני מזכירכוסית

 13 או שקיבלתם כבר, אז תודה רבה. 

 14 רונן, רציתי לנצל את ההזדמנות  ד א. ארבל:"עו

 15 אה, אה, רגע, סליחה, כן.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16ביקשתי את רונן לנצל את ההזדמנות לפנות לכל חברי המועצה אני  א. ארבל:ד "עו

 17פניות ממחלקות שונות, מעובדים שונים, מאחר ולאחרונה אני מקבל 

 18חברי מועצה שבאים ופונים אליהם כשהם מייצגים תושבים בנוגע ל

 19זה הדבר ואני רוצה להבהיר לכם שהמסוימים או קבוצות תושבים, 

 20ד עניינים. הוועדה של משרד המשפטים שנקראת יוצר מצב של ניגו

 21נבחרי ציבור ברשוייות המקומיות ניגוד עניינים של מניעת הוועדה ל

 22שהוגשה לרשות  19ליוני  11-חוות דעתה מקבעה, ויש לי פה את 

 23את הדבר  הקבעמקומית אחרת אבל היא רלוונטית באותה מידה. 

 24ה הוא חבר בגוף "במישור הציבורי, ממתוקף היותו חבר המועצהבא: 

 25המפקח על התנהלותה של הרשות המקומית והוועדה המקומית 

 26גרת זו הוא שותף לאחריות על העסקתם של עובדי הרשות ובמס

 27והועודה המקומית, תנאי עבודתם והתנהלותם. לפיכך, מצב בו חבר 

 28מועצה מייצג גורמים כלשהם מול עובד הרשות הוא מצב בעייתי 



חברת העיר נהריה מן המניין ישיבת מועצת   04-8666313איגמי, 
 י"א באלול התשע"ט 2019בספטמבר  11
 1א
 
 

32 

 1פן אובייקטיבי וחסר פניות בכל הנוגע המקשה על העובד לפעול באו

 2לאותו עניין. לדעת הוועדה המונח יצוג כולל כל פניה או בירור מטעם 

 3חברי המועצה אל חברי המועצה, עובדי הרשות המקומית ועובדי 

 4הוועדה המקומית. לפיכך, כאשר חבר מועצה מעוניין לסייע לתושב 

 5הנ"ל ולעשות זאת הרשות עליו להימנע מלפעול מול הגורמים המנויים 

 6באמצעות ראש העיר בלבד. ראש הרשות רשאי לטפל בפניה בהתאם 

 7מבקש מכולכם לכן אני לשיקול דעתו באמצעות עובדי הרשות." 

 8ולא לפנות להימנע מלהעמיד את עובדי העירייה במצב הבעייתי הנ"ל 

 9 עובדים ועובדי הוועדה באופן ישיר ה לא

 10 איזה ועדה?  מר א. כהן:

 11 אבל אם אני  מן:א. שטרק 'גב

 12 אל הוועדה המקומית ולכן  ד א. ארבל:"עו

 13 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. מר א. כהן:

 14 לפנות אל ראש הרשות ובאמצעותו.  ד א. ארבל:"עו

 15 בכלל או אתה מדבר על ועדת תכנון ובנייה.  מר א. כהן:

 16 בכלל  א. שטרקמן: 'גב

 17 טוב כהן: מר א.

 18פה את חוות הדעת ממשרד המשפטים, אתם  יש לימי שרוצה,  ד א. ארבל:"עו

 19 מוזמנים 

 20 ממישהו מחברי המועצה שידבר איתם? עירייה מפחדים באז  א. שטרקמן: 'גב

 21רגע, ומה קורה אם מישהו באמת פנה לעובד עירייה ואמר את זה, מה,  ד ל. איתמר:"עו

 22 מועצה?האזהרה חבר  הוא מקבל

 23 ד עניינים.הוא עובר על הכלל של ניגולא,  ד א. ארבל:"עו

 24 ואז מה קורה?אה, הוא עובר על הכלל,  ד ל. איתמר:"עו

 25לא לבחון את הוועדה של משרד אני מציע לך ואז מה קורה?  ד א. ארבל:"עו

 26 המשפטים. 

 27 קצת על עובדי העירייה, לגמרי.  כאילו אתם מהלכים אימים א. שטרקמן: 'גב

 28 לא נעימה.  זה קצת עושה לנו נו נו נו ונותן תחושה ד ל. איתמר:"עו
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 1 מאוד א. שטרקמן: 'גב

 2 אז בבקשה תקראי את חוות הדעת ותביני.  ד א. ארבל:"עו

 3 את החוק עד שבוע הבא. שבוע טוב, תודה.  תשנה ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 עוד משהו גם, אה, רונן רונן, אני רוצה  ש. נס פררו: 'גב

 5 ישיבה נעולה


