
 
 
 

 . 4/19ישיבת מועצה מן המניין 
 . 4/19פרוטוקול מס' 

 
 . 3.4.19 ב  אדר ז"כרביעי יום מועד הישיבה : 

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

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

 סגן ראש העיר-מר אייל וייזר 
 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 

 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 
 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

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

 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

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

 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 
 חבר מועצה  –עו"ד דוד ביניאשוילי 

 
 נעדרים :

 חבר מועצה –מר אור כהן 
 חברת מועצה –גב' אורנה שטרקמן 

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 
 
 

 ים :משתתפ
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

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

 אייל וייזרמר סגן ראש העיר : אישור למינוי נציגי העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי .1

 . יעקב כהןמנהל מחלקת התברואה ואיכות הסביבה מר ו
 השתתפות ביריד תעסוקה באודסה,עובדות עירייה ממחלקת הקליטה לצורך  2. אישור המועצה ליציאה לחו"ל של 2
 : 10-16.4.19קישינב וניקולאיב בתאריכים  
 הגב' מטוסובסקי אירינה 

 הגב' קלימוב ילנה 
 השלמת חברי וועדת איכות הסביבה, הוועדה תמנה את כל החברים הבאים וזה הרכבה המלא :.  3
 חברי מועצה : 
 אייל וייזר 

 מקס אפריאט
 דוד בינאשוילי
 עופר אלקיים

 
 : עובדי עירייה

 יעקב כהן 



 : נציגי ציבור
 נציגת חיים וסביבה –מרים פלג  

 נציג החברה להגנת הטבע  –אורן אגמון 
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 . 1-2-3/2019לתקופה: לפעילות העירייה דו"ח תלת חודשי לידיעה בלבד  .5

 רונן מרלי :
ימים, אנו נערכים לאירועי יום העצמאות ומארגנים הפנינג בעקבות המטס  4-בחודש האחרון נערכו חגיגות פורים במשך כ

 . יום העצמאותבבנהריה 
 

  .גלי גליל, סוקולוב והבריכות, כאשר החוף לציבור הדתי ייפתח מאוחר יותרבחופים , אנחנו נערכים לפתיחת עונת הרחצה
 

הכשרנו חניון במייסדים ובהכנות סופיות לחניון ליד קניון נפתח, בוולפסון חניון מרכז העיר יות בעיר, הגדלנו את כמות החנ
 פתח ובהכנות אחרונות לחנויות בפסאג' הרכבת .וחניון נוסף צמוד לגשר שנ ארנה

  
 זאת חב' יפה נוף .כנראה ומי שיבצע העבודה תקציבית הישן, מחכים להרשאה  89הרחבת כביש  האושר

אי לגבי  בפני הציבור. אני מתנצל וממשיכים בעבודות בשאול המלך  באיסי לה מולינו הסתיימולהכשרת הכביש העבודות 
 .זה הבמרחב תשתית מים ביוב וניקוז עד לסיום העבודות  העבודות המתבצעות בגעתון, וייצמן וז'בוטינסקיהנוחות הנובעת מ

 
טיילת ל ק"מ במקביל 1.3לאורך תשתית ביוב חדשה  ת עבודותוהכוללת טיילת הצפוניהבקרוב בעבודות מתחילים אנו 

 הצפונית .
 

נושא את יזמים מכל התחומים ואני מקווה שנצליח להטמיע  11אליו הצטרפו פתחנו מאיץ טכנולוגי בשיתוף משרד הכלכלה 
 .ההייטק בעיר 

 
 2018להציג לחברי הוועדה את הרבעון האחרון לשנת בכדי  8.4.19-לדיון במועד אני מבקש לכנס את וועדת הכספים, נקבע 

 לאחר ביקורת משרד הפנים . 2018לשנת  מבוקרלאחר מכן יוצג דו"ח כספי ולהציג אותו לחברי המועצה ו
ואנחנו עדיין משלימים בדיקות נוספות וביקשנו הסתיימה בגירעון  2018חברי המועצה שנת התקציב של מיידע  את  כל אני 

 לבדוק זאת לעומק כדי שלא ניכנס לגירעון נוסף, זה תהליך ארוך יותר מהרגיל אך נסיים זאת כמו שצריך . ממשרד הפנים
  

 : עו"ד לירז איתמר
היה צריך להיות מוגש בזמן ולא באיחור בכדי  2018, דו"ח כספי לרבעון האחרון לשנת מתוך ביקורת בונה אבקש להעיר הערה

  ולהסיק מסקנות ולתקן תהליכים בזמן . שנוכל לשנות
 לא יכול להיות שלרשות אין מבקר מזה תקופה ארוכה . ולכן הגשתי שאילתה בנושא מבקר העירייה .

 
 פי החוק. אין חובה להשיב כעת.  עו"ד אורן ארבל : השאילתא תיענה על

 

 אייל וייזרסגן ראש העיר מר : אישור למינוי נציגי העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי .1

 . יעקב כהןמנהל מחלקת התברואה ואיכות הסביבה מר ו
 

 הצבעה
 

 12 – מי בעד
 

 ____2מי נגד __
 

  נמנעים __/____
 

 עובדות עירייה ממחלקת הקליטה לצורך השתתפות ביריד תעסוקה באודסה, 2. אישור המועצה ליציאה לחו"ל של 2
 הגב' מטוסובסקי אירינה : 10-16.4.19בתאריכים  קישינב וניקולאיב 

 הגב' קלימוב ילנה 
 

 הצבעה
 



 14 – מי בעד
 

 מי נגד __/____
 

  נמנעים __/____
 

 השלמת חברי וועדת איכות הסביבה, הוועדה תמנה את כל החברים הבאים וזה הרכבה המלא :.  3
 חברי מועצה : 
 אייל וייזר 

 מקס אפריאט
 דוד בינאשוילי

 אלקייםעופר 

 
 : עובדי עירייה

 יעקב כהן 
 : נציגי ציבור

 נציגת חיים וסביבה –מרים פלג  
 נציג החברה להגנת הטבע  –אורן אגמון 

 

 הצבעה
 

 12 – מי בעד
 

 ____2מי נגד __
 

 נמנעים __/____
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 הצבעה
 

 11 – מי בעד
 

 ____2__מי נגד 
 

  ____1נמנעים __
 

 . 1-2-3/2019דו"ח תלת חודשי לפעילות העירייה לתקופה: . לידיעה בלבד 5

 : עו"ד לירז איתמר
 פייסבוק ? האם נקבל דיו וחשבון לגבי העלויות ? עלות מול תועלת ? פרסום ב, האם זה פוסט להזה  את הדו"חמקבלת אני לא 
 החודשים האלו . 3-שלא ניתן להבין מה עשו בנושאים ריקים מתוכן בדו"ח קיבלנו 

 
 רונן מרלי :

 הישיבה נעולה .חברים תודה, 

 

 


