
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 18:00, בשעה 27/11/2018', גשל מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה מן המניין 

 3 באולם ע"ש בויימל במידעטק נהריה

 4 משתתפים

 5 מר רונן מרלי, ראש העיר

 6  ראש העירומ"מ מר דימה אפשטיין, סגן 

 7 מר אייל וייזר, סגן ראש העיר

 8 קלאודיה מרקוב עו"ד

 9 מר בוריס שטארקר

 10 ר עופר אלקייםמ

 11 מר ז'קי סבג

 12 ד"ר ציפי מורבאי

 13 גב' אורנה שטרקמן

 14 גב' שרית נס פררו

 15 גב' ענת לורנץ

 16 גב' שרית מולכו

 17 מר אור כהן

 18 מר מקס אפריאט

 19 מר חיים רואש

 20 עו"ד אורן סודאי

 21 גב' לירז איתמר

 22 מוזמנים: 

 23 עו"ד אורן ארבל, היועץ המשפטי

 24 מר דני חמיאס, מנכ"ל העירייה

 25 העירייהמר שוורץ, גזבר 

 26 

 27 על סדר היום: 

 28 . פרידה מחברי המועצה היוצאים. 1
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 1 . הצהרת אמונים של חברי המועצה.2

 2 לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש 15-ו 14. החלטה על מינוי סגנים ומ"מ לפי סעיף 3

 3 ( וכן האצלת סמכויות לסגנים בשכר.1975 –הרשות וסגניו והסכמתכם תשל"ה 

 4 בר העירייה.מצ"ב אישור גז 

 5 לחוק. 14א. מר דימה אפשטיין כסגן ומ"מ רה"ע בשכר לפי סעיף  

 6 לחוק.  15ב. מר אייל וייזר כסגן בשכר לפי סעיף  

 7 . החלטה על מינויה של הגב' שרית מולכו כסגן רה"ע בתואר ללא שכר. 4

 8 . מינוי חברים לועדות המועצה. )מצ"ב הצעה(5

 9 חודשים )מצ"ב חוו"ד היועמ"ש( 3-נכ"ל העירייה לכ. אישור מר דני חמיאס למ6

 10. אישור זכות חתימה בשם העירייה בבנקים, במשרדי הממשלה ובמפעל הפיס, )בצירוף7

 11 חותמת העירייה( כמפורט להלן: 

 12 ראש העירייה מר רונן מרלי בצירוף הגזבר מר חגי שוורץ.  

 13 ם שאינם כוללים התחייבות כספי של. מינוי מורשי חתימה בשם העירייה לעניין מסמכי7

 14 העירייה:

 15 קבוצה ב'   קבוצה א' 

 16 דני חמיאס –מנכ"ל העירייה/מ"מ    רונן מרלי –ראש העירייה 

 17 חגי שוורץ –גזבר העירייה   דימה אפשטייין –סגן ומ"מ רה"ע 

 18מהנדס  עו"ד אורן ארבל –יועץ משפטי    אייל וייזר –סגן רה"ע 

 19 אינג' פארס דאהר-העירייה

 20 חתימת אחד מקבוצה א' בצירוף אחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת העירייה. 

 21 

 22 דני חמיאס לישיבות הבאות.  –. מינוי מרכז ישיבות המועצה 9

 23 לרחל ברק מנהלת האגף 17רונן מרלי לפי סעיף  –. אישור להאצלת סמכות ראש העיר 10

 24 אבי אנוש. האצלת הסמכות היא לעריכת שימועים לעובדים, בנושאלמינהל ומש

 25 

 26 רישה לגמלאות בטרם הגעה לגיל פרישה. פ

 27 . קביעת מועד קבוע לקיום ישיבות המועצה מוצע כל יום רביעי הראשון בכל חודש11

 28 . 18:00שעה ב



   04-8666313חברת איגמי,  מועצת העיר נהריה
 2018בנובמבר  27
 
 

3 

 1 תב"רים. 2 –. אישור לפתיחת 12

 2 תב"רים 

 3מקורות המימון  סכום   הפרויקט תב"ר מס'

 4משרד השיכון ₪  7,436,480 שיפוץ חזיתות מבנים חדש 2/923074 

 5 משרד השיכון ₪  4,650,090 פיתוח פארקים ברחבי העיר 2/922074 

 6 דשח

 7 

 8 . אישור הדירקטוריון של החברה הכלכלית. 13

 נציגי ציבור 3 עובדים  3 נבחרים 3

 יודן סולימן רוני לוי לירונן מר

 בצלאל אברהם דני חמיאס דימה אפשטיין

 זיו בן חיים דוד אלחיאני שרית מולכו

 9 

  10 

 11 פ ר ו ט ו ק ו ל

 12 )מחיאות כפיים( 

 13נמצא ערב טוב, אני רוצה לומר רק לציבור כי על פי חוק היועמ"ש שלנו  מר ר. מרלי, רה"ע:

 14ו מנהלים ישיבה, אם אתם לא אמורים להפריע לנו, אנחנכאן , אורן, 

 15מישהו ירצה ממש להגיד משהו, אולי נאפשר, אני מבקש בישיבה 

 16טלפונים על שקט, אנחנו נעשה את זה בצורה רשמית, מסודרת, אני 

 17התחלתי ככה גם כדי להגיד תודה רבה, בסוף אתם בחרתם באנשים 

 18שיושבים אחריי וזה זכות גדולה שלנו לשרת אתכם ואנחנו משרתי 

 19ה שבאנו לעשות, באנו לעבוד למען העיר נהריה, לא משהו ציבור, זה מ

 20נעשה את זה הכי טוב שאפשר, אופוזיציה, קואליציה, לא אנחנו אחר ו

 21רלוונטי בכלל, כולנו ביחד מאוחדים לטובת נהריה וכך זה יהיה. אני 

 22מתחיל חגיגית, אנחנו רוצים להיפרד, אני מבין שלא כל האנשים הגיעו, 

 23באופן רשמי עם שי צנוע ממספר אנשים ששירתו  אנחנו רוצים להיפרד

 24 ,דבורה כאן? דורון משה? כאן, אני לא רואה בעין מי הגיע, אבל כן
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 1, אנחנו רוצים להגיד לו תודה. )מחיאות של המועצה )מחיאות כפיים(

 2כפיים( יוסי זיגלמן פה? גוסטבו ספקטור )מחיאות כפיים( אשר שמואלי 

 3ודם )מחיאות כפיים( אני רוצה, אני פה? יורם לוי, מבקר העירייה הק

 4מקריא ליורם כי אני... חברי מועצה שנבחרו על ידי הציבור אבל יורם 

 5לא היה נבחר ציבור, שירת כמבקר ובעצם מודים לך על תרומתך הרבה 

 6כמבקר עיריית נהריה, על פועלך בנחישות למען שקיפות, טוהר המידות 

 7יאות כפיים(. אני מתכבד ושמירת המינהל התקין ברשות, ישר כוח )מח

 8לפתוח את ישיבת המועצה הראשונה של המועצה הזו, אה, ראשית 

 9נפרדנו, חבל שמספר אנשים לא הגיעו, אני מקווה שיכבדו אותנו 

 10בפעמים הבאות. אני אבקש מחברי המועצה... אני מתכבד לעלות 

 11הראשון, אני רונן מרלי מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא 

 12 ה את שליחותי במועצת העיר נהריה. באמונ

 13אני חבר המועצה דימיטרי אפשטיין מתחייב לשמור אמונים למדינת  אפשטיין: מר ד.

 14 ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 15אני חברת המועצה, עו"ד קלאודיה מרקוב, הנני מתחייבת לשמור  עו"ד ק. מרקוב:

 16 ותי במועצה. אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליח

 17מתחייב לשמור אמונים למדינת  בוריס שטארקרמועצה האני חבר  מר ב. שטארקר:

 18 ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 19, חבר המועצה, מתחייב לשמור אמונים למדינת עופר אלקייםאני  :אלקיים. עמר 

 20 ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 21טרקמן, אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל אני אורנה ש שטרקמן: גב' א.

 22 ומלא באמונה את שליחותי במועצה.

 23אני חברת המועצה שרית נס פררו, מתחייבת לשמור אמונים למדינת  נס פררו: גב' ש.

 24 ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 25שראל אני חבר המועצה אייל וייזר מתחייב לשמור אמונים למדינת י וייזר: מר א.

 26 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 27אני חברת המועצה ענת לורנץ, אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת  ' ע. לורנץ:גב

 28 ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
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 1אני חברת המועצה שרית מולכו, אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת  גב' ש. מולכו:

 2 עצה.ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במו

 3אני חבר המועצה אור כהן, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל  מר א. כהן:

 4 ולמלא באמונה את שליחותי במועצת העיר נהריה.

 5אני מקס אפריאט מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  מר מ. אפריאט:

 6 באמונה את שליחותי במועצה. 

 7ם למדינת ישראל ולמלא באמונה אני חיים רואש, מתחייב לשמור אמוני רואש: מר ח.

 8 את שליחותי במועצה. 

 9אני אורן סודאי, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  סודאי: עו"ד א.

 10 באמונה את שליחותי במועצה. 

 11אני לירז איתמר, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  איתמר: גב' ל.

 12 באמונה את שליחותי במועצה. 

 13לחוק הרשויות  14תודה רבה. סעיף שלישי לפרוטוקול, על פי סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14, 1975המקומיות, בחירת ראש העיר וסגניו וכהונתם, תשל"ה, 

 15מתבקשת המועצה לבחור את חבר המועצה מר דימה אפשטיין כסגן 

 16ומ"מ ראש העיר בשכר. אני מבקש לקבל את אישור היועמ"ש למינוי 

 17 הזה.

 18ר כי מינויו של דימה אפשטיין נעשה כדין ומכהן כדין ואינו אני מאש ארבל: עו"ד א.

 19פסול לכהונה ואין במינויו משום חריגה או סטיה מהוראות החוק או 

 20 הנוהל וכי המועצה מאצילה לו כסגן בשכר את סמכויותיו כדין.

 21 מישהו מחברי המועצה רוצה להתייחס?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 22ערב טוב לכולם, תי עם רמקול, בלי רמקול? ערב טוב, שומעים או גב' א. שטרקמן:

 23המעמד פה מרגש ואני גאה לעמוד בראש הדור הבא, ואני שמחה מאוד 

 24שיש איתי את שרית נס פררו, שותפתי לדרך שנכנסה לראשונה למועצה, 

 25בנוסף אני רוצה לברך את שתי חברות המועצה החדשות למועצה על 

 26מברכת את חברי  ההישג וההצלחה, כמו לחברי המועצה כולם, גם

 27המועצה היוצאים, מודה לכם על העבודה מסביב לשעון למען נהריה 

 28שאיננה מובנת מאליה, בימים, בלילות, מסביב לשעון, ובשעה טובה 
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 1ובהצלחה לראש העיר הנכנס רונן מרלי, תושבי נהריה... )מחיאות 

 2יקרה לכולנו, רונן וחברי הנהריה על כיסא ראש העיר כפיים, לא ברור( 

 3ועצה הנכבדים, אחריות גדולה על כתפינו, ובכל עמדה בל נשכח את המ

 4המטרות המשותפות שלנו, את הדרך, את תושבי העיר שראויים 

 5ליושרה, לעשייה, לשיפור וחדשנות ולקידום יומיומי של האינטרסים 

 6 15של העיר מטף ועד לקשיש. אני רוצה להתייחס לסעיף הזה שבעצם 

 7ד של סמכות בתגמול והגיע הזמן שגם שנה רק גברים נמצאים בתפקי

 8נשים שיושבות פה יקבלו הוקרה והערכה על תרומתן לא בגלל שהן 

 9נשים, בגלל האיכות שלהן, בגלל התכונות שלהן ובגלל היכולות שלהן. 

 10בבחירות הארציות האחרונות היה מאבק בעצם של נשים במרחבים 

 11, אבל לאומיהפוליטיים, זה תפס את סדר היום המקומי, הארצי והבינ

 12אנחנו לא מבקשות רק להיבחר, אנחנו מבקשות להיות משמעותיות, 

 13וכן, להיות מתוגמלות על עבודתנו ולא רק  משפיעיםלקבל תפקידים 

 14לשמש כסמל, אם סמל אז לא השגנו שום דבר. ההחלטה הזאת היא 

 15עבור כל הנשים שמבקשות להגיע בהחלטה ערכית, חברתית ומתבקשת 

 16, לפני שעות 24 קצת,ע. אני שמחה שאתמול לקדמת הבמה ולהשקי

 17מונתה שרית לסגנית בתואר, רק אני מקווה שזה לא עלה תאנה והייתי 

 18שמחה גם לראות אותך סגנית בשכר, על כן אנחנו נצביע על זה שאנחנו 

 19 בוחרות. 

 20 אבל עוד לא שאלתי מי בעד ומי נגד.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 חסכתי לך. גב' א. שטרקמן:

 22תודה חברת המועצה אורנה, מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. אני רואה  ע:"י, רהמר ר. מרל

 23שמר זיגלמן הגיע, אז אני אשמח להיפרד ממך באופן רשמי, אם תוכל 

 24 לבוא. )מחיאות כפיים( 

 25ערב טוב לכולם, אני מתנצל על האיחור, יש פקקים אדירים, חשבתי  מר י. זיגלמן:

 26בדרך. כשאומרים לך תודה אז  שכולם כבר נמצאים כאן, יש עוד כמה

 27תשובה שרבים עונים זה על לא דבר, במקרה הזה אני ממש מרגיש 

 28שהתודה שנאמרת לי על ידי רונן התשובה צריכה להיות על לא דבר כי 



   04-8666313חברת איגמי,  מועצת העיר נהריה
 2018בנובמבר  27
 
 

7 

 1-שנים ואני לא מרגיש שתרמתי משהו במשך כל ה 5הייתי חבר מועצה 

 2פר שנים, תכפיל את זה במס 5שנים למועצה מבחינה ציבורית.  5

 3שנים הייתי נוכח, זכות דיבור  5הישיבות שיש, אולי שעה וחצי במשך 

 4כמעט ולא ניתנה, ראיתי עכשיו את אורנה מדברת בחופשיות, איזה כיף, 

 5)מחיאות כפיים( כאשר הייתי חבר מועצה, אני בטוח שרוח חדשה תהיה 

 6כאן גם במועצת העיר והיא תקרין לגבי כל נהריה, אז רונן, בהצלחה 

 7 לכולם. )מחיאות כפיים( ותודה 

 8לחוק מתבקשת המועצה לבחור את חבר  15על פי סעיף תודה ליוסי.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9המועצה מר אייל וייזר כסגן ראש העיר בשכר, אבקש לקבל את אישור 

 10 היועמ"ש לעירייה לעניין הזה.

 11ן ואינו פסול אני מאשר כי מינויו של מר אייל וייזר נעשה כדין ומכהן כדי ארבל: עו"ד א.

 12לכהונה ואין במינויו משום חריגה או סטיה מהוראות החוק או הנוהל 

 13וכי המועצה מאצילה לו כסגן בשכר את סמכויותיו כדין. )מחיאות 

 14 כפיים(

 15על התייחסויות למישהו מחברי המועצה? מי בעד? נגד? נמנעים. תודה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16לטת ראש העירייה לחוק המועצה מתבקשת לאשר הח 17פי סעיף 

 17מר דימה אפשטיין לפעול להאציל מסמכויותיו לסגן וממלא המקום 

 18ופיתוח העיר בפן הטכנולוגי וקידום נושא עיר חכמה. בתחום הקידמה 

 19לחוק המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה  17על פי סעיף 

 20להאציל מסמכויותיו לסגן וממלא המקום מר אייל וייזר, סגן, סליחה, 

 21מי בעד? מי נגד? ם איכות הסביבה, לקידום התעשיה בעיר נהריה, לתחו

 22נמנעים? תודה. עכשיו משהו ברמה האישית, אני החלטתי אתמול 

 23להעביר אישור עכשיו של מועצת העיר למישהי שמגיע לה מאוד ועשתה 

 24המון לטובת העיר נהריה, אז אני מבקש לאשר את מינויה של הגב' 

 25שרית מולכו לסגן ראש העיר בתואר ללא שכר )מחיאות כפיים( אבקש 

 26 אישור היועמ"ש.לקבל את 

 27אני מאשר כי מינויה של הגב' שרית מולכו נעשה כדין ומכהנת כדין  עו"ד א. ארבל:

 28ואינה פסולה לכהונה ואין במינויה כל חריגה או סטיה מהוראות החוק 
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 1 או הנוהל. 

 2 תודה, מישהו מעוניין להתייחס? ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 כן, אני.  מר א. כהן:

 4 בבקשה ע:"מר ר. מרלי, רה

 5טוב, קשה שלא להתייחס, אתם מכירים אותי כאחת שתמיד צריכה  ' ש. מולכו:גב

 6אני חייבת לציין שקודם כל  איפה אני נמצאת, גם כאן.לדבר, לא משנה 

 7אני מאוד מתרגשת ונרגשת מהמעמד הזה, גם מהמינוי כמובן ובכלל 

 8איש צופים בישיבת מועצה, זה עונג  250, אולם של הקהללראות אתכם 

 9ורי. אני התחלתי את המסע הזה לפני שמונה שנים, מסע גדול עב

 10נלחמת למען זכויות עובדים ואז נחשפתי  שככה בקטנה אנישחשבתי 

 11למה שקורה בישיבות המועצה והגעתי לישיבה אחת ועוד אחת 

 12ולשלישית ולרביעית ואז החלטתי לבוא פשוט עם מצלמה ולהתחיל 

 13ו אותי החוצה, אז לתעד את מה שקורה בישיבות המועצה ואז הוציא

 14התחלתי לבוא עם רשמקול ולהציף את הפייסבוק ולהציף את העיתונות 

 15בסוף ופשוט להראות לתושבים בנהריה מה קורה בישיבות המועצה, 

 16חסמו אותי מאבטחים שעד היום הם מאבטחים, כן? עד לפני חודש 

 17אבטחו את ישיבות המועצה, ולכן אני, אין לי מלים אפילו לתאר כמה 

 18רגשת לראות את הישיבה הזאת פתוחה, לראות אתכם. )מחיאות אני נ

 19כפיים( וסוף סוף לראות שגם בנהריה יש דמוקרטיה, גם לנו מגיע, 

 20קיבלנו ראש עיר נפלא, ראש עיר שהחוק לנגד עיניו, התושבים בראש 

 21מעייניו וכולנו נזכה מהבחירה של כמעט שישים אחוז מתושבי העיר, 

 22שלך בי ... תודה, ואנחנו כאן בשביל לעזור, אז תודה רבה גם על האמון 

 23 בשביל לתמוך, לעשות הכל לטובת התושבים. )מחיאות כפיים(

 24ערב טוב לכולם, באמת מעמד מאוד מרגש, קודם כל אני רוצה לברך  מר א. כהן:

 25אותך רונן על הכניסה לתפקיד, יש לך המון על הכתפיים, מאחוריך 

 26פי של שרית, שרית אישה אשתך, אני רוצה להתייחס לסעיף הספצי

 27מדהימה, היא יודעת יפה מאוד מה היא עושה אבל משהו שאתה אמרת 

 28רונן לפני ש, היא הרוויחה את זה, היא ידעה מה לעשות ואיך לעשות 
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 1ובאמת כל הדרך עמדה מאחורי העקרונות שלה והיא באמת הרוויחה 

 2. ..ומקבל את זהעובד בשביל זה קשה  רוצה סגןאת זה ביושר, ומי ש

 3 )מחיאות כפיים( 

 4שנים  10הוצאת לי את המלים, אני אגיד למה שרית בכל זאת, אנחנו  מר א. וייזר:

 5שותפים לדרך, בקדנציה הראשונה היו מספר חברי מועצה, לא צריך 

 6מתרגש  להרחיב את המלים על זה, אז הכרתי את שרית... שותפה ואני

 7ל כך ערכית, צבטתי את עצמי כדי להאמין שבאמת יש אישה כלהגיד ש

 8זולת, עשויה ללא חת ובאמת אישה שבאה כל כך אכפתית, עושה למען ה

 9לעשות למען הציבור. אני באותה נשימה גם אגיד שהכרתי את רונן, 

 10אנחנו לא מכירים כל כך הרבה זמן, אבל בחודשים שאני מכיר אותו אני 

 11אומר לעצמי, ככה צריך להתנהג ראש עיר ואז אני מסתכל ימינה 

 12ואני אומר אני לא יודע מי זכה יותר במי, רונן ששרית תכהן  ושמאלה

 13כסגנית שלו או שרית שרונן הוא ראש העיר שלנו ואנחנו, כל נהריה 

 14זכתה היום בצוות מדהים ואנחנו נצא באמת לדרך חדשה ואני מברך 

 15את כל נהריה על המציאות החדשה הזאת שתעשה נפלאות וטובות 

 16ובהצלחה קודם כל לרונן )מחיאות  לנהריה. תודה לכם שהצבעתם לנו

 17 ראש העיר שלנו. כפיים(

 18טוב, אז מי בעד? מי נגד? תודה רבה. המועצה מתבקשת לאשר מינוי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19החברים לוועדות המועצה על פי נספח הרכבי הוועדות שצורף, החלוקה 

 20א'  150לוועדות נעשתה בהתאם לחוות דעת היועמ"ש ועל פי סעיף 

 21עיריות בכל הנוגע להרכב הסיעתי של חברי המועצה בכל לפקודת ה

 22אחת מוועדות החובה לפי פקודת העיריות, אני מבקש מכל חברי 

 23הוועדות ומיושבי ראש הוועדות, היום אנחנו ממנים ועדות שלא היו 

 24פעילות שנים רבות וכוונתנו להפעיל אותן בצורה רצינית, משכך 

 25ושבכל דיון יהיו לכל הפחות ביקשתי שכל ועדה תתכנס, תבצע עבודתה 

 26חברי ועדה, זוהי חובתנו כנציגי ציבור ואני מצפה מכל אחד ואחת  3

 27מכם, לא משנה מאיזו סיעה, לקבל את הזכות שניתנה לו להיות חבר 

 28בוועדות האלו, לממש את שליחותו הציבורית, יש ועדות שלא התכנסו, 
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 1אנחנו מינינו  אני אומר לציבור, אתם מכירים את זה, הרבה מאוד זמן.

 2ועדות עם חברים מכל הסיעות, אנחנו נכנס את הוועדות  17, 17עכשיו 

 3האלו, אנחנו נבקש בחלק מהוועדות מהציבור להיות שותף, יש נציגי 

 4ציבור, אז מי שממש מעוניין שיפנה בדרך המקובלת על מנת שנוכל 

 5 להכניס את נציגי הציבור. יש התייחסויות? כן

 6, רק אני תוהה אם 17ע חברות מועצה חדשות שזה הישג, מתוך יש שב גב' א. שטרקמן:

 7יש רק יו"ר אישרה אחת בוועדה אם יש רק אישה אחת מוכשרת פשוט 

 8שמסוגלת להיות יו"ר ועדה, האם זו הפוליטיקה החדשה, רק לגברים 

 9? אני לא מבינה, למה אין עוד יו"ר ועדה, לא 2017בעיריית נהריה בשנת 

 10 מבינה מה הבעיה? 

 11 עוד התייחסויות?  ע:"ר. מרלי, רהמר 

 12 אני מבקשת לתקן את זה לישיבת המועצה הבאה.  שטרקמן: גב' א.

 13 אני אענה לך מיד, מי בעד? מי נגד? נמנעים?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 אם תתקנו אין לי שום בעיה. שטרקמן: גב' א.

 15 מאה אחוז, אני מבטיח להתייחס לבקשתך  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 תודה רבה. ן:שטרקמ גב' א.

 17, המועצה 6בישיבה הבא אם צריך אנחנו נתייחס לזה. תודה. סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18מתבקשת לאשר את מינויו של מר דני חמיאס כמנכ"ל העירייה לתקופה 

 19חודשים בהתאם לחוות דעת היועמ"ש לעירייה, מישהו מעוניין  3של 

 20קרא לדגל על ידי, להתייחס? מי בעד? מי נגד? בעניין הזה, דני חמיאס נ

 21אני ביקשתי ממנו בכל לשון של בקשה, לא הייתה חפיפה כפי שאתם 

 22מכירים, והעירייה צריכה להמשיך לתפקד ואני ביקשתי באופן אישי 

 23ממר דני חמיאס להישאר איתי, ללמד אותי מה שאפשר, לאפשר 

 24לעירייה להמשיך לעבוד ודני הסכים ואני מודה לו על כך. )מחיאות 

 25לפקודת העיריות המועצה מתבקשת לאשר  203תאם לסעיף כפיים( בה

 26את אישור זכות החתימה בשם העירייה בבנקים ובמשרדי הממשלה 

 27ובמפעל הפיס בצירוף חותמת העירייה כמפורט להלן, ראש העירייה 

 28רונן מרלי בצירוף הגזבר מר חגי שוורץ, מישהו מעוניין להתייחס? מי 
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 1לאשר את מינוי מורשה חתימה  המועצה מתבקשתבעד? מי נגד? תודה. 

 2בשם העירייה לעניין מסמכים אינם כוללים התחייבות כספית של 

 3העירייה בקבוצה א' ראש העירייה רונן מרלי, סגן ראש העיר דימה 

 4אפשטיין, סגן ראש העיר אייל וייזר. בקבוצה ב', מנכ"ל העירייה דני 

 5ל, מהנדס חמיאס, גזבר העירייה חגי שוורץ ויועמ"ש עו"ד אורן ארב

 6העירייה אינג' פארס דאהר. המועצה מתבקשת לאשר כי חתימת אחד 

 7 מחברי קבוצה א' בצירוף 

 8 ראש העיר, אפשר להתייחס גם לזה? א. שטרקמן: 'גב

 9עוד לא סיימתי. המועצה מתבקשת לאשר כי חתימת אחד מחברי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10חותמת המועצה בקבוצה א' בצירוף אחד מחברי קבוצה ב' בצירוף 

 11העירייה תחייב את העירייה לעניין מסמכים שאינם כוללים 

 12 התחייבויות כספיות. התייחסויות, בבקשה, אייל

 13ע בעד, נגד, יד את השמות של כל אחד ואחד שמצביאם אפשר רק להפר א. שטרקמן: 'גב

 14 בקבוצה א' לפחות. 

 15 לא הבנתי.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16ות הקבוצות, אם אפשר להפריד את השמות הקראת את שמ 8בסעיף  א. שטרקמן: 'גב

 17 אחד אחד כדי שנצביע בעד, נגד.

 18 איך אפשר להפריד שמות? יש קבוצה.  עו"ד ק. מרקוב:

 19הבנתי, או.קי. אז קבוצה א' ראש העירייה רונן מרלי, סגן וממלא מקום  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 ראש העיר דימה אפשטיין וסגן ראש העיר אייל וייזר, מי בעד? 

 21 רונן, רונן  א. שטרקמן: 'גב

 22 הצבעה שמית, שמית מהנוכחים:

 23אחד אחד, אין שום בעיה. ראש העירייה רונן מרלי. תודה. סגן וממלא  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24מקום ראש העיר דימה אפשטיין, מי בעד? תודה. סגן ראש העיר אייל 

 25קבוצה ב', אני מקריא נגד? תודה. וייזר, מי בעד? תודה. נגד? תודה. 

 26 ה שוב, מר דני חמיאס, מר חגי שוורץ, עו"ד אות

 27 כמקשה אחת מהנוכחים:

 28כמקשה אחת, בסדר, עו"ד אורן ארבל, מהנדס העירייה אינג' פארס  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1דאהר, מי בעד? מי נגד? תודה רבה. המועצה מתבקשת לאשר את מינוי 

 2מרכז ישיבות המועצה מר דני חמיאס כמרכז ישיבות המועצה הבאות, 

 3מי בעד? מי נגד?תודה. המועצה מתבקשת לאשר את האצלת סמכות 

 4לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש  17ראש העירייה לפי סעיף 

 5הרשות וסגניו וכהונתם לגב' רחל ברק, מנהלת אגף ומשאבי אנוש, 

 6האצלת הסמכות תהיה אך ורק לעריכת שימועים לעובדים בנושא 

 7שה. מישהו מעוניין להתייחס? פרישה לגמלאות בטרם הגעה לגיל פרי

 8מי בעד? מי נגד? המועצה מתבקשת לאשר מועד קבוע לישיבות מועצה 

 9בכל יום רביעי הראשון של כל חודש בשעה שש בערב בחדר הישיבות 

 10בבניין העירייה או מקום אחר לחלופין כדי שתושבי העיר יוכלו לצפות, 

 11 התייחסויות?  בבקשה

 12השקיפות והישיבות הפתוחות, העברת ישיבות לימי  כמו שבירכנו על א. שטרקמן: 'גב

 13רביעי זה בעצם ימנע את סיקור ההחלטות ופעילות המועצה בעיתונות 

 14המקומית שיורדת לדפוס, סיקור לאחר יותר משבוע זה בבחינת חדשות 

 15עיתונות, אני מקווה שזה טעות וזה  במוסגים של בנצחישנות ומדובר 

 16י, בהתחשב בכך שרוב האנשים לא נעשה כדי למנוע סיקור עיתונא

 17 בנהריה לא כולם צורכים מדיה חברתית, מרשתת, באמצעות

 18 .האינטרנט

 19תודה, מי בעד? מי נגד? נמנעים. תודה. זה לא נעשה בכוונת מכוון וביום  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20רביעי שש בערב יש פה עיתונאים, הכל חשוף, פתוח, גלוי וכל שאלה 

 21מינו יהיו קשים יותר אתכם  בעתיד וזה ושאילתה ובכלל, אני מניח שי

 22בסדר גמור. )מחיאות כפיים( המועצה מתבקשת לאשר את התב"רים, 

 23תקציב בלתי רגיל, המפורטים, אני מדגיש, לצערי מדובר בכספי תב"ר 

 24שכבר נעשה בהם שימוש בעירייה, צביעת בתים ופארקים, ורק כעת 

 25צאה שהעירייה אנחנו נקבל את הכספים הללו אבל למעשה נכנסו, הו

 26, 2/923074הוציאה, המועצה מתבקשת לאשר תב"רים אלה, תב"ר מס' 

 27במימון משרד ₪ מיליון  7,436,000שיפוץ חזיתות מבנים בסכום של 

 ₪28  5,650,000, תב"ר פארקים ברחבי העיר, 2/922074השיכון. תב"ר 
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 1 במימון משרד השיכון. מי בעד? 

 2 רונן :עו"ד א. ארבל

 3 בקשהב ע:"מר ר. מרלי, רה

 4היא מסכימה לכך שהדיון בתב"רים קודם כל ש המועצה צריכה לאשר עו"ד א. ארבל:

 5 ימים מראש לנושא הזה.  10האלה יערך למרות שלא נשלח זימון 

 6 תעשה עכשיו הצבעה שכולם מסכימים. סודאי: .עו"ד א

 7 הצבעה שמסכימים ואחר כך על ההצעה עצמה. עו"ד א. ארבל:

 8אז מי בעד? מי נגד? נמנעים. תודה. אז עכשיו לאישור התב"רים, מעולה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9, 13טוב, תודה. המועצה מתבקשת, סעיף  מי נגד? נמנעים?מי בעד? 

 10לאשר את מינוי חברי הדירקטוריון של החברה הכלכלית לפי הפירוט 

 11בהתאם בהוראת תקנות העיריות, נציגי העירייה שיהיו שתכף אפרט 

 12...רונן מרלי, דימה אפשטיין ושרית מולכו, 2006בתאגיד עירוני תשס"ו, 

 13עובדי עירייה, רוני לוי, דני חמיאס, דוד אלחיאני, נציגי ציבור יודן 

 14סולימן, בצלאל אברהם וזיו בן חיים, התייחסויות, מי בעד? מי נגד? 

 15נמנעים? תודה. חברים, תודה, אני חותם את ישיבת המועצה, ישיבה 

 16  נעולה, תודה. )מחיאות כפיים(

 17 ישיבה נעולה


