
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 ,6/3/19 כ"ט באדר א' התשע"ט של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ישיבה מן המניין 

 3 בבניין העירייה, בחדר המועצה קומה ג' .

 4 משתתפים

 5 מר רונן מרלי, ראש העיר

 6 וחבר המועצה מר דימה אפשטיין, סגן ומ"מ ראש העיר

 7 מר אייל וייזר, סגן ראש העיר וחבר המועצה

 8 ' שרית מולכו, חברת המועצהגב

 9 מר אור כהן, חבר המועצה

 10 מר מקס אפריאט, חבר המועצה

 11 עו"ד קלאודיה מרקוב, חברת המועצה

 12 מר בוריס שטארקר, חבר המועצה

 13 פררו, חברת המועצה-גב' שרית נס

 14 עו"ד דוד ביניאשווילי, חבר המועצה

 15 מר זכריה חי, חבר המועצה

 16 עו"ד אורן סודאי, חבר המועצה

 17 ירז איתמר, חברת המועצהעו"ד ל

 18 מר חיים רואש, חבר המועצה

 19 מר עופר אלקיים, חבר המועצה

 20 מוזמנים:

 21 עו"ד אורן ארבל, היועץ המשפטי לעירייה

 22 מר דודו אילוז, מ"מ מרכז הישיבות

 23 מר חגי שוורץ, גזבר העירייה

 24 ל סדר היום: ע

 25 חלוקת כריכים. פררו בעניין-. מענה לשאילתא של חברות המועצה שטרקמן ונס1

 26 פררו בעניין הקמת יחידה-. הצעה לסדר היום של חברת המועצה איתמר, שטרקמן ונס2

 27 ירונית לטיפול במפגעי אסבסט. ע

 28 על מנת לאפשר תפקיד וחפיפה 30/9/19עד  70. הארכת שירות לדינה סלע שהיא בת 3
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 1 קצועית בכל תחומי עיסוקה. מ

 2 , כמשרת13/2/19-יפר כמנהלת לשכת מנכ"ל החל מה. אישור העסקתה של סימה קל4

 3 מון ושכרה יהיה בהתאם לטבלאות השכר המאושרות ע"י משרד הפנים למשרה זו. א

 4בהתאם לטבלאות 5%-. אישור העלאת שכרו של נמרוד רוזנברג, מנהל אגף החינוך ב5

 5 השכר המאושרות ע"י משרד הפנים למשרד זו. 

 6 ור בוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים:נציגות ציב 2. מינוי 6

 7 ב. הגב' לאה גורלי א.גב' חגית תורג'מן. 

 8 . מינוי מר רוני לוי לעובד העירייה החבר בוועדה לשימור אתרים.7

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

 10 . אישור תב"רים*: 9

 11 מקור תקציבי סכום   םפרטי תב"ר מס'

 12גן ילדים  -משרד החינוך₪   21M 100,000עיצוב גנים חדשניים  2/932081

 13 חדש עפרוני.

 14ממ"ד אבן  –משרד החינוך ₪    58,650 חדש חידוש מבנים 2/933081

 15 שהם

 16חבורהמשרד הת₪   118,000 חדש  מבצע סככות 2/936074

 17 לתחבורה ציבורית 

 18העבודה מבוצעת  ₪  -13,744,830 הרחבת שול איפוס התקציב 2/892074

 19 משרד התחבורה. באמצעות  עד בי"ח נהריה 89כביש  

 20חברי המועצה, בהזמנה שנשלחה אליכם, נפלו טעויות  תשומת לבל •

 21 קולמוס

 22 הוא הנוסח המתוקן. והמפורט לעיל 

 23. מינוי חברי ועדת ערר ארנונה והחלטה בדבר אישור תשלום גמול לחברי הוועדה10

 24  בהתאם להוראות משרד הפנים. 

 25  עו"ד רויטל בן ארי –יושב ראש 

 26  רואה חשבון אריק ראובך –חבר 

 27 גב' הודיה אלגלי –חברה 

 28 רוטוקולפ
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 1ב, אני מבקש, אני מזכיר רק לציבור התושבים כאן טוב, ערב טו ע:"מר ר. מרלי, רה

 2שהישיבה היא ישיבת מועצה ונא לכבד את הישיבה ואת האנשים 

 3ולאפשר לנו לנהל אותה בצורה תקינה. כמה דברים לעדכן אתכם ואני 

 4אנצל את הבמה, היינו, אירחנו השבוע משלחת מגרמניה, ראשת העיר 

 5אלף  340, 12זה רובע מתוך של ברלין טמפלהוף שוננברג, כך זה נקרא, 

 6שנה. היא הגיעה לכאן עם  50תושבים, זאת עיר תאומה של נהריה 

 7חלק מחברי הפרלמנט שלה, היה ביקור מצוין, עסק בנושא תרבות, 

 8תיירות, חילופי משלחות, דיברנו על כל הדברים האלו. הם יצאו מפה 

 9מאוד מאוד מרוצים ומבקשים לחזק את הקשר שבין שני הערים 

 10כמנו על משלחות נוער, אני מקווה שזה יקרה בקרוב. החבר'ה וסי

 11מאוד מאוד נהנו בגלל שנהריה גם עיר שקמה על ידי יקים בגדול, הם 

 12היו בקוקטייל אצל משפחה שעלתה מגרמניה, חוץ ממני כולם שם 

 13דוברי גרמנית, כולם תושבי נהריה והיה מעניין, הם היו במגדל המים, 

 14היו במידעטק, סיור ברחבי העיר, עשינו  הם היו בבית פליגלמן, הם

 15תצפית על כל העיר, בקיצור, היה ביקור מאוד מוצלח, יצאה חוברת 

 16גם משותפת בגרמנית, אנגלית ועברית שהם כבר לקחו להדפסה של 

 17חוברות כדי שהם יוכלו לחלק בכנס תיירות שיש שם בברלין,  3,000

 18 הם מאוד רוצים לשלב תיירות יחד איתנו. 

 19חשוב לי לציין שהקטלוג הזה נעשה יחד עם צוות החשיבה של  הן:מר א. כ

 20התיירות שעושים עבודה נהדרת ומתחילים לראות את הניצוצות, את 

 21 הניצנים של קבוצות החשיבה שבאמת עושים עבודה מדהימה

 22 איפה, בת"א או פה? ד א. סודאי:"עו

 23 פה מר א. כהן:

 24 כי אתה בתל אביב, לא? ד א. סודאי:"עו

 25 אני?  אותך לא ראינו הרבה זמן אגב. ן:מר א. כה

 26 לא, בסדר.  ד א. סודאי:"עו

 27בקיצור, עבדנו על זה מאוד קשה ויצא קטלוג מדהים, אני ממליץת  מר א. כהן:

 28לכל מי שרוצה, אפשר לראות אותו בפייסבוק ובאינטרנט וכמובן עם 
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 1 עותקים פיזיים שעוד מעט יגיעו למקומות התיירות של נהריה.

 2תודה, עוד כמה עדכונית, עשינו כנס השבוע שחלק מהיושבים כאן  ע:", רהמר ר. מרלי

 3נכחו, עם בכירים מהמשרד להגנת הסביבה, כנס תושבים ראשון, 

 4בעיקר סבב סביב נושא איתנית, צריך להגיד פה תודה גם לאייל וגם 

 5ליעקב שארגנו את זה, היה בסך הכל כנס מצוין, אני למדתי בו המון, 

 6י שהגיע מהקהל עמד ומי שראה את זה בשידור בלייב אני חושב שגם מ

 7אז גם למדנו כמה דברים. אתמול היה כנס תעשיינים במידעטק, גם 

 8הגיעו רוב בעלי המפעלים או התעשיינים של נהריה או מנהלים 

 9מטעמם, צריך להגיד מלה טובה לאייל שארגן את הכנס ולזכריה 

 10ין, הייתה גם הרצאה שעזר עם לא מעט תעשיינים. גם פה היה כנס מצו

 11מאוד מאוד מעניינת בסופו ואנחנו מקווים לקדם את העניין הזה. 

 12עדכון נוסף על טקס מרגש מאוד, לא יודע מי נכח, להענקת כנפיים של 

 13קרמבו, היה השבוע, תנועת נוער, ארגון נוער מדהים, שמשלב ילדים 

 14ועה עם ילדים עם צרכים מיוחדים וגם זה היה השבוע ובסך הכל זו תנ

 15שחיינים  24שצריך לתמוך בה כמה שיותר, הילדים שם מדהימים. 

 16מדליות, אירחנו  9שלנו ממכבי נהריה היו באליפות ישראל וחזרו עם 

 17אותם במידעטק ופירגנו להם. בימים הקרובים נפרסם כשיצא, חגי 

 18, אני מניח ששמעתם, אז עד שלא יהיה 2018פה? דוח סופי של שנת 

 19יק במספרים אבל נפרסם אותו בהקדם האפשרי דוח סופי לא נוכל לדי

 20שהדוח יהיה מוכן. עוד עדכון, יש לא מעט מקומות שיש בהם 

 21שיבושים בכבישים, באזור אוסישקין, איסי דה מולינו שם, באזור 

 22מעפילים. אחד, קורה בגלל, במערב  –ז'בוטינסקי  –ויצמן  –הגעתון 

 23ני מקווה מאוד העיר קורה בגלל החלפות מערכת הביוב והמים שם, א

 24שזה יסתיים, החלק הזה יסתיים בקרוב אבל זו מערכת שתימשך עוד 

 25לא מעט כי מחליפים את כל הביוב שם, זה היה מתחייב. ולגבי איסי 

 26דה מולינו אז תושבי אוסישקין סובלים מזה ומי שעובר שם בסביבה, 

 27גם זה אני מקווה שיסתיים בקרוב, שם יש עניינים של חיבורים, מים 

 28תיות חשמל ובזק למעון יום שנבנה בשכונה ואני מקווה מאוד ותש
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 1שבקרוב נוכל לסלול את הכביש ולסיים עם זה. אנחנו משלימים את 

 2  -ה

 3 תרים את הקול רונן. דובר:

 4 לא שומעים?  מר ר. מרלי, רה"ע:

 5 לא שומעים בפייסבוק. דובר:

 6פורים מהאגדות  אנחנו משלימים את ההכנות שלנו לשבוע פורים, ע:"מר ר. מרלי, רה

 7ימים שיתחילו במסיבת נוער לכיתות ז' עד י"ב, ימשיך  4וממש יהיו 

 8לפורים בשכונות בשבעה מוקדים בשכונות, הילדים אני מניח 

 9שיתחפשו ויגיעו ויהיה הפנינג כזה בצוהריים בכל שכונה, ימשיך 

 10פלוס שתתקיים במערב הגעתון, וביום שישי  18-למסיבת לילה ל

 11אויר טוב יהיה בעצם פסטיבל פורים מהאגדות לכל בעזרת השם מזג 

 12מרחב הגעתון משני צידיו, כולל הופעה של איתי לוי שזאת ההופעה 

 13המרכזית אבל תהיה הופעה לילדים ויהיו דוכנים וכל מה שאתם 

 14מכירים בפורים. זהו, עדכון אחרון, אנחנו מזמינים את כולם, אני 

 15וב סוקולוב וביום שבת מדבר לתושבים כמובן, יום שישי הקרוב לרח

 16למתחם המטיילת ליהנות משבת בכהיף מה שנקרא. אני עובר לישיבה 

 17 עצמה.

 18רונן, רק לפני שפותחים את הישיבה אני רוצה להודיע שני דברים,  ד ל. איתמר:"עו

 19לפקודת העיריות לפיו לכל חבר מועצה מגיע  26אחד, יש לנו את סעיף 

 20הנושאים שעל סדר היום ולכן  זמן דיבור בתום דיון כל סדר היום, כל

 21אני מבקשת לפני שאנחנו קמים והולכים לתת לכל אחד את הזכות 

 22שלו לטעון ולדבר ולהעלות נושאים שהוא חפץ בהם. בנוסף שמתי לב 

 23בתמלול של ישיבות המועצה שחותכים חלק מהדברים או משבשים 

 24את הניסוח, אז אני אבקש באמת לדייק באיך שהדברים נאמרים ומה 

 25 יוק אומרים, אפשר להתחיל. בד

 26אם אפשר, סעיף ראשון, מענה לשאילתה של חברות המועצה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27שטרקמן ונס פררו בעניין חלוקת הכריכים, אתן רוצות להציג את 

 28 השאילתה? 
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 1כן, הנושא עלה לפני כחודש, פרויקט חלוקת כריכים שהגיע לידינו  פררו:-ש. נס 'גב

 2הופסק, לא קשור לחילופי השלטון אלא הטענות שהפרויקט הזה 

 3פשוט הוחלף כי זה מופסק  לפני הבחירות, ומה שקרה שהרבה ילדי 

 4רווחה לא קיבלו מענה לכריכים שהיו מקבלים במשך שנים רבות 

 5מפרויקט שהיה קודם לכן. העלנו פוסט, גייסנו תרומות לחלוקת 

 6דים לפי כריכים לפי מספר מדויק של יל 450כריכים ומה שקרה, הכנו 

 7הצרכים שלהם בבתי הספר ולא אפשרתם לנו, בדקנו מול הנהגת 

 8הורים, מול מזכירויות בתי הספר, בדקנו את הנושא היטב, הכנו 

 9כריכים ולא אופשר לנו להכניס את הכריכים שאנחנו הכנו, סיעת 

 10הדור הבא, לבתי הספר. מה שאני רוצה לציין שהנהגת הורים עשו 

 11נציגת הנהגת הורים בכל בית ספר שיתפה איתנו שיתופי פעולה וכל 

 12פעולה ובדקה מול המזכירות ומול ההנהלה מספר מדויק של ילדים 

 13שבאמת אם הם לא נשענים על הכריכים האלה הם מגיעים לבית 

 14הספר רעבים וחוזרים הביתה רעבים. הנושא עלה, טופל, ככה נאמר 

 15רונה לנו מהעירייה והשאלות שהעלינו לשאילתה זה האם ומתי לאח

 16בוצעה בדיקה מול בתי הספר שאכן המנהלות מקיימות את המדיניות 

 17החדשה, המדיניות החדשה שאתה כראש עיר הענקת כרגע זה שכל 

 18מנהלת תדאג לרכוש לחמים וממרחים וכל מנהלת תדאג לאחד מצוות 

 19ילדים. דבר שני מה העלויות הכלכליות שמסתכמות בית הספר ל

 20החדשה היא כלכלית יותר  באמת הכנת הכריכים והאם השיטה

 21ועדיפה על פני חברה חיצונית שתדאג לכריכים איכותיים כמו שזה 

 22היה עד לא מזמן. בתוכנית הרדיו סגנית ראש העיר שרית מולכו טענה 

 23שאין פיקוח תברואתי על השאלה למה לא אפשרתם לנו להיכנס, היא 

 24ם טענה שאין פיקוח תברואתי המוכנים על ידי סיעת הדור הבא, הא

 25וכיצד מתבצע היום פיקוח על אנשי הצוות הבית ספרי שבאמת הם 

 26 מכינים את הכריכים כפי שאתם דואגים שזה יקרה. 

 27 או הילדים.  א. שטרקמן: 'גב

 28 או הילדים עצמם.  פררו:-ש. נס 'גב
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 1או.קי. קודם כל בדיקת ההחלטות ישום המדיניות מתבצעת כל שבוע,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 כריכים והיום  1,300תכם שחולקו תמיד אני רוצה לעדכן א

 3 תרים את הקול רונן. דובר:

 4 כריכים  1,300חולקו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 כן, אבל זה לא רלוונטי כי אנחנו ...  )מדברים ביחד, לא ברור(  פררו:-ש. נס 'גב

 6כריכים והיום באים לאכול הרבה הרבה פחות. העניין  1,300חולקו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7לי הוא לא רלוונטי, בכלל לא קשור, העניין הוא מדיניות שלא הכלכ

 8לתת לציבור, בטח לא לילדים, להיות תלויים בשלטון, כל מי שרעב 

 9יש לו מה לאכול שם בצורה מסודרת, במסגרת הסדרת חלוקת 

 10הכריכים ניתנו גם הנחיות בעניין ההגיינה והניקיון בהכנתם, יש גם 

 11כריכים האלו בעלות שהם עמותה שרוצה עכשיו לעשות את ה

 12משלמים חצי. אנחנו כמדיניות חושבים שאסור לתת לילדים להיות 

 13 בנו.

 14 אסור להם להיות רעבים, לא תלויים במי.  א. שטרקמן: 'גב

 15 לא, תלויים ברשות או תלויים... פררו:-ש. נס 'גב

 16 הם אשמים? ילדים שאין להם  א. שטרקמן: 'גב

 17 הספר, מה זה משנה? הם תלויים, הם כן תלויים. תלויים בצוות בית פררו:-ש. נס 'גב

 18הם תלויים ואתה זה שאמור לעזור להם אם ההורים שלהם לא  א. שטרקמן: 'גב

 19 יכולים לעזור להם. 

 20 אני אסביר לכם. ע:"מר ר. מרלי, רה

 21צר לי שהעירייה לא רואה את זה כשהיא אמורה לתת שירות לתושב  פררו:-ש. נס 'גב

 22 וילד לא אשם

 23 אז תקשיבו ע:"לי, רהמר ר. מר

 24 במקום שהוא נולד בו.  פררו:-ש. נס 'גב

 25תהיו מנומסות ותקשיבו לתשובה, התשובה היא שאין ילדים רעבים  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 שם.

 27 אין יותר נורא מילד רעב.  פררו:-ש. נס 'גב

 28יש לחם וממרחים וכל מה שרוצים לכולם, אנחנו משלמים את הכסף  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1והכסף הזה הוא לאין שיעור זול יותר ולצערי, אמרתי עלויות זה הזה 

 2 בכלל לא העניין, ולכן אני אפילו לא מוכן

 3 זה מה שטענתם שהעלויות  א. שטרקמן: 'גב

 4 להגיד כמה זה עולה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 או.קי. בסדר. פררו:-ש. נס 'גב

 6רות המועצה איתמר, הלאה, הסעיף הבא. הצעה לסדר היום של חב ע:"מר ר. מרלי, רה

 7פררו, בעניין הקמת יחידה עירונית לטיפול במבני  –שטרקמן ונס 

 8 אסבסט.כן, בבקשה.

 9לאור האירועים האחרונים ולאור מה שקורה ברשת הפייסבוק  ד ל. איתמר:"עו

 10והטענות שהועלו ככה בחנו את הדברים במקרוב ורצינו באמת 

 11גישים בכל להקשיב לרחשי ליבם של התושבים ובאמת מה הם מר

 12נושא האסטבסט, למעשה יש איזשהו מחסור בידע בהסברה לתושב 

 13מה החומרה למעשה ומה הנזקים שחומר כזה יכול לגרום לנו 

 14ולבריאות שלנו, איפה אנחנו חיים, איפה זה בסביבה שלנו ואף גילינו 

 15שנוצרו כשלים מערכתיים למעשה בכל אתר או מפגע אסבסט שקיים 

 16ם זה באופן טיפול בתלונה. אני מדברת וזה אם זה באופן הדיווח וא

 17באמת לא נעים לי שאתם משוחחים ביניכם ואחר כך תגידו מה שאתם 

 18רוצים. הדיווח, האזכורים, השלטים, הפרסום, ההסבר לתושב, ברגע 

 19שמפנים אסבסט מהמקום עצמו, פיקוח על קבלנים, אם מורשים 

 20כת הם לעשות את זה או לא מורשים לעשות את זה, באיזה מער

 21משתמשים כשהם עושים את זה, כל פעם ובכל אירוע צץ נושא אחר, 

 22כשל מערכתי אחר שאף אחד לא נותן עליו מענה. אני קיבלתי פניה 

 23אישית של מישהי שיש מפגע אסבסט באזור עמידר והיא ציינה בפני, 

 24, העבירו אותי לתברואה, מהתברואה העבירו אותי 106פניתי למוקד 

 25נדס העבירו אותי לפה, זה לא עובד ככה. כשיש למוקד הטכני, מהמה

 26אסבסט צריך לטפל בזה בכל חומרת המצב האפשרי שניתן לתת ואני 

 27מציעה והצעתי אני חושבת שנכונה וראויה, להקים יחידה עירונית 

 28סביבתית למפגע אסבסט פלוס הסברה, להיכנס לתיכונים, להיכנס 



   04-8666313חברת איגמי,  מועצת העיר נהריה
 2019במרץ  6
 
 

9 

 1סט באתר לבתי הספר, להסביר מה קורה כשמוצאים שברי אסב

 2מסוים, איך מזהים, איך מתרחקים, כי זה סובב אותנו, העיר נהריה 

 3היא מוכת אסבסט, היא איננה דומה לאף עיר אחרת, צריך לתת עליה 

 4באמת את המשאבים הנחוצים כדי לפתור את העניין ובאמת באמת 

 5לתת לנו להתקיים בצורה הטובה ביותר. לא חוכמה להקים מרינה 

 6שנה, אחרת אף אחד לא יהנה  120יתקיימו עד  ולא לדאוג שהתושבים

 7 מהמרינה. חיי אדם הם לפני הכל. 

 8 מישהו רוצה להתייחס? ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 תתחדש על הפטיש. פררו:-ש. נס 'גב

 10 לא, הוא תמיד היה פה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 לא שמתי לב. פררו:-ש. נס 'גב

 12ת השאילתה, קודם כל אני מתקופות אחרות. גברת לירז ושאר מעלו מר א. וייזר:

 13שמח על המודעות הסביבתית שלכן, ואני מזמין אתכן לבוא ולקחת 

 14חלק, להשתתף בוועדת איכות הסביבה שביום ראשון הקרוב 

 15 מתכנסת, בתור חברות מועצה זה יהיה לנו לכבוד

 16 יש לנו כנס נשים  פררו:-ש. נס 'גב

 17 מה זה? מר א. וייזר:

 18 ס נשים ביום ראשון.אנחנו באיזה כנ פררו:-ש. נס 'גב

 19 סדר העדיפויות שלכן, אתן תקבעו, אני לא קובע לכן. מר א. וייזר:

 20 לא, יש יום האישה )מדברים ביחד, לא ברור( ד ל. איתמר:"עו

 21אני משיב, אבל אם לא יהיה ביום ראשון הקרוב אז הוועדה מתכנסת  מר א. וייזר:

 22 בריםבאופן קבוע אחת לחודש, כבר התכנסנו פעמיים, להציג ד

 23 מי חברי הוועדה? מי חברי הוועדה? ד ל. איתמר:"עו

 24 לא להפריע לי לירז, גם אני מר א. וייזר:

 25 שאלה עניינית, מי חברי הוועדה?  ד ל. איתמר:"עו

 26 לא, ביקשת שלא אפריע לך, בוא נעשה את זה הדדי. מר א. וייזר:

 27 או.קי. מקשיבה. ד ל. איתמר:"עו

 28 לא רק שהשאלה היא ...  דובר:
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 1 דבר ראשון  א. וייזר:מר 

 2 אתה, לא, לא, לא... ע:"מר ר. מרלי, רה

 3אני מזמין אתכם לבוא, לקחת חלק ולקבוע ביחד את סדר היום  מר א. וייזר:

 4הסביבתי של העירייה ולהעלות נושאים כאלה ואחרים שמאוד 

 5ראויים. לגופו של עניין אתן כנראה לא באות מהתחום או שכן, אני 

 6יש יחידה סביבתית, סוג של יחידה סביבתית.  לא יודע, אבל לנהריה

 7היחידה הסביבתית של נהריה זה גוף שנקרא איגוד ערים לאיכות 

 8הסביבה גליל מערבי. הגוף הזה אמון על הטיפול באיכות הסביבה של 

 9עיריית נהריה, זה תפקידו. במקום להקים יחידה סביבתית בכל עיר 

 10ם גוף כזה שנקרא באה המדינה והכריחה כל כמה ערים ביחד להקי

 11כמה אנחנו משלמים איגוד ערים, חגי נמצא פה, חגי? לא, חגי, הגזבר. 

 12 לאיגוד ערים בשנה, אתה זוכר בערך?

 13 אלף. 500-בסביבות ה מר ח. שוורץ:

 14 אלף שקל בשנה.  500 מר א. וייזר:

 15 אז אני הייתי יוצאת מהאיגוד.  ד ל. איתמר:"עו

 16 רגע, אבל לירז, בואי  מר א. וייזר:

 17אתה לא מקבל תמורה מהאיגוד, מה אתה עושה באיגוד? עובדה שיש  ד ל. איתמר:"עו

 18כשלים, אז מה, אתה אומר לי שיש איגוד שהוא מחליף את היחידה 

 19 העירונית?

 20 לירז, עם כל הכבוד ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 יש כבוד. ד ל. איתמר:"עו

 22 תני לו לסיים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 דיברת על דרך ארץ, אז בואי נשמור על דרך ארץ. דקות את 2לפני  מר א. וייזר:

 24 לא זוכרת ד ל. איתמר:"עו

 25אני בטוח שיש לך דרך ארץ, אז בואי נשמור על נימוסים, אני אסיים  מר א. וייזר:

 26 לדבר.

 27 אני אתן לך לסיים. ד ל. איתמר:"עו

 28תודה רבה לך, תודה רבה. אז יש איגוד ערים לאיכות הסביבה, אתם  מר א. וייזר:
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 1ולים גם לבוא להשתתף בישיבות ההנהלה של האיגוד. הדפסתי לכם יכ

 2מהאינטרנט קצת, מי שרוצה שאני אקריא, לא יודע אם יש טעם בזה, 

 3מהם תפקידי האיגוד, בין תפקידיו הטיפול באסבסט, הטיפול ברעש, 

 4הטיפול בתעשיה, במזהמים וכו' וכו', שוב אני אומר, אני בטוח 

 5לפני כמה ימים ונמצא פה גם יעקב כהן  שאיגוד הערים שישבתי איתם

 6שגם הוא חבר בהנהלת האיגוד, אתם מוזמנים גם לבוא לאיגוד, לבוא 

 7לישיבות ההנהלה ומאחר ואני רואה שנושא איכות הסביבה כל כך 

 8קרוב ללבכם, לעזור לקבוע את סדר היום הסביבתי של עיריית נהריה, 

 9איתו, אה, נושא זה דבר ראשון. דבר שני, אני חוזר למה שפתחתי 

 10ועדת איכות הסביבה, תכף נדבר על עוד נושא שעלה מהישיבות 

 11הקודמות של הוועדה, הוועדה מתכנסת במרץ, עם נציגי ציבור, עם 

 12אנשי מקצוע, וגם נושא האסבסט הולך להידון, אנחנו דנו בנושא עצים 

 13בישיבות האחרונות, נושא האסבסט הולך להידון בישיבה הקרובה 

 14נגד להצעה שלכם מהסיבות שהעליתי ואני מציע להסיר ולכן אני מת

 15אותן מסדר היום כי מהטענות שהעליתי השאילתה או ההצעה לסדר 

 16 היום לא רלוונטית.  זהו

 17 אני רוצה להגיב. ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 קצת מצחיק הצביעות, איך שעוברים צד א. שטרקמן: 'גב

 19 שניה, שניה, אורנה, שניה ע:"מר ר. מרלי, רה

 20 סליחה . שטרקמן:א 'גב

 21אני רוצה להגיב, אתה על השאילתה לא ענית בכלל, דיברת מסביב  ד א. סודאי:"עו

 22 ולא נגעת במהות 

 23 )מהמהם( מר א. וייזר:

 24 יש פה הצעה קונקרטית  ד א. סודאי:"עו

 25 כן מר א. וייזר:

 26 שהעירייה תיקח צד בכל נושא האסבסט. ד א. סודאי:"עו

 27 )מהמהם( מר א. וייזר:

 28או.קי. תמשיך להתנדנד. על זה תענה, העירייה תיקח צד או לא תיקח  ודאי:ד א. ס"עו
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 1 צד?

 2 הבנתי מר א. וייזר:

 3 זה שיש איגוד ערים זה עניין אחד. ד א. סודאי:"עו

 4 )מהמהם( מר א. וייזר:

 5העירייה פה, הוגשה הצעה לסדר כדי שהעירייה תיקח על עצמה,  ד א. סודאי:"עו

 6באופן אישי באסבסט, על זה  תראה נכונות מצידה שהיא מטפלת

 7דיברו פה בהצעה, אם אתה רוצה להוריד את זה מסדר היום אז תגיד 

 8אני מוריד או לא רוצה לדון בנושא החשוב הזה של חיי אדם, זו 

 9 ההצעה.

 10 אני לא יודע, אולי לא שמעת את מה שאמרתי. מר א. וייזר:

 11 זו ההצעה, אל תגיד שמעתי או לא שמעתי. ד א. סודאי:"עו

 12 אז אני אחדד אותה.  א. וייזר: מר

 13 כולם שמעו א. שטרקמן: 'גב

 14 )מדברים ביחד, לא ברור( זה גם אלי.  ד ל. איתמר:"עו

 15אז אני, אני, אני אחדד אותם שוב, אם צריך שאני אחדד אותם שוב  מר א. וייזר:

 16 כי אולי דיברתי בשפה לא ברורה.

 17 לא...  ד א. סודאי:"עו

 18 רגע, רגע, אני נתתי מספר דוגמאות ליחידה אייל, אייל,  ד ל. איתמר:"עו

 19 אבל הוא רוצה  דוברת :

 20 אבל אני משיב לראש הסיעה שלך. מר א. וייזר:

 21 אבל שמעתי את כל הטיעונים שלך. ד ל. איתמר:"עו

 22אבל למה, אני משיב לראש הסיעה שלך, שאל משהו, אני משיב לו, אני  מר א. וייזר:

 23, אתם רוצים לעשות כפל אומר שוב, יש יחידה סביבתית בנהריה

 24 יחידות בשביל שזה יהיה מטבע לשון 

 25 אתה אומר שהיא שייכת לאיגוד. ד א. סודאי:"עו

 26 בוא, כשתרצו לדבר בצורה מנומסת מר א. וייזר:

 27 טוב ד א. סודאי:"עו

 28 תרצו לדבר בצורה מנומסת נשיב לכם בצורה מנומסת. מר א. וייזר:
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 1 אנחנו מעלים להצבעה ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 רגע, רונן, חשוב לי להגיד עוד משהו, אני מצטערת ד ל. איתמר:"עו

 3 אני מדבר, אבל תקשיבי ע:"מר ר. מרלי, רה

 4 לפני ההצבעה, אבל לפני ההצבעה ד ל. איתמר:"עו

 5 אני מעלה להצבעה ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 אחרי זה תגיד שנכנסתי בהצבעה ואי אפשר להצביע  ד ל. איתמר:"עו

 7 מי בעד  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 )מדברים ביחד, לא ברור(  לדבר.  לירז:

 9 ההחלטה של אייל לתת לו לנהל את זה באיכות הסביבה   ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 לא, רגע, רגע, רגע ד ל. איתמר:"עו

 11 ובאיגוד ערים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 12רציתי להגיד משהו, רונן, אני מדברת, זה הצעה לסדר שאני העליתי.  ד ל. איתמר:"עו

 13 ברים ביחד, לא ברור( סליחה)מד

 14 אתה לא צריך להתערב, לדבר. אסור לו להתערב, צופה.  דובר:

 15 רונן, זה באמת כל כך זניח? דב מהקהל:

 16 אני אומר לך עוד פעם, אני מוציא אותך החוצה. דובר:

 17 רגע, אני רוצה לציין משהו בהצעה לסדר.  ד ל. איתמר:"עו

 18 חברים  מר ר. מרלי, רה"ע:

 19 פיקוח.אני מה דובר:

 20בהצעה לסדר אני ציינתי שקיימות יחידות דומות גם בעיר חיפה וגם  ד ל. איתמר:"עו

 21בקריית ביאליק וגם הן חברות באיגוד, זה לא סותר את האיגוד, זה 

 22טוב שיש שיתוף פעולה עם התושבים, שיהיה איזה נוהל עבודה מסודר 

 23נה ועלים במצב של מפגע אסבסט, אני לא מבייחד עם הרשות איך פ

 24למה צריך להוריד את זה בכלל מסדר היום, זה נושא חשוב, זה נושא 

 25של חיי אדם, של החיים של הילדים שלי ובפארק רמז שהולכים 

 26ומשחקים מתחת לסככות של האופניים, לא ברור לי למה מי שנלחם 

 27 למען האסבסט מורחק מועדת איכות הסביבה! 

 28 סיימת? ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1אני לא מבינה למה כל הזמן מנסים לקטוע אותי, אני אומרת  לא! ד ל. איתמר:"עו

 2דברים חשובים ויש להם מקום וכולכם פה צריכים לעבור את החשבון 

 3נפש הזה עם עצמכם כי אתם חיים פה והחיים שלנו על זמן, אז על מה 

 4 משחקים פה, על מה, על אגו? פוליטיקה? קודם האסבסט.

 5אגיד משהו, כל אחד פה לצערי מדבר על אסבסט, בוא רונן, בוא אני  ד א. סודאי:"עו

 6הוא מדבר על אסבסט, הוא מאיכות הסביבה, נתת לו את תיק 

 7האסבסט, הוא לא יודע מה עושה האסבסט, כי מי שחווה את זה, אני 

 8אומר לך עוד פעם מאבי ז"ל, יודע בדיוק מה עושה האסבסט ופה 

 9 דממת אלחוט בנושא האסבסט.

 10 למה? א. שטרקמן: 'גב

 11תיקחו אחריות, תעשו צעד קטן לפחות בלי להפיל את זה על גורמים  ד א. סודאי:"עו

 12 סביבתיים אחרים, תראו נכונות, זה צעד, זה צעד. 

 13שנים לא נקפת אצבע בנושא הזה ולא  10חווית את זה מאביך אבל  מר א. וייזר:

 14 בנושא  )מדברים ביחד, לא ברור(

 15 . אתה האחרון שצריך לדבר.. ד ל. איתמר:"עו

 16 תישאר במקום שלך. ד א. סודאי:"עו

 17 את צועקת כל כך חזק, כל הכבוד לך.  מר א. וייזר:

 18 לא נורא, שים אטמים, שים אטמים.  ד ל. איתמר:"עו

 19 לא, אני אומר, יש לך קול מאוד חזק. מר א. וייזר:

 20 תפעיל את האיגוד.  ד ל. איתמר:"עו

 21מה עשית מאסבסט?  מה עשית מאסבסט? עשית כסף מאסבסט, ד א. סודאי:"עו

 22 טיפלת באנשים? דאגת להם?

 23חבר'ה, לידיעה, רק לידיעה, החודש, החודש לאחר מאמצים רבים,  מר ד. אפשטיין:

 24ראש העיר פנה, לאחר פנייתו השר לאיכות הסביבה מגיע אישית יחד 

 25 עם כל הצוות לעיר נהריה על מנת גם לתת, לראות מקרוב ולתת מענה.

 26 דיברנו איתו גם בעניין. ד א. סודאי:"עו

 27 גם אנחנו דיברו. ד ל. איתמר:"עו

 28 לא אמרתי, בסדר, מה שאני יודע, אני פה מר ד. אפשטיין:
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 1 אנחנו נשמח שהוא יגיע. ד ל. איתמר:"עו

 2 דוד, אתה רוצה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 3אז זה מצוין, זה מה שאני אומר, זה בנוסף, כי זה משרד ממשלתי  מר ד. אפשטיין:

 4 כפי שאתם יודעים על פי חוק.שאמון 

 5 כל הזמן אנטי אנטי אנטי אנטי, מה הבעיה?  ד א. סודאי:"עו

 6 אין בעיה. מר ד. אפשטיין:

 7 קחו את זה על עצמכם, מה יקרה?  ד א. סודאי:"עו

 8 חבר'ה, רונן פנה... מר ד. אפשטיין:

 9בגלל שיש לך הסכם איתו על אסבסט, שהוא נושא האסבסט, תיקח  ד א. סודאי:"עו

 10 אתה אחריות, אתה ראש העיר ותראה להם שאתה יכול גם.

 11 דוד, אתה רוצה להתייחס? ע:"מר ר. מרלי, רה

 12ת ההצעה שההצעה היא חשובה, הנושא כן, אני רוצה לומר למרלי א ד ד. ביניאשווילי:"עו

 13הוא חשוב, והאמת היא שאם היה מוצע כאן מקור תקציבי להצעה 

 14קל לתמוך בזה, אבל כל הצעה שיש כאן, סליחה, אני באמת הייתי שו

 15לסדר שתעלה, אני אומר את עמדתי העקרונית בכלל, כל הצעה לסדר 

 16אנשי מקצוע  4שתעלה שיש בה עלויות כספיות, וכאן כתוב במפורש 

 17לצד מתנדבים, אנשי מקצוע זה עולה כסף וזה בסדר וזה נושא שראוי 

 18ר להשקיע בו כסף, אבל כשבאים לתת הצעה לסדר צריך להביא מקו

 19תקציבי, כי זה אמנם נושא חשוב אבל יש הרבה מאוד נושאים 

 20חשובים, גם בנושא בריאות וגם בנושא רווחה, הים הוא גדול מאוד 

 21והשמיכה לא יכולה לכסות את כולו, אז כשבאים לתת הצעה לסדר 

 22גם בנושא כזה חשוב צריך לבוא ולהגיד מקור תקציבי וזה בסדר לבוא 

 23מאיגוד ערים, חצי מיליון שקל, בוא שים ולומר חביבי, תפטור אותנו 

 24את זה ביחידה עירונית שלנו, אנחנו לא רוצים להיות שמה באיגוד 

 25שנה שאמרנו לגבי איגוד  15-ערים הזה והיו מקרים וגם אורן יודע, ב

 26 ערים למשל

 27 שנה פה. 15אני לא  ד א. סודאי:"עו

 28להיות באיגוד ערים כזה או בסדר, היו מקרים שאמרנו לא טוב לנו  ד ד. ביניאשווילי:"עו
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 1אחר, אבל הצעה לסדר שאין בה מקור תקציבי כל חבר מועצה שיש 

 2לו אחריות צריך לחשוב, אנחנו בפופוליסטיקה להרים יד, ומאיפה 

 3יבוא הכסף? אז צריך לבוא עם מקור תקציבי, אם היא תבוא עם מקור 

 4 תקציבי נשקול, אני לפחות אשקול לתמוך בה.

 5 י חושב שמה שאתה אומראנ ד א. סודאי:"עו

 6 שניה, אורן, אורן, זה נושא חשוב ד ד. ביניאשווילי:"עו

 7 זה מאוד פופוליסטי ד א. סודאי:"עו

 8 לא, לא ד ד. ביניאשווילי:"עו

 9 כי אתה מצפה ד א. סודאי:"עו

 10 זה נושא, מה אני מצפה?  ד ד. ביניאשווילי:"עו

 11 אתה מצפה ד א. סודאי:"עו

 12 פה אני מצ ד ד. ביניאשווילי:"עו

 13 שחבר מועצה שיביא מקור תקציבי? ד א. סודאי:"עו

 14 יש בזה ד ד. ביניאשווילי:"עו

 15 החבר מועצה תפקידו להביא הצעה. ד א. סודאי:"עו

 16 המינימום, המינימום ד ד. ביניאשווילי:"עו

 17 שראש העיר המכובד הוא יביא תקציב, לא היא!  ד א. סודאי:"עו

 18 עשינו חשבון, הם כתבו מכתב כל כך יפה ...לבוא ולהגיד ש ד ד. ביניאשווילי:"עו

 19 נכון ד ל. איתמר:"עו

 20 אז צריך ... ד א. סודאי:"עו

 21 זה הולך לעלות לך  ד ד. ביניאשווילי:"עו

 22 אין בעיה, אין בעיה ד א. סודאי:"עו

 23 בתור רשות מקומית מיליון שקל בשנה.  ד ד. ביניאשווילי:"עו

 24 מית. זו בעיה בפני עצמה והיא לגיטי ד א. סודאי:"עו

 25 )מדברים ביחד, לא ברור( את זה ד ד. ביניאשווילי:"עו

 26 אתה כחבר מועצה  ד א. סודאי:"עו

 27 זה הכל. ד ד. ביניאשווילי:"עו

 28 לפחות, תראה, אתה לא יכול להפיל הצעה ד א. סודאי:"עו
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 1 אני אומר את עמדת, לא, אני לא מפיל אותה. ד ד. ביניאשווילי:"עו

 2 הפיל הצעהאתה לא יכול ל ד א. סודאי:"עו

 3 אני הולך להימנע ד ד. ביניאשווילי:"עו

 4 -בגלל ה ד א. סודאי:"עו

 5 הנושא הוא חשוב, אני לא מתכחש. ד ד. ביניאשווילי:"עו

 6 )מדברים ביחד, לא ברור( ד א. סודאי:"עו

 7 לא כל חבר מועצה צריך להיות כלכלן! ד ל. איתמר:"עו

 8 הימנע, אני מעבר לזהאני הולך להימנע, אני הולך ל ד ד. ביניאשווילי:"עו

 9 לא עושים את זה דוד.  ד א. סודאי:"עו

 10 אורן ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 אני ... ד ד. ביניאשווילי:"עו

 12אתה יכול לתמוך בהצעה באופן עקרוני, מקור הכסף יגיע יגיע, לא יגיע  ד א. סודאי:"עו

 13 זה סיפור אחר.

 14 דוד, הכל בסדר ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 י מציע לראש העיר...  משפט אחד )מדברים ביחד, לא ברור( אנ ד ד. ביניאשווילי:"עו

 16 הלוואי ויתן... ד א. סודאי:"עו

 17 הוא אמר דלת פתוחה, תבואו, אתם רוצים לשתף פעולה מר ח. רואש:

 18 הדלת פתוחה זה דלת מסתובבת, הוא אומר  ד א. סודאי:"עו

 19 אני לא מכיר, אני מכיר מה שהוא אמר. מר ח. רואש:

 20 אל תקנה את זה, חיים, חיים, תעשה לי טובה. ד ל. איתמר:"עו

 21 מה זה אל תקנה את זה?  מר ח. רואש:

 22אל תקנה את זה, זה נכון )מדברים ביחד, לא ברור( חברים, דוד אומר  ד ל. איתמר:"עו

 23 שכל חבר מועצה צריך להיות כלכלן. 

 24 לא, לא, לא מר ח. רואש:

 25 לא, לא, ממש לא, ממש לא.  ד ד. ביניאשווילי:"עו

 26 משפט אחרון דוד. ע:"ר ר. מרלי, רהמ

 27כן יעשה בחוכמה אדוני ראש העיר אילו באמת יתייחס למה שאמרה  ד ד. ביניאשווילי:"עו

 28חברתי חברת המועצה, כתובת אחת, טלפון אחד שאזרח שנתקל 
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 1 בקושי בנושא הזה, מקום אחד שלא מתגלגל הלאה

 2 אני אתייחס, אני אתייחס. ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 שם זה עוצר.  יניאשווילי:ד ד. ב"עו

 4אני אתייחס ונעלה להצבעה, אני רק רוצה לומר אם לא הובן, למרות  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 על נושא האסבסט שנראה לי שהובן, יש, אייל אכן קיבל את האחריות

 6ביחד עם יעקב כהן, יש ועדה לאיכות סביבה שעוסקת בנושא. שכרנו 

 7ץ, הוא עובד פה כבר אצלנו מומחה אסבסט חיצוני, בחור ממרכז האר

 8והעניין הזה נדון בוועדת איכות סביבה וכמו שאייל אמר, כל מי 

 9שרוצה להיות מוזמן יכול להגיע ולהשפיע, מעבר לעניין איגוד ערים 

 10 ולכן אנחנו מעלים להצבעה את ההצעה להוריד את זה מסדר היום

 11יחד, לא ברור( זה רבותי, אני תכף יוצא ואני בדרכי החוצה )מדברים ב דב מהקהל:

 12לא קשור לכסף, זה נהלים פשוטים, זה חיי אדם, זה לתת תשובה 

 13 בטלפון

 14 דב, צא החוצה בבקשה. יור :

 15 זה סדר פעולות נכון. הנה קמתי דב מהקהל:

 16 בבקשה לצאת החוצה. דובר:

 17 סדר פעולות נכון בשלב הראשון, זה לא קשור לכסף. דב מהקהל:

 18 ותיושם סדר פעול ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 זה טיוח, זה להיות בת יענה!  דב מהקהל:

 20 )מדברים ביחד, לא ברור( מועצה  מר ד. אפשטיין:

 21 מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום שירים את ידו בבקשה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 אתה רציני? ד א. סודאי:"עו

 23 מי נגד? ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 אתה רציני? ד א. סודאי:"עו

 25 ה, הלאה, הסעיף הבא.תוד ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 לא, זה החלטה עקרונית פה. ד א. סודאי:"עו

 27 כמה הצביעו בעד?!  ד ל. איתמר:"עו

 28 נו בחייך.  ד א. סודאי:"עו
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 1אבל באמת אני לא מבין, אם בן אדם אומר לך... )מדברים ביחד, לא  מר ח. רואש:

 2 ברור( אומר לכם בואו שתפו פעולה, הוא מוכן.

 3 יות הסניגור.תפסיק לה ד א. סודאי:"עו

 4 לא, אבל אני לא רואה פה משהו איזה צורך זה. מר ח. רואש:

 5 חבר'ה, סעיף שלישי בבקשה, הארכת שירות לדינה סלע. ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 דוד, כמה הצביעו בעד? ד ל. איתמר:"עו

 7 על מנת לאפשר חפיפה מקצועית בכל תחומי עיסוקה. 30/9-עד ה ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 , מה, לא הבנתי.מה מר ח. רואש:

 9 מי זו דינה סלע, מה התפקיד שלה? ד ל. איתמר:"עו

 10 30-עובדת בגזברות ואנחנו מבקשים להאריך את התפקיד שלה עד ה ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 לספטמבר כי החוק מחייב. מי בעד? 

 12 ...כסף, זה הבכי שלנו כל הזמן. ד א. סודאי:"עו

 13 מי נגד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 , לא הבנתי, רגע, רגע, רגע )מדברים ביחד, לא ברור( רגע מר ח. רואש:

 15 אני עושה הצבעה, מי בעד? ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 מי שיהיה לו לא ברור דודו ישאל אחר כך. מר ד. אפשטיין:

 17הקואליציה, תסתכל על אותנו,  דודו, תהיה עירני, תתחיל להעיר מר ח. רואש:

 18 הקואליציה, אל תתבלבל מהאופוזיציה. 

 19 הלאה, סעיף רביעי. ע:"רלי, רהמר ר. מ

 20 מה הצבעתי דודו, אתה יודע?  ד א. סודאי:"עו

 21 בעד ד ד. ביניאשווילי:"עו

 22 ההצבעה עכשיו? בעד.  מר ד. אפשטיין:

 23 אה, טוב. תבדוק את הריכוז שלך. ד א. סודאי:"עו

 24חבר'ה, אישור העסקתה של סימה קליפר כמנהלת לשכת מנכ"ל החל  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25לפברואר כמשרת אמון ושכרה יהיה בהתאם לטבלאות השכר  13-מה

 26 המאושרות על ידי משרד הפנים למשרה זו. מי בעד? 

 27 שאלת תם, למה מנהלת לשכה ולא מזכירה? ד ל. איתמר:"עו

 28 מי בעד? מי בעד? ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 כי זה מה שמוגדר ב)מלה לא ברורה( הרשויות, זה התקן, זה התקן. מר ד. אפשטיין:

 2 או.קי. ד ל. איתמר:"עו

 3תודה. אישור, סעיף חמש, חבר'ה, זה מפריע, אישור העלאת שכרו של  ע:"מר ר. מרלי, רה

 4בהתאם לטבלאות השכר  5%-נמרוד רוזנברג, מנהל אגף החינוך ב

 5 המאושרות על ידי משרד הפנים למשרה זו. מי בעד? 

 6 נמרוד ממשיך בתפקיד שלו? ד ל. איתמר:"עו

 7 מי נגד? ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 רגע, לא הבנו את הסוגיה הזאת. מר ז. חי:

 9 לא מבינים כלום. ד ל. איתמר:"עו

 10 לפני שמצביעים.  חי: מר ז.

 11 מה לא ברור? ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 נאמר שמחפשים מנהל לאגף החינוך. מר ז. חי:

 13 נכון, נמרוד רוזנברג הוא מנהל אגף החינוך ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 הונכחי מר ז. חי:

 15 הנוכחי  ע:"מרלי, רהמר ר. 

 16 כן מר ז. חי:

 17הוא ממשיך בתפקידו, מה שבחרנו השבוע זה ראש מינהל חינוך ואת  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18העסקתו של נמרוד לאחר מכן. אנחנו את הסיווג של התפקיד שלו 

 19כנראה כמנהל פדגוגי עירוני ולכן זה לא הדיון, הדיון הוא להעלות את 

 20כר המאושרות על ידי משרד הפנים בהתאם לטבלאות הש  5%-שכרו ב

 21למשרה זו וכמתחייב יש על פי חוק והכל בצורה מסודרת, מחוייב 

 22להביא את זה לאישור המועצה. מי בעד? נגד? תודה. מינוי שתי נציגות 

 23ציבור בוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים, הגב' חגית תורג'מן, 

 24 הגב' לאה גורלי, זה מחייב הצבעה אורן?

 25 כן, בטח. בל:אר עו"ד א.

 26 מי בעד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 מיהן שתי הנשים האלה? מר ז. חי:

 28 מי נגד? ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 רגע, הם בדקו את הסמים קודם?  מר ד. אפשטיין:

 2 מתי הוועדה מתכנסת דרך אגב?  פררו:-ש. נס 'גב

 3 מה? מר ד. אפשטיין:

 4 הוועדה, אתה יו"ר הוועדה. פררו:-ש. נס 'גב

 5 אנחנו נתכנס, לא, סמים והכל לא. ין:מר ד. אפשטי

 6 אני, אני  פררו:-ש. נס 'גב

 7 לא, לא, לא, רגע, רגע ... מר ד. אפשטיין:

 8 בשביל זה חיכיתי, אתה יודע כמה... אתה יודע כמה העתקים?  פררו:-ש. נס 'גב

 9 )מדברים ביחד, לא ברור(

 10 אורן, אתה מוכן להרגיע אותה?  מר ח. רואש:

 11 רים, הלאה, אנחנו ... )מדברים ביחד, לא ברור( חב ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 הוא הביא אותה לנהריה, אני לא הבאתי. ד א. סודאי:"עו

 13 . 8חברים, סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 כל אחד זורק אותי, אה? פררו:-ש. נס 'גב

 15, מינוי מר רוני לוי לעובד העירייה, חבר בוועדה 7סליחה, סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 ם, מי בעד? נגד? לשימור אתרי

 17 אורנה, את נגד? מר ד. אפשטיין:

 18 בעד, למה? א. שטרקמן: 'גב

 19 אה, או.קי. מר ד. אפשטיין:

 20 אפשר לציין שלא השתתפתי אדוני ראש העיר?  מר ע. אלקיים:

 21 סליחה ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 לא השתתפתי.  מר ע. אלקיים:

 23 ה רוצה להרחיב אייל על הנוהל?לידיעה בלבד, את 8או.קי. דודו. סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 כן, כן מר א. וייזר:

 25אז יש נוהל לשיתוף וידוע הציבור על בקשות כריתה או העתקה של  ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 עצים, אייל ירחיב רגע.

 27כמו שאמרתי מקודם, ועדת איכות הסביבה העירונית שהתכנסה כבר  מר א. וייזר:

 28הירוק והעצים, השתתפו פעמיים דנה בישיבות האחרונות בנושא הנוף 
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 1חלק מחברי המועצה, אנשי מקצוע שהגיעו, נציגי ציבור, אחד 

 2הנושאים שעלו בוועדה זה נוהל חדש שנהיה ראשונים בארץ ומובילים 

 3בנושא הזה והנוהל הזה בא כנגד נושא כריתות העצים שבמשך שנים 

 4נעשה בנהריה בצורה פראית בשלטון הקודם, אנחנו מנהיגים נוהל 

 5ת הנוהל הזה כתבו אדם טבע ודין, אנחנו הראשונים חדש, א

 6שמאמצים אותו והנוהל הזה בגדול אומר שיתוף הציבור לפני כריתת 

 7עצים או גיזום שהוא גורם, שהוא מקביל לכריתה, גיזום שגורם למות 

 8העצים. הנוהל הזה בקצרה, לא איכנס לפרט את כל הנוהל, אבל 

 9ברים על בעיה בטיחותית בקצרה, כשרוצים לכרות עץ אנחנו לא מד

 10 שעץ עומד

 11 לכרות או להעתיק אותו? מר ח. רואש:

 12 לכרות או להעתיק.  מר א. וייזר:

 13 להעתיק זה משהו אחר. מר ח. רואש:

 14גם לכרות, גם להעתיק וגם לגזום עץ בצורה שאני אומר שתעשה נזק  מר א. וייזר:

 15ושים לעץ, נזק משמעותי, אנחנו נעשה פעולה של שיתוף ציבור כמו שע

 16בוועדה לתכנון ובנייה. מי שיזם את הכריתה של העץ או את הנזק לעץ 

 17יצטרך לתלות שלט על העץ שבו אנחנו מפרסמים שהעץ הזה הולך 

 18להיות מועתק או להיכרת או כל דבר אחר, האנשים יוכלו דרך השלט 

 19אנשים יוכלו להגיש התנגדות לעירייה על הכריתה הזו ולפרט אותה, 

 20  -ההתנגדות תוגש ל

 21)מדברים ביחד, לא ברור( לאיפה אתה נכנס? הלו, לא... )מדברים  מר ח. רואש:

 22ביחד, לא ברור( יש דברים פשוטים שאחר כך עושים מהם לא יודע 

 23 מה.

 24 איך אתה קובע? מר מ. אפריאט:

 25 אני לא חושב שזה  מר ח. רואש:

 26 איך אתה קובע מה פשוט ומה ...  מר מ. אפריאט:

 27 ... ההתנגדות מר א. וייזר:

 28 רגע, אתה מצביע בעד?  ד ל. איתמר:"עו
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 1ההתנגדות, ההתנגדות תבוא לנציג העירייה, היא תובא בכתב ואז  מר א. וייזר:

 2אנחנו נוכל לקבל את מכלול השיקולים, ההתנגדות הזאת תועבר ביחד 

 3עם עמדת העירייה לנציג קק"ל שבסוף הוא מחליט האם אפשר לכרות 

 4לו את הסמכות בסוף והוא יקבל את או לא, האם אפשר להעתיק, יש 

 5חוות הדעת מהעירייה ואת מכלול הדברים, ושוב, אנחנו פותחים פה 

 6 עידן חדש בנושא הנוף הירוק בנהריה.

 7 זה כולל שטח פרטי של אנשים?  ד ד. ביניאשווילי:"עו

 8 לא, זה לידיעה, לידיעה ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 גם בשטח הפרטי  ד ד. ביניאשווילי:"עו

 10 זה כריתות באופן כללי )מדברים ביחד, לא ברור( ייזר:מר א. ו

 11אנחנו ניכנס פה לבעיה רצינית, אני אומר לך, אנחנו צריכים לבחון את  מר ח. רואש:

 12 זה יותר. 

 13 זה לידיעה, לא מצביעים, זה לידיעה.  מר ד. אפשטיין:

 14 לידיעה, בסדר, מה יש לדון פה עכשיו.  מר ח. רואש:

 15 ן, לידיעה. תרשום שחיים נגד.זה עדכו מר ד. אפשטיין:

 16 טוב, חברים, אישור  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 לא נגד וייזר. מר ח. רואש:

 M 18, עיצוב גנים חדשניים 2932081חברים, אישור תב"רים, תב"ר מס'  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19מקור תקציבי משרד החינוך  ₪,אלף  100עשרים ואחד, הסכום הוא 

 20 מתנגדים.לגן ילדים עפרוני. מי בעד? אין 

 21 יש לזכריה שאלה. א. שטרקמן: 'גב

 22 מה זכריה? מר ד. אפשטיין:

 23אני רציתי להגיד את זה בסוף בסבב התייחסות אבל אני חייב להגיד  מר ז. חי:

 24את זה עכשיו, אנחנו מקבלים חומרים לקראת הישיבת מועצה שהם 

 25לא מפורטים, כל העסק הזה נגמר במי בעד, מי נגד, אני רוצה להיות 

 26אני לא מבין אבל מה זה הסעיפים האלה, אין פה, קצת מילות  בעד,

 27 רקע, עיצוב גנים חדשים, אולי נלמד מזה גם. 

 28 74-זה פרויקט שעושים בנהריה ל M21אתה פשוט חבר חדש יחסית,  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1כיתות/גני ילדים, זה מרחב למידה חדשני, מרחב פתוח, עשינו כבר 

 2ש ממליץ לך ללכת לראות את זה. עכשיו בבי"ס בגין, מדהים, אני ממ

 3בונים בגולדה, בונים בכל בתי הספר וגם בגני הילדים, גן עפרוני נבחר 

 4מתוקצב באופן מיידי על בסיס משרד ₪ אלף  80על ידי משרד החינוך, 

 5החינוך תמיד לכל מרחב למידה כזה וכשהעירייה או הרשות, לא 

 6יף תקציב מתבקש כמו משנה כרגע, אנחנו מדברים עלינו, רוצה להוס

 7בבית ספר בגין שנעשה שם מרחב מאוד מאוד גדול של למידה 

 8וחדשנות אז אתה יכול להוסיף אבל משרד החינוך מתקצב כל מרחב 

 9זה משדרג משמעותית את הלמידה, את ₪, אלף  80-למידה כזה ב

 10האוירה, את המרחב הבית ספרי וזה העניין בגן ילדים עפרוני, אז מי 

 11 בבקשה, אני חוזר על הצבעה, דודו.בעד עוד פעם 

 12 בסדר ד ד. ביניאשווילי:"עו

 13שקלים, ממ"ד באבן  58,650, 2933081תודה, חידוש מבנים, גם תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 שוהם, מי בעד? 

 15 אורנה, למה את נגד? מר ח. רואש:

 16 אני בעד. א. שטרקמן: 'גב

 17 נגד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 דודו לא משתתף... דובר:

 19 לא שאלתי אותו, תעזוב.  אפשטיין: ד.מר 

 20 118, , ציבורית סליחה, מבצע סככות לתחבורה ציבורי2936074תב"ר  ע:"מר ר. מרלי, רה

 21ותב"ר  תודה.מקור תקציבי משרד התחבורה, מי בעד? נגד? ₪, אלף 

 22עד בית חולים נהריה, אנחנו  89, הרחבת שול כביש 2892074אחרון 

 23שה עשר אלף שבע מאות ארבעים , שלובעצם מאפסים את התקציב

 24 וארבע ושמונה מאות

 25 מיליון. 13 דובר:

 26 מיליון, סליחה. 13 מר ר. מרלי, רה"ע:

 27 מינוס. דובר:

 28העבודה מתבצעת באמצעות משרד התחבורה, מי ₪,  13,744,830  מרלי, רה"ע: מר ר.
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 1 בעד?

 2 מה זה איפוס תקציב? מר ז. חי:

 3שות את העבודה, משרד התחבורה משלם את אנחנו היינו אמורים לע ע:"מר ר. מרלי, רה

 4העבודה במקומנו ולכן אנחנו מאפסים את התב"ר הזה, זה תב"ר 

 5 שאושר  במועצה, אנחנו מאפסים אותו, הוא במינוס אם תשים לב.

 6 כן, כן מר ז. חי:

 7ולכן המקור התקציבי הוא משרד התחבורה. מי בעד? נגד? תודה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8רי ועדת ערר לארנונה והחלטה בדבר אישור תשלום , מינוי חב10סעיף 

 9גמול לחברי הוועדה בהתאם להוראות משרד הפנים. יו"ר עו"ד רויטל 

 10בן ארי, חבר רו"ח אריק ראובך, חברה הגב' הודיה אלגלי, כולם על פי 

 11 חוק חתמו הסכם ניגוד עניינים, נבדק על ידי היועץ המשפטי.

 12את זה להצבעה של בעד ונגד, אני רוצה להפנות  לפני שאנחנו מוציאים ד ל. איתמר:"עו

 13את תשומת לבכם שמדובר פה בתפקיד בשכר. לפי התפקיד הזה 

 14בעיריית עכו לדוגמה מוציאים מסמך שנקרא הזמנה להגשת מועמדות 

 15לתפקיד יו"ר לוועדת ערר לענייני ארנונה כללית, זה המסמך ולמסמך 

 16אותו אדם יש הזה מצורפות שאלות מאוד מאוד ענייניות האם ל

 17חובות כספיים של ארנונה, מים, ביוב, רישוי עסקים לכל העניין הזה. 

 18אני יודעת ככה ממשרד הפנים, ומאוד קל לבדוק את זה, שיתכן 

 19ולאחד מחברי הוועדה יש איזשהו הסדר חוב רב שנים שיש לתת עליו 

 20את הדעת לפני שממנים לתפקיד כל כך חשוב. בנוסף, אנחנו כל הזמן 

 21שהעירייה נמצאת בגרעונות ויש חובות והרשות רשאית לתת טוענים 

 22גמול, אני לא מבינה מדוע אנו צריכים לתת גמול כשהעיר נהריה רוויה 

 23בעורכי דין ואפשר למצוא מתנדבים לתפקיד הזה, למה אנחנו כרשות 

 24לשעה כאשר יש מישהו שיכול להתנדב בשמחה ₪  270צריכים לשלם 

 25שלא צוין פה רצפה, תקרה, היום  ולעשות את זה באהבה. חוץ מזה

 26שעות בחודש, מה קורה במצב  50שעות בחודש,  20הוועדה מתכנסת 

 27כזה, אין לזה סוף, מי מבקר אותה, מי בודק אותה ומי האנשים 

 28האלה, למה הם? למה לא כולם יכולים להזמין ולהתמודד לאותו 
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 1 תפקיד? 

 2 אתה רוצה להתייחס אורן? ע:"מר ר. מרלי, רה

 3כן, כמה דברים. ראשית, כל חברי הוועדה מילאו שאלון שנדרש על פי  רבל:ד א. א"עו

 4משרד הפנים, שאלון למניעת ניגוד עניינים ונבדקו על ידי. שנית, 

 5מבחינת החובות וההסדרים לא מצאתי שום מקום לפסילה של אף 

 6 אחד מחברי הוועדה וכתבתי את זה גם בנייר שקיבלת. 

 7 ש עכשיו בשלושה אנשים שלא לצורך.את הטלת רפ ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 לא עשיתי שום דבר. ד ל. איתמר:"עו

 9 תמשיך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 דבר שלישי ד א. ארבל:"עו

 11 אז יש חוב או אין חוב? ד א. סודאי:"עו

 12 מה? אין חוב ד א. ארבל:"עו

 13 היה חוב? ד א. סודאי:"עו

 14 יש הסדר ד א. ארבל:"עו

 15 היה חוב. ד א. סודאי:"עו

 16 הסדר  )לא ברור, מדברים ביחד( בוועדה. רבל:ד א. א"עו

 17 מדבריך משתמע )מדברים ביחד, לא ברור( ד א. סודאי:"עו

 18יש הסדר קיים )מדברים ביחד, לא ברור( אורן, תן לי לסיים, רגע,  אם  ד ל. איתמר:"עו

 19יש הסדר קיים מה קורה אם מישהו מפסיק את ההסדר? מישהו 

 20 י, כלומר יש מצב קיים. מפסיק לשלם את התשלום השני, השליש

 21 אורן, תמשיך בבקשה, זה לא מכובד, תמשיך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 22המצב הוא שכרגע אין שום בעיה של ניגוד עניינים. בנוסף לזה חתמו  ד א. ארבל:"עו

 23כל אחד מחברי הוועדה שבמידה ומתעורר מצב של ניגוד עניינים 

 24, הרי החוק בעתיד ולאו דווקא מסיבה של הסדר חוב כזה או אחר

 25 מחייב שחברי הוועדה יהיו תושבי העיר בין שאר הדרישות.

 26 אין בעיות. ד ל. איתמר:"עו

 27אם יבוא בפניהם ערר או עורר כזה או אחר שיימצאו במצב של ניגוד  ד א. ארבל:"עו

 28עניינים אז הם לא יוכלו לשבת בעניינו, זה דבר נוסף. דבר שלישי, 
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 1ע שכר בשיעור של, אפילו מבחינת סוגיית השכר משרד הפנים קב

 2שקלים לחבר והיקף  174-שקלים לשעה ליושב ראש ו 195בסכום 

 3שעות עבודה  8-השעות של ועדת הערר במסגרת חודשית הוא כ

 4 בחודש. זו הבדיקה, זה הסכומים.

 5 אז דבר נוסף, יש מהדורה, רגע ד ל. איתמר:"עו

 6 תודה, אני מעלה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 7היא מעודכנת. דבר נוסף, לגבי הסדר חוב, כשלבן אדם יש  7ה מהדור ד ל. איתמר:"עו

 8 הסדר חוב

 9 לירז, לירז, עם כל הכבוד, קיבלת תשובה ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 אבל אני רוצה לדבר. ד ל. איתמר:"עו

 11 חברים, מי בעד? ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 לא, אני רוצה לדבר!  ד ל. איתמר:"עו

 13 אני נתתי לך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 14אבל אתה לא יכול לתת למישהו שנמצא בהסדר חוב ארנונה להיות  ל. איתמר: ד"עו

 15 בתפקיד שמה. 

 16 לירז, עם  כל הכבוד, אני לא יכול לנהל את הישיבה ככה. ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 אבל עכשיו הוא אמר שיש לזה חוק. ד ל. איתמר:"עו

 18 מי בעד בבקשה?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 עניינים מובהק! יש פה ניגוד  ד ל. איתמר:"עו

 20 אין פה ניגוד עניינים, את מטילה רפש בשלושה אנשים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 יש פה ניגוד עניינים!  ד ל. איתמר:"עו

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

 23 אני רוצה להגיד כמה דברים. א. שטרקמן: 'גב

 24 רגע, רוב חברי  מר ד. אפשטיין:

 25 בבקשה להגידאני רוצה  א. שטרקמן: 'גב

 26 רוב עורכי הדין יושבים סמוך לשולחן, לפחות שישה, שבעה  מר ד. אפשטיין:

 27רק שניה... ראש העיר, אני מבקשת לדבר, תודה. אני רוצה להעלות  א. שטרקמן: 'גב

 28נושא, בדצמבר האחרון היה מכרז על מתן שירות יעוץ ארגוני, בעצם 
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 1שפר את המבנה של אלף שקל שניתן מהמדינה, שירות בעצם ל 700זה 

 2העיר, ראש העיר תמך ברעיון, נבחרו כמה חברות שכולן ראויות, אני 

 3אסיים ואז תגיד, ראויות, כמה חברות עם ניסיון וותק. החברה 

 4שזכתה זו חברת אלפא בע"מ. עכשיו על פניו נראית חברה תמימה. 

 5מבעלי המניות למר  50%-מבדיקה שעשינו חברת אלפא בע"מ שייכת ב

 6בין שאולי חלקכם מכירים. בהמשך, ראש העיר הוא חבר צביאל רו

 7קרוב ויד ימינו, אם אני טועה או לא טועה אפשר לבדוק, אתה תגיד 

 8 לי

 9 אתם ממשיכים להטיל רפש באנשים. ע:"מר ר. מרלי, רה

 10או.קי. רגע, אני אסיים. בחלק מהתהליך היה צריך לתת, חברת נובה  א. שטרקמן: 'גב

 11אחוז  100א אבל חברת נובה היא בעצם נתנה המלצה על חברת אלפ

 12בעלי מניות של חברת אלפא והמליצה אחת על השניה, נהדר. מעבר 

 13-לזה, לחברת אלפא שיווק יש ניסיון של פחות משנה, היא נפתחה ב

 14יועצים, אחד בתחום מסחרי ולא תחום של  2והם לקחו איתה  2017

 15של פחות יעוץ רשות עירונית, הצטרף אליה מוטי חן שיש לו יעוץ 

 16משנה שהניסיון שלו הוא בסכנין ומועצת גזר, והוא עדיין לא סיים את 

 17התהליך, לא די בכך, מיהם היו חברי הוועדה, מר אלי אלבז שעדיין 

 18לא היה מנכ"ל עירייה, לא יודעת מאיזה טעם הוא חתם על האישור 

 19לינואר, הוא עדיין לא מונה ולא עובד עירייה ועוד חברים  31-ב

 20מוה בעיניי איך זה עובד הדבר, האם האינטרסים האישיים נוספים. ת

 21אלף שקל לתת מתנות  700-גוברים על אינטרסים ציבוריים, ב

 22לחברים? זה באמת אחלה מתנה, נשמח להתייחסות שלך. היום 

 23הגשנו, שלושתנו הגשנו מכתב למבקר ואנחנו מקווים שדרך חדשה, 

 24 באמת תהיה דרך חדשה ולא קומבינות.

 25אני אתייחס, אשמח אם מבקר או מי שצריך יבדוק את המכרז הזה.  ע:", רהמר ר. מרלי

 26לא עסקתי במכרז אבל אין לי ספק לרגע שהכל חוקי ותקין ואני 

 27 אשמח לבדיקה מעמיקה של כל מי שרוצה. 

 28 אני אשמח מאוד. א. שטרקמן: 'גב
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 1 לסיום, יום האישה שמח, תודה רבה, ערב טוב.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2 להישיבה נעו

 3 


