
 

 

 

 

 . 2020/3ישיבת מועצה מן המניין 

 . 20/4פרוטוקול מס' 

 4.3.2020 - ב אדר 'ח מועד הישיבה : יום רביעי 
 . 19מיקום הישיבה : בניין העירייה שד' הגעתון 

  
 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 –עו"ד קלאודיה מרקוב 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 
 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חבר מועצה  –מר יצחק פרץ 

 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 

 
 נעדרים :

 חבר מועצה –מר חיים רואש 
 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

 חבר מועצה –מר אור כהן 
 חבר מועצה –מר זכריה חי 

 חברת מועצה –גב' אורנה שטרקמן 
 משתתפים :

 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 
 היועץ המשפטי -עו"ד אורן ארבל 

 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 
 מבקרת העירייה –גב' קרן דרכמן אבירם 

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 
 רונן מרלי הודעת פתיחה:

 בטרם עת . ששון  במותה של סמדרשטרקמן אורנה חברת המועצה ושל אנו משתתפים בצערה של משפחת ששון  -
 הישיבות פתוחות לקהל ומשודרות, זה חלקברצוני לפתוח באירוע שקרה בישיבת המועצה הקודמת, כפי שידוע כל  -
 אך  זה מחייב אותנו לכללים, לכבד ומתוך כבוד לנוכחים ולציבור כולו, יש לשמור הרצון שלנו לשתף מה נעשה בעיר.מ  



 

 

 או להפגין במהלך ישיבת המועצה, בישיבה הקודמת הופר הסדר הזה. יש ותפרובוקצי ידעל הסדר הציבורי ולא ניתן 
 הציבור שצופה בנו, אנו מחויבים לכללים, כל מחאה חשובה ככל שתהיה, צריך לעשותה בדרךואת המעמד לכבד 

 מקובלת .ה
 עברנו בחירות לכנסת, מקווה מאוד שתקום ממשלה . -
 שהוא יום 10/3/2020פורים מהאגדות, קיבלנו החלטה שלאור תחזית מזג האויר הגשום האירוע יידחה ליום שלישי  -
 ולאחר מכן פורים מהאגדות בין 10:00-14:00-משפחה מכל הלפורים אירועים, אירוע ה 2ופש לילדים  ולחבר בין ח

17:00-22:00 . 
 חנכנו את גינת מוטי בן שבת ז"ל בשיתוף קק"ל . -
 הוא המעסיק הכי גדול, מפעלמפעל ורגוס, יה ואנו מברכים על כך. ימפעל ורגוס התרחב באמצעות רכישת שטח מהעיר -
 שוב מאוד לנהריה .ח
 .לקניון ולבעלי העסקים ואני מבקש מהציבור לבוא ולפרגן  17/3/2020-קניון ארנה ייפתח ב -
 , מקווה שבשנה הבאה נצליח .לנצח גמר גביע המדינה בכדורסל התקיים והיינו קרובים -
 נהריה .החדש ב ברכות לשרית מולכו שהתמנתה ליו"ר מרכז קהילתי -
 .וכן גם בביה"ס רמז חדשני, גדול מאוד  יםלימוד מתחםחנכנו את גולדה טק,  -
 חנכנו חדר מדהים בביה"ס רונה רמון לגירוי חושים עבור התלמידים . -
 .ומודים לגורמים המעורבים מחשבים ניידים למורים, ממשיכים להשקיע בחינוך  279-היום חולקו כ -
 עצים בנהריה . 1,000הסתיימו, נטענו  נטיעות ט"ו בשבט -
 שנה לנהריה . 85מרוץ נהריה בין בתיה"ס היסודיים לרגל  ביצענו -
 .וזה יפורסם בקרוב נערכים לקייטנות בגנ"י ובתיה"ס בפסח, לצערי המדינה לא מסבסדת, אך אנו מקיימים זאת  -
 שרון . אלכיתות בשכונת ארי 24היום נחתם היתר בנייה לביה"ס יסודי חדש  -
 .של נהריינים תערוכת צלמים במגדל המים נהריה יש  -
 .על ההיסטוריה של נהריההתקיים ערב סיפורי נהריינים  -
 קיימנו ערב משתחררים במידעטק . -
 סיטרי, מאפשר חצייה נוספת מדרום לצפון .-פתחנו את רחוב סוקולוב כדו -
 .במעברה שדרוג משמעותי זהו סיטרי, -פתחנו הערב את רחוב הגלעד כדו -
 וריהוט רחוב .גינון חודשים להשלמת תאורה  4עד  3טיילת צפון בעבודה אינטנסיבית וייקח  -
 נערכים לפתיחת עונת הרחצה באפריל . -
 ועדה מאוד חשובה ויהיה טקס ביום העצמאות, אני ממליץ לציבור להמליץ על מועמדים .יש יקיר העיר נהריה,  -
 בודה עם מנכ"ל משרד התיירות וצמרת משרדו בנהריה .קיימנו יום ע -
  המקווה הצמוד לבית כנסת פקודת אלעזר נפתח לציבור . -

 

 נושאים לסדר יום :
  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס1

  היטל השבחה סקייט פארק חדש -הרשות  ₪ 100,000תכנון והקמת 983
   הערות  מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס2

+מועדון נוער  חדש משרד השיכון ₪ 520,000 תכנון פיקוח ובנית מעון יום 984
  19592/177י.שמיר   מעל שכ' צפונית

  הערות  מקור המימון סכום הפרויקט  . תב"ר  מס3
 משרד השיכון  ₪ 520,000  תכנון פיקוח ובנית מעון יום 985

  19592/172י.שמיר   +מועדון נוער מעל שכ' צפונית חדש 
  הערות מקור המימון  סכום פרויקטה . תב"ר  מס4



 

 

שכ'   חדש משרד השיכון ₪ 400,000 תכנון פיקוח ובינוי בית כנסת 986
  19592/172שמיר צפונית י.

  הערות מקור המימון סכום  הפרויקט . תב"ר  מס5
+מועדון נוער  חדש משרד השיכון ₪ 520,000 ון יוםתכנון פיקוח ובנית מע 987

  21209/25גוש  מעל שכ' האצטדיון
  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס6

חדש משרד השיכון  ₪ 520,000 תכנון פיקוח ובנית מעון יום 988
   21209/23גוש  עדון נוער מעל שכ' האצטדיון+מו 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס7
בשכ'  חדש  משרד השיכון ₪ 400,000 בית כנסת  תכנון פיקוח ובינוי 989

  21209/21,400 האצטדיון  גוש
  הערות  מקור המימון  סכום הפרויקט .  תב"ר  מס8

הגדלה  משרד החינוך ₪ 1,561,010  תכנון ובנית גנ"י כפול 958
 בשכונת בוימל 

  הערות מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר  מס9
הגדלה משרד החינוך ₪ 1,561,010 תכנון ובנית גנ"י כפול 959

 בשכונת נהריה הירוקה 
  הערות מקור המימון סכום הפרויקט . תב"ר  מס10

ברחוב  הקטנת התקציב  -הרשות  ₪ - 477,039 תכנון ובנית מעון 787
  והחזרתו להיטל השבחה היטל השבחה איסי לה מולינו

נוסח מאושר ע"י  –. אישור מועצת העיר לתיקון חוק העזר לנהריה )מניעת רעש( 11
 המשרד להגנת הסביבה .

 
. אישור המועצה ליציאה לחו"ל של סגן רה"ע מר אייל וייזר לצורך השתתפות בסיור 12

 . 22/3/2020-27/3/2020בתאריכים   מקצועי למתקני טיפול בפסולת
 

הסכם הקצאת נכס ברחוב איסי לה מולינו להפעלת מעון  -קרקעין . אישור עשייה במ13
 יום ע"י נעמ"ת .

 
 . 27/2/2020. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות לגופים נתמכים מיום 14

  



 

 

 פרוטוקול הדיון : 
 
  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט . תב"ר  מס1

סקייט פארק  חדש  -הרשות  ₪ 100,000  תכנון והקמת 983
   היטל השבחה 

 הצבעה
 ____12מי בעד  ____

 מי נגד _____/_____
  נמנעים ____/_____

 הערות  מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר  מס2
חדש משרד השיכון ₪ 520,000  תכנון פיקוח ובנית מעון יום 984 
 הצבעה  19592/177.שמיר י  +מועדון נוער מעל שכ' צפונית 

 _____12מי בעד  ____
 מי נגד _____/______
   נמנעים ____/______

הערות  מקור המימון  סכום  הפרויקט . תב"ר  מס3
 שרד השיכוןמ ₪ 520,000 תכנון פיקוח ובנית מעון יום  985 
 הצבעה  19592/172י.שמיר  +מועדון נוער מעל שכ' צפונית חדש 

 ____12מי בעד  ____
 מי נגד _____/_____
  נמנעים _____/____

 הערות  מקור המימון  סכום הפרויקט  . תב"ר  מס4
חדש משרד השיכון ₪ 400,000  תכנון פיקוח ובינוי בית כנסת 986 
 הצבעה 19592/172שכ' צפונית י.שמיר  

 _____12מי בעד  ___
 מי נגד ____/______
  נמנעים ___/______

הערות   מקור המימון סכום הפרויקט  . תב"ר  מס5
משרד השיכון ₪ 520,000 תכנון פיקוח ובנית מעון יום   987 
   21209/25גוש  +מועדון נוער מעל שכ' האצטדיון חדש 

 צחק פרץי
 האם תקצוב זה מספיק גם עבור הבניה ?  התקצוב הוא לא בחוסר ?אבקש לדעת האם סליחה, 



 

 

 

 רונן מרלי  
  .בלבדהכסף הוא לתכנון 

 צבעהה
 _____12מי בעד  ____

 ______/_מי נגד ____
  ______/נמנעים ____

  הערות מקור המימון  סכום הפרויקט  מס תב"ר . 6
 מועדון+ חדש השיכון משרד   ₪ 520,000 יום מעון ובנית פיקוח תכנון 988

 יצחק פרץ 321209/2 גוש  האצטדיון' שכ מעל נוער
 ליחה, לאור התשובה שקיבלתי, אבקש לתקן ולהבהיר את נוסח הסעיף היות ואין מדובר בתקצוב עבור בניה עצמה  .ס
 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ____

 ______/_מי נגד ____
 ______/נמנעים ____

 

  הערות מקור המימון סכום הפרויקט  מס תב"ר . 7
  האצטדיון' בשכ חדש השיכון משרד  ₪ 400,000  כנסת בית  ובינוי פיקוח תכנון 989
  21209/21,400  גוש

 צבעהה
 _____12מי בעד  ____

 ______/_מי נגד ____
  _____/_נמנעים ____

  הערות  מקור המימון  סכום  הפרויקט מס תב"ר .  8
 בוימל בשכונת  הגדלה  החינוך משרד  ₪ 1,561,010 כפול י"גנ ובנית תכנון 958

 צבעהה
 _____12מי בעד  ____

 ______/_מי נגד ____
 _____/_נמנעים ____

 

 כפול י"גנ ובנית תכנון 959 הערות מקור המימון סכום הפרויקט מס תב"ר . 9
 הירוקה נהריה בשכונת הגדלה החינוך משרד ₪ 1,561,010 

 צבעהה
 ____12מי בעד  ____

 _____/_מי נגד ____
 _____/נמנעים ____

 

  הערות  מקור המימון סכום הפרויקט  מס תב"ר . 10
 לה איסי ברחוב  התקציב הקטנת  - הרשות  ₪ - 477,039 מעון ובנית תכנון 787

  השבחה להיטל והחזרתו השבחה היטל  מולינו

 ו"ד לירז איתמרע



 

 

 למה מקטינים ?
 

 רונן מרלי
 כי זה עלה פחות .

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ____

 ______/_מי נגד ____
   ______/נמנעים ____

 . נוסח מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה –לתיקון חוק העזר לנהריה )מניעת רעש( אישור מועצת העיר . 11
 

 ארבל :אורן עו"ד 
שנוגעים כארועים  ים בוריהציקיבלתם את חוות דעתי בנדון, ההבדל הוא מינורי, הם מבקשים להגדיר את האירועים 

מועדים בשנה באישור מראש  5-ראש העירייה בלפעילות חינוך, תרבות, ספורט ודת ואלה יהיו האירועים שיהיו בסמכות 
 בלילה .  01:00ובכתב להאריך את זמן הפעילות עד לשעה 

 

 הצבעה
 _____12מי בעד  ____

 ______/_מי נגד ____
 ______/נמנעים ____

 

 אישור המועצה ליציאה לחו"ל של סגן רה"ע מר אייל וייזר לצורך השתתפות בסיור מקצועי למתקני טיפול .12
 . 22/3/2020-27/3/2020בתאריכים  בפסולת 

 

 רונן מרלי
 . הקורונה, אנו מאשרים באופן עקרוני את הנסיעה כיוון שאנו בדין ודברים לגבי האם אפשר לעלות לטיסה או לא בשל

 

 עו"ד לירז איתמר
לכלל חברי המועצה, הגיע לידיי נסח של רשם התאגידים לגבי חברת ריסייטק שבבעלות  חשוב לי לציין כמה עובדות

   , למעשה יש פה מכנה משותף בין עיסוקו בחברה לנסיעתו .מלאה של אייל וייזר, זו חברה שעוסקת במחזור פסולת
   הוא קיבל את אישור שר הפנים .אלא אם כן בעיסוק נוסף ב' לפקודת העיריות חל איסור לנבחר ציבור  לעסוק  15בסעיף 

קיימת בעיה אם יאשרו עלינו למנוע אותו, קיבלתי התייחסות של עו"ד ארבל ולצערי עצם קיום החשש לניגוד עניינים 
 ניגוד העניינים הקיים פה .נסיעה זו גם בשל הקורונה וגם לנושא 

פגם בחובת הנאמנות, בחובת תום הלב, בהגינות, יש לנו  .יש פה טעם רע, מסתכלים על זה ורואים את זה בעין לא טובה
 ביושרה, איך אנחנו נראים בעיני הציבור, זו שאלתי.

 

 אייל וייזר
לאתר הטמנה עברון, אשר מהווה גם כן מפגע בשנה אלף טון פסולת מוניציפלית  30-, נהריה מעבירה כיום כחשוב לציין

 תברואתי אזורי ופנו אליי תושבים לצמצם מפגע זה .
קבות פניות אלו ולאחר סיור במטמנות נוספות בארץ, הוחלט לצאת וללמוד לגבי טיפול בפסולת מוניציפלית בערים בע

 באירופה ולנסות להפחית הבעיות הקיימות כאן .
 החברה שבבעלותי מטפלת בנושאים אחרים לגמרי, אין שום קשר בין הסיור לבין העיסוק של החברה שבבעלותי .

 

 עו"ד אורן ארבל 
סגן ראש העיר אייל וייזר חתם על  2018בדצמבר  30-קיבלתם חוות דעת, התייחסת אליה, רק שכחת להזכיר שכבר ב

הסדר למניעת ניגוד עניינים ובהסדר הזה הוא לחלוטין חשף את עובדת היותו בעל מניות בחברת ריסייטק טכנולוגיית 
יגוד עניינים כמו שציינת קודם. אני בחנתי את הדברים מחזור בע"מ והתחייב להימנע מכל מצב שבו יש איזשהו חשש לנ

ביחס לנסיעה הזאת, בחנתי את הפרטים, כולל הנקודה שעליה חשבת שהיא לא משמעותית אבל היא כנראה כן 



 

 

משמעותית בעיניי והיא שאנחנו מדברים פה על תהליכים שונים, על פסולת אחרת לגמרי ועל כל פנים אני מאמין שאם 
 . יימצא באיזשהו חשש לניגוד עניינים כפי שהוא התחייב גם לפניסגן ראש עיר 

 

 עו"ד אורן סודאי
כל התהליך הזה, כל הבירור שנעשה ע"י חברתי, לדעתי יש פה ניגוד עניינים ולא חשש, יש פה עיסוק נוסף בניגוד לסעיף 

ראש העיר הרשות את , אתה מכשיל את התהליך שהיה צריך לעבור, היה צריך לעבור דרך המועצהלפקודת העיריות,  15
 .ואת המנכ"ל 

 

 עו"ד אורן ארבל 
 אני חולק על דעתך .

 

 עו"ד אורן סודאי
 זה משרת את האינטרסים האישיים, שיממן זאת מכיסו .בכובע שהוא נוסע 

 

 עו"ד לירז איתמר
ם מסוים. בנוסף, ובלי לגרוע מכל דבר ראשון בהסדר למניעת ניגוד עניינים הוא אומר שיש לו ניגוד עניינים במצב דברי

האמור, או עניין או דיון הקשור במישרין או בעקיפין, אם זה לא בעקיפין או במישרין אז אני לא יודעת למה התכוונת 
   פה בהסדר למניעת ניגוד עניינים.

 עו"ד אורן ארבל

בא ונתן את כל הפרטים, את כל הנתונים, מילא שאלון כחוק, את כל  2018לדצמבר  30-סגן ראש העיר אייל וייזר כבר ב
הנתונים לגבי חברת ריסייטק טכנולוגיית מחזור בע"מ שהוא בעל מניות שלה. הנושא נבחן עד תום על ידי כמו שנבחן 

חסויות לתפקידיו בוועדה המקומית וגם לתפקידיו במסגרת לגבי כל אחד מחברי המועצה. הנושא הזה כולל גם התיי
היותו סגן ראש העיר. כפי שהסברתי וכפי ששוחחתי עם סגן ראש העיר היום על הנושא הזה לא מצאתי שיש חשש לניגוד 

 עניינים בנסיעה הזאת כפי שפירטתי בתשובה שקיבלתם. 
 

 הצבעה
 ______9מי בעד  ____

 ______2_מי נגד ____
 ______1____ נמנעים

 

 .הסכם הקצאת נכס ברחוב איסי לה מולינו להפעלת מעון יום ע"י נעמ"ת  -אישור עשייה במקרקעין  .13
 

 הצבעה
 _____11מי בעד  ____

 ______/_מי נגד ____
  ______/נמנעים ____

 * שרית מולכו לא השתתפה בהצבעה .
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 הצבעה
 _____12מי בעד  ____

 ______/_מי נגד ____
   ______/נמנעים ____

 רונן מרלי :
  תודה רבה, הישיבה נעולה .



 

 

 


