
 

 

 
 1  2020 במרץ 4, ח' באדר תש"ף, המניין אשר התקיימה ביום ד'ישיבת מועצה מן 

 2 ניין העירייה בחדר המועצה בקומה ג'.  בב 18:00שעה ב

 3  : משתתפים

 4 ראש העיר  מר רונן מרלי

 5 סגן ומ"מ ראש העיר  מר דימיטרי אפשטיין

 6 סגן ראש העיר  מר אייל וייזר

 7 חברת המועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 8 חברת המועצה  גב' שרית מולכו

 9 חבר המועצה מר מקס אפריאט

 10 חבר המועצה מר עופר אלקיים

 11 חבר המועצה  סודאי עו"ד אורן

 12 חבר המועצה מר בוריס שטארקר

 13 חברת המועצה עו"ד לירז איתמר

 14 חבר המועצה יצחק פרץ מר

 15  חברת המועצה שרית נס פררו

 16 

 17 נעדרו:

 18 חבר המועצה  מר חיים רואש

 19 חבר המועצה  מר זכריה חי

 20 חברת המועצה   גב' אורנה שטרקמן

 21 חברת המועצה   גב' ענת לורנץ

 22 המועצהחבר   מר אור כהן

 23 

 24 מוזמנים:

 25 מנכ"ל העירייה  מר אלי אלבז

 26 היועץ המשפטי  עו"ד אורן ארבל 

 27 גזבר העירייה רו"ח מיכה זנו

 28 מבקרת העירייה גב' קרן דרכמן אבירם
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 1 גזבר העירייה רו"ח מיכה זנו

 2 עוזר ראש העיר מר דוד אילוז 

 3 מר מתן לוי

 4 פרוטוקול

 5 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 1

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

 7  השבחה פארק

 8 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 2

 9 חדש משרד השיכון ₪ 520,000 תכנון פיקוח ובניית   984

 10 מעון יום + מועדון נוער

 11 19592/177 מעל שכ' צפונית י. שמיר

 12 

 13 תהערו מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 3

 14חדש משרד השיכון ₪  520,000 תכנון פיקוח ובניית  985

 15 מעון יום + מועדון נוער 

 16 19592/172 מעל שכ' צפונית י. שמיר

 17 986 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 4

 18 חדש משרד השיכון ₪  400,000 תכנון פיקח ובינוי בית  

 19 שכ' צפונית י. שמיר 

 20 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 519592/172

 21חדש משרד השיכון ₪ 520,000 תכנון פיקוח ובניית   987

 22 מעון יום + מועדון 

 23 ער מעל שכ' האצטדיוןנו

 24 21209/25גוש 

 25 

 26 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס' .6

 27חדש משרד השיכון ₪ 520,000 תכנון פיקוח ובניית  988

 28 מעון יום + מועדון נוער 

 29 מעל שכ' האצטדיון
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 1 21209/23גוש 

 2 

 3 הערות המימוןמקור  סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 7

 4חדש משרד השיכון ₪ 400,000 תכנון פיקוח  ובינוי  989

 5 21209/21400גוש  בית כנסת בשד' האצטדיון 

 6 

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

 8 חדש משרד החינוך₪  1,561,010 תכנון ובניית גנ"י  958

 9  כפול בשכונת בוימל

 10 

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

 12 חדש משרד החינוך₪  1,561,010 תכנון ובניית גנ"י   959

 13 כפול בשכונת נהריה 

 14 ירוקהה

 15 הערות מקור המימון סכום  הפרויקט תב"ר מס'. 10

 16היטל-הרשות₪  -477,059 תכנון ובניית מעון  787

 17 הקטנת 

 18 התקציב  השבחה ברחוב איסי לה

 19 והחזרתו להיטל מולינו

 20 השבחה

 21 

 22נוסח מאושר ע"י המשרד  –ה )מניעת רעש( ירמועצת העיר לתיקון חוזר העזר לנה. אישור 11

 23 להגנת הסביבה. 

 24 

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

 26 22/3/2020-27/3/2020למתקני טיפול בפסולת בתאריכים מקצועי 

 27 

 28הסכם הקצאת נכס ברחוב איסי לה מולינו להפעלת מעון יום  –. אישור עשייה במקרקעין 13

 29 ע"י נעמ"ת.
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 1 

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

 3 פרוטוקול

 4, שרית, בואו בבקשה. )ארבל( רוצים להתחיל. אורן חברים, אנחנו ע:"מר ר. מרלי, רה

 5זכריה אתה אומר  חסרים ענת, חיים, אורן )סודאי(, אורנה וזכריה. 

 6 בדרך?

 7 זכריה יאחר.  מר י. פרץ:

 8 חגי, תביא לי בבקשה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 איפה אורנה?  מר ע. אלקיים:

 10והתושבים צופים  בשידורכבר אנחנו רוצים להתחיל, אנחנו חבר'ה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11ערב טוב, ראשית אנחנו משתתפים בצערה של משפחת ששון אז . בנו

 12, אני הכרתי אותה, 34ושל אורנה על מותה של סמדר בטרם עת, בת 

 13אני מניח שחלקכם הכירו אותה, הבנתי בפתאומיות, ההלוויה הייתה 

 14ואני מניח שאורנה לא נמצאת כאן מהסיבה הזאת. בפתח הישיבה 

 15בקש להתייחס לאירוע מהישיבה הקודמת ולהבהיר פה מספר א

 16ישיבת המועצה בקודמות  כפי שאתם יודעים, בניגוד לשניםפעמים, 

 17מתחילת כהונתי לפחות או כהונתנו, פתוחות לקהל הרחב, מי שרוצה 

 18יכול לבוא לשבת כאן, משודרות בשידור חי לכל תושב, כל מי שרוצה 

 19ת הקרקע אפשר לראות את לצפות יכול לצפות גם למטה בקומ

 20הישיבות, חשוב מאוד, אני מאמין בזה ולא מתכוון לשנות את זה. 

 21חלק מהרצון שלנו לשתף את הציבור בנעשה בעיר, אבל זה גם מחייב 

 22אותנו במספר כללים שיש לכבד. אפשר להביע דעה, אפשר גם למחות, 

 23ה אפשר גם להפגין איפה שרוצים, בכל מקום, אבל בתוך ישיבות מועצ

 24מתוך כבוד גדול לנוכחים כאן ולציבור כולו יש לשמור על הסדר 

 25הציבורי ועל הניהול התקין. אי אפשר לתת יד לפרובוקציות בתוך 

 26ישיבת המועצה. ישיבת המועצה היא ישיבה מכובדת והציבור צופה 

 27כל מי שרוצה להפגין או למחות בדרך שבא לו יכול לעשות בכל  בנו 

 28ודרת אבל לא כאן, אי אפשר להפוך את דרך שהוא רוצה בצורה מס

 29, תוכנית ריאליטי, צריך לכבד את עצמנו, את הישיבות האלו לקרקס
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 1נחנו יושבים בו ואת התושבים שצופים בנו בבית. בישיבה אהמוסד ש

 2הקודמת הופר לצערי הסדר הזה, נפגע המהלך התקין של ישיבת 

 3שהכרחי  המועצה, וגם מחאה למען מטרה נעלה כפופה לסדר הציבורי

 4בישיבות האלו. זהו, כשהופר הסדר הזה אז ידידי דב משה התבקש 

 5לעזוב את חדר הישיבות, ותפרידו בין אירוע במועצה לאירועים 

 6אחרים, אני מעריך אותו מאוד, מתנצל אם נגרם לו עוול, אם נפגע 

 7ממני במהלך הישיבה הקודמת אבל לא זאת הכוונה, כמו שאמרתי, 

 8ריכים לכבד ואת הציבור שצופה בנו צריך את המעמד הזה אנחנו צ

 9לכבד. אז גם אנחנו כחברי מועצה מחויבים לדוגמה אישית, לעמידה 

 10בהוראות וכללים שנקבעו ובוודאי לא לשתף פעולה עם הפרעות לסדר 

 11הציבורי בישיבות האלו. אז את זה הייתי חייב להבהיר ואני שומר, 

 12ה אפילו ויש כל מחאה, חשובה ככל שתהיה, יש לה מקום באהב

 13מחאות מאוד מאוד חשובות שדרך מחאות האלה אפשר להשיג 

 14הישגים שחשובים לציבור כולו אבל צריך לעשות אותן בדרך מקובלת 

 15כפי שצריך, אז זהו. לפני שנעבור לסדר היום, כמה דברים שקרו, קרו 

 16וקורים בעיר, קודם כל בחירות לכנסת, כולנו עברנו את זה ביחד, 

 17להקים ממשלה, בעזרת השם נצליח לצאת ליחו מקווה מאוד שיצ

 18לדרך. אנחנו כבר בערך שנה, קצת יותר אפילו, בלי ממשלה בפועל. 

 19פורים מהאגדות, קיבלנו החלטה לפני שעתיים בערך, עשינו הערכת 

 20מצב. ביום שישי הקרוב המזג אויר מאוד מאוד גבולי, לפי ההערכות 

 21ה אחוז, בשעה בשעה שתים עשרה צפוי גשם בערך עשרים וחמיש

 22שתיים צפוי גשם בסיכוי של שבעים ותשעה אחוז ואנחנו יודעים שזה 

 23פורים, אנחנו לא רוצים להיכנס להרפתקאה שנתחיל אירוע מאוד 

 24מאוד גדול ובסוף נפקשש בגלל גשם שידוע כרגע לפחות לפי התחזית 

 25ודיברנו עם כל מי שאפשר, אז אנחנו התלבטנו מה לעשות ולמתי 

 26ישי הבא, אותו דבר, אפילו יותר גשום משישי הקרוב לדחות. יום ש

 27לפי התחזית. החלטנו לקחת את יום שלישי שהוא יום חופש לילדים, 

 28לחבר בין שני האירועים שיש בכל מקרה, יש אירוע שהוא פורים לכל  

 29המשפחה בטיילת בפארק הגלגיליות, אני מזמין את כל המשפחות, 
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 1הוא יהיה בערך מעשר, עשר  אירוע כיף מאוד לילדים, שווה לבוא,

 2וחצי עד שתיים, הולכים לישון צוהריים וחוזרים לגעתון בערך בשעה 

 3במות  2חמש. אנחנו בעצם עושים פורים מהאגדות, כל הגעתון עם 

 4גדולות ועשרות דוכנים וממש עולם אגדות שלם של חברת הפקה 

 5מסודרת, נועה קירל תגיע באזור שמונה וחצי, לכל מי ששואל, אני 

 6מבין שמי שנפגע פה בגדול זה חיילים שלא יצליחו לצאת לחופשה, 

 7אנחנו גם לא כל כך יכולים לשחק עם אומנים, בקיצור, זה הפקות 

 8מורכבות, אז אנחנו מאחדים את אירוע המשפחה בבוקר ואת פורים 

 9מהאגדות אחר הצוהריים, ערב, תהיה גם הופעה לנוער, היא תוכננה 

 10א את ההופעה לכאן, שכחתי איך קוראים באולם הספורט ביאליק, נבי

 11 לזמר שמגיע אבל הבנתי שהוא טוב. 

 12 עדן מאירי. ש. מולכו: 'גב

 13עדן מאירי, כן, שמעתי שהוא טוב. אז הולך להיות שמח באמת, אז  ע:"מר ר. מרלי, רה

 14יום שלישי תישנו טוב לפני כן ותבואו בכיף. חנכנו את גינת מוטי לזכרו 

 15לברכה, לקחנו את האזור שבו מוטי נסחף אל של מוטי בן שבת זכרונו 

 16עצים כמניין שנותיו  38תוך הנחל, הקמנו גינה ביחד עם קק"ל, שתלנו 

 17ועוד קצת מקום לשבת, בסך הכל מעמד מכבד מאוד והוועדה 

 18להנצחתו של מוטי בראשותו של חבר המועצה זכריה חי התכנסה 

 19י להנציח מספר פעמים, יש לה המלצות ואנחנו נקיים מה שאפשר כד

 20אותו כמו שצריך. הרחבנו את מפעל ורגוס, מפעל ורגוס הוא המעסיק 

 21 עובדים אם אני זוכר נכון 530הכי גדול באזור התעשיה, מעל 

 22 ( 18:09)מצטרף  עו"ד א. סודאי:

 23שלום אורן, מפעל מאוד מאוד חשוב לעיר נהריה, אגב, משפחה מאוד  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24נציג המשפחה שהוא הבעלים, אריה מאוד ציונית שהגיעה לכאן ו

 25ארנברג, בחר להישאר בנהריה, הוא סיפר לי ככה בפגישה אישית שיש 

 26לו אופציה לעבור למקומות אחרים, גם באירופה, גם בסין ואת 

 27האנשים הוא פשוט לא יכול לקחת אז הוא החליט להישאר, ואז אני 

 28י שנה מזכיר לכולכם, אנחנו בעצם מכרנו לורגוס עוד שטח קטן לפנ

 29בערך והמפעל התרחב, זה עוד עובדים, זה עוד תעסוקה, הם חיברו גם 
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 1בין השטח למפעל שלהם, עשו שם משהו יפה מאוד ואני מברך אותם, 

 2אני חושב שזו תעשיה חשובה לעיר. קניון ארנה נפתח, אתם מכירים, 

 3במרץ, יש הפנינג שלם שם אז אני מזמין אתכם להצטרף, אני   17-ב

 4 לבוא לפרגן לקניון. מבקש מהציבור

 5 לא חם לכם? ש. מולכו: 'גב

 6לבעלי העסקים, בשמחה. גמר גביע המדינה בכדורסל, גם קרה בחודש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 7האחרון, היינו ככה קרובים מלהביא את הגביע. הקבוצה עשתה כבוד 

 8גדול לעיר. מי שהיה שם התרגש אני מניח. בשורה חדשה, ברכות 

 9שרית, שרית יו"ר המרכז הקהילתי החדש, הייתה ישיבת דירקטוריון 

 10 ית להוביל את זה. ראשונה השבוע. בחרנו בשר

 11 מי חברי הדירקטוריון? גב' ש. נס פררו:

 12 של החברה למתנ"סים  2של הסוכנות,  2חברי דירקטוריון,  12יש  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 מומלצי רשות. 8-ו ש. מולכו: 'גב

 14של הרשות, לא זוכר את כל השמות, אם תרצי, פרסמנו את זה לדעתי  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15מגייסים מספר אנשים ובעצם ים לדרך, עכשיו פעם. בקיצור, יוצא

 16לפעילות, זה  נתחיל לאט לאט בשלבים להכניס את המרכז הקהילתי

 17מאוד חשוב, זו בשורה שהתחייבנו ונעמוד בה כמו שצריך. כמה 

 18פרויקטים בחינוך שעשינו, חנכנו את גולדה טק, מי שראה, מתחם 

 19"ס גולדה, , מתחם לימודים חדשני, גדול מאוד בביM21מדהים של 

 20בבי"ס רמז גם נחנך לפני  M21יחיד בארץ לדעתי. מתחם נוסף של 

 21שבועיים בערך. רונה רמון בבי"ס חנכנו חדר סנוזלנד זה נקרא, חדר 

 22מדהים לגירוי חושי לילדים עם צרכים נוספים, שווה ללכת ולראות 

 23את זה. הייתה חלוקת אייפדים למורים, לגננות בחינוך מיוחד, היום 

 24 279יפדים למורים במערכת החינוך, חולקו אי

 25 מחשבים ניידים.  מר א. אלבז:

 26 אם אני זוכר נכון  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 246 ש. מולכו: 'גב

 28 ומשהו 40ועוד חינוך מיוחד  246 ע:"מר ר. מרלי, רה

 29 66 ש. מולכו: 'גב



 2020במרץ  4 מועצת עיר נהריה
 

8 

 1שישים ומשהו? בקיצור, משקיעים בחינוך, צריך להגיד תודה לקרן  ע:"מר ר. מרלי, רה

 2אתנה, למפעל הפיס, להסתדרות המורים וגם לכם בעצם שלקחתם 

 3חולקו עשרות בסוף , MATCHINGש פה עניין של חלק, אנחנו, י

 4מחשבים ואני חושב שלא צריך להרחיב כמה זה חשוב. נטיעות ט"ו 

 5, השלמנו את האלף עצים, נטענו גם בפארק ציונה, גם בבתי בשבט

 6רויקט גדול ונמשיך לנטוע כמה הספר, גם במרחב גני הילדים, עשינו פ

 7לעיר בין בתי הספר  85שאפשר. ביצענו מירוץ לרגל יום הולדת 

 8היסודיים, הייתה תחרות. בסופו של דבר הגיעו לבניין העירייה, ילדים 

 9מדהימים, עשו מירוץ בכל העיר, חויה, ביום שישי האחרון זה היה. 

 10לצערי, גם אנחנו נערכים לקייטנות בגנים ובתי הספר לחג הפסח. 

 11עכשיו ממשלת ישראל הודיעה שהיא לא לוקחת חלק הקייטנות האלו, 

 12אנחנו ניערך לזה, נבנה תוכנית מסודרת ולציבור אני אומר יהיו 

 13קייטנות, מה המתוה בדיוק אתם בשבוע הקרוב, אני מניח, שזה 

 14יפורסם בצורה מסודרת אבל אנחנו כמו שהתחייבנו נמשיך להשקיע 

 15ה ימים בפסח ולנו חשוב שההורים ימשיכו בזה. חשוב, זה חמיש

 16לעבוד והילדים יהיו תחת מסגרות. היום חתמנו בשעה טובה על היתר 

 17כיתות יצא  24בנייה, זה בי"ס בשכונת אריאל שרון, בית ספר יסודי, 

 18לדרך ובעזרת השם ייבנה וישדרג אותנו. יש תערוכה של צלמים 

 19 21-ערוכה עד הנהריינים, מי שעדיין לא ביקר במפעל המים, הת

 20בחודש, דורית וגדי ריטבו ויוחנן קישוט, תערוכה יפה מאוד של 

 21נהריה, שווה ללכת לראות. גם במידעטק יש תערוכה של בני נוער 

 22"בעיניים שלנו", עסקה בתופעת השיימינג ברשתות החברתיות, גם 

 23שווה. היה ערב של סיפורי נהריינים על ההיסטוריה של נהריה. קיימנו 

 24ים משוחררים במידעטק, מרכז צעירים ארגן ערב נפלא, יום כנס חייל

 25נפלא, לא ערב. כמה דברים על תשתית, פתחנו את רחוב סוקולוב לדו 

 26סטרי מאזור בית המשפט הישן, מי שמכיר, על קו החוף לכיוון 

 27הגעתון, עכשיו הרחוב דו סטרי ומאפשר חציה נוספת מדרום לצפון, 

 28י לפני כמה דקות פתחנו את רחוב מאוד מאוד חשוב, ממש עכשיו לדעת

 29הגלעד, דו סטרי, מי שמכיר את רחוב הגלעד, הכיכר של קניון ארנה, 
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 1יש שם את הרחוב שהיה סגור, מי שבא מהשכונה לא יכל להיכנס לציר 

 2אז אני חושב שהוא כבר נפתח, הוא היה אמור  89הראשי של כביש 

 3ה שדרוג להיפתח בשש, אז נוודא אחרי הישיבה שהוא פתוח, גם ז

 4משמעותי לכל מי שגר שם בשכונה והיה חייב לעלות למעברה ולא יכל 

 5לצאת, אני מדבר אתכם על קטע קטן מאוד אבל זה שדרוג. טיילת 

 6צפון אנחנו בעבודה אינטנסיבית על הטיילת, אני מניח שהציבור 

 7שצופה בנו יודע, חלק גדול ממי שרץ והולך על הטיילת כבר מתחבר 

 8חודשים עד שתהיה  3-4תמש בה, ייקח עוד לטיילת החדשה, מש

 9תאורה כמו שצריך וגינון כמו שצריך וריהוט אבל חלק גדול מהטיילת 

 10מרוצף כבר, בעצם מטיילת המזח לאזור ההרקדה, קפה לנדוור ועד 

 11לימיה כבר מרוצף, שם אנחנו מכינים עכשיו חניון חדש ומשם גם 

 12אכזיב, טיילת יפה, שביל אופניים, בעצם אפשר יהיה לרכוב צפונה עד 

 13אפשר להשתמש בה, אבל עוד לא סיימנו את העבודות, אני מניח 

 14מספר חודשים ונסיים. נערכים לפתיחת עונת הרחצה באפריל. יקיר 

 15העיר נהריה, יש ועדה לבחירת יקיר העיר נהריה, אני אומר פה 

 16לציבור, ועדה מאוד חשובה והטקס יהיה ביום העצמאות, טקס חשוב, 

 17חושבים שראוי לזכות בתואר הזה אנחנו מבקשים  כל מי שאתם

 18להיכנס לאתר ולהמליץ או לשלוח אנשים להתמודדות, מאוד מאוד 

 19חשוב, אנחנו נשמח לכבד את כל מי שראוי. קיימנו יום שלם עם משרד 

 20התיירות בעיר, הגיע לעיר מנכ"ל המשרד עם הצוות, ממש יום עבודה 

 21ים, משרד התיירות רואה שלם, סיירנו ביחד, עשינו שולחנות עגול

 22בנהריה פוטנציאל אדיר ואני מקווה שנצליח להתקדם. המקוה בבית 

 23כנסת פקודת אלעזר נפתח לציבור, מקוה איכותי מאוד, שווה ועובדים 

 24על מקוואות נוספות ונקווה שנתקדם בעניין הזה גם. אם תרצו פירוט 

 25ן, אני על המקוואות אני אוכל לתת לכל מי שזה מעניין אותו. עד כא

 26עובר לסדר היום. יש לנו מספר תב"רים, אם יהיו שאלות אז בבקשה 

 27, תב"ר שהוא 983, 1לשאול, אתייחס לכל דבר, נתחיל מתב"ר מספר 

 28לתכנון, זה על ₪ אלף  100תכנון להקמת סקייט פארק, הסכום הוא 

 29 הרשות מהיטל השבחה, שאלות? 
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 1 מתי יהיה מוכן? ד ל. איתמר:"עו

 2 זה רק תכנון. ע:"מר ר. מרלי, רה

 3 מתי יהיה בהערכה?  ד ל. איתמר:"עו

 4 מיקום, איפה זה צריך להיות? מר מ. אפריאט:

 5 דשייםזה פארק גלגיליות, בערך שנה וחו ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 אה, או.קי. קצר. ד ל. איתמר:"עו

 7אבל צריך קודם כל לתכנן, להשיג את כל המשאבים לעניין הזה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8ל אנחנו נתכנן ונצליח לגייס את הכסף בעזרת השם, מי ולעבוד. אב

 9 תודה.  נמנעים? בעד? נגד?

 10 הצבעה: בעד פה אחד.

 11, הפרויקט תכנון פיקוח ובניית מעון יום ומועדון נוער 984, ,2תב"ר   ע:"מר ר. מרלי, רה

 12אני ₪, אלף  520בשכונה הצפונית יצחק שמיר, הסכום בעצם הוא 

 13מקור המימון משרד השיכון. מי בעד? נגד? מזכיר, זה תכנון ופיקוח. 

 14 תודה. נמנעים?

 15 הצבעה: בעד פה אחד.  

 16, הפרויקט זה תכנון פיקוח ובניית מעון יום ומועדון נוער, שוב, עוד 3 ע:"מר ר. מרלי, רה

 17משרד השיכון, מי בעד? נגד? נמנעים? ₪ אלף  520אחד ביצחק שמיר, 

 18 תודה.

 19 הצבעה: בעד פה אחד.

 20כנסת בשכונה הצפונית יצחק  , הפרויקט זה תכנון פיקוח ובינוי בית4 ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 משרד השיכון. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה. ₪, אלף  400שמיר, 

 22 הצבעה: בעד פה אחד. 

 23, תכנון פיקוח ובניית מעון יום ומועדון נוער בשכונת האצטדיון, 5 ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 משרד השיכון, מ יבעד? ₪  אלף 520שכונת שמעון פרס, הסכום הוא 

 25זה גם תכנון, גם פיקוח וגם  520סליחה, התקצוב פה לא בחוסר?  מר י. פרץ:

 26 הבנייה?

 27 לא, לא, רק תכנון ופיקוח. מר ד. אפשטיין:

 28 תכנון ופיקוח של הבנייה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 29 בבקשה, פיקוח ובניית מועדון, אין פה איזה פסיק או משהו. מר י. פרץ:
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 1 אנחנו קונים עכשיו.₪ אלף  520אם זה עולה  ע:"רלי, רהמר ר. מ

 2 העברית לא נכונה. מר י. פרץ:

 3  -יש פה טעות ב מר מ. אפריאט:

 4 תכנון, פיקוח בנייה.  ש. מולכו: 'גב

 5 זה לא בנייה, רק תכנון.  מר מ. אפריאט:

 6 פיקוח  ש. מולכו: 'גב

 7 פיקוח בנייה. מר ד. אפשטיין:

 8 או.קי. פיקוח בנייה, אבל לא  מר מ. אפריאט:

 9 תכנון, פיקוח ובניית, לא, הכסף הוא על התכנון.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 בבקשה, פיתוח, אין פה פסיק. מר י. פרץ: 

 11 תכנון, פיקוח ובניית המעון, הכסף לתכנון. ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 ו' מיותר. -ה מר ב. שטארקר:

 13 בדיוק ד ק. מרקוב:"עו

 14 נו טוב,  ש. מולכו: 'גב

 15 לבניה, לא ל' מר מ. אפריאט:

 16 ובנייה מר י. פרץ:

 17 עברית שפה קשה. מר מ. אפריאט:

 18 ובנייה זה לא נכון.  מר י. פרץ:

 19 לא, זה נכון.  דובר:

 20 ובנייה. מר י. פרץ:

 21 חבר'ה ע:"מר ר. מרלי, רה

 22 טוב, נו, כולם הבנו לאן הכסף הולך. ש. מולכו: 'גב

 23תב"ר מספר חמש, מעון יום שכונת ₪, אלף  520הכסף הוא לתכנון  ע:"מר ר. מרלי, רה

 24 שמעון פרס. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה.  –האצטדיון 

 25 הצבעה: בעד פה אחד. 

 26, תכנון ופיקוח בניית מעון יום ומועדון נוער, שוב, בשכונת האצטדיון 6 ע:"מר ר. מרלי, רה

 27? נגד? נמנעים? משרד השיכון, מי בעד₪ אלף  520שמעון פרס, גם  –

 28 תודה.

 29 הצבעה: בעד פה אחד. 
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 1, הפרויקט תכנון פיקוח ובינוי בית כנסת נוסף, עופר, בשכונת 7 ע:"מר ר. מרלי, רה

 2משרד השיכון.  מי בעד? נגד? ₪ אלף  400שמעון פרס,  -האצטדיון  

 3 נמנעים? 

 4 הצבעה: בעד פה אחד.

 5 יש לי שאלה באמת  מר מ. אפריאט:

 6 ית? שר ע:"מר ר. מרלי, רה

 7 יש לי שאלה איך בית כנסת העלות שלו יותר נמוכה ממועדון?  מר מ. אפריאט:

 8 זה גודל, שטח  ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 זה לא עלות, זה תכנון. ש. מולכו: 'גב

 10 תכנון, נכון, כן, כן, אני יודע.  מר מ. אפריאט:

 11 הוא עשה הנחה.  מר ע. אלקיים:

 12 זה לפי ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 יש יותרדווקא שם  מר מ. אפריאט:

 14 , תכנון ובניית גן ילדים כפול8טוב,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 מלאים חוש הומור היום. ש. מולכו: 'גב

 16 , זה בנייה, הסכום הואזה שני גני ילדים בשכונת אכזיב, הסכום הוא ע:"מר ר. מרלי, רה

 17מי בעד? נגד? משרד החינוך, הגדלה של התכנון. ₪, מיליון  1.561

 18 ה. נמנעים? תוד

 19 הצבעה: בעד פה אחד. 

 20 ₪ 1,561,010 ובניית גן ילדים כפול בשכונת נהריה הירוקה , תכנון9 ע:"מר ר. מרלי, רה

 21 משרד החינוך. מי בעד? מי נגד? נמנעים?  

 22  הצבעה: בעד פה אחד. 

 23 זה ההרשאה. ח מ. זנו:"רו

 24 תודה.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 25הסכום , הפרויקט זה תכנון ובניית מעון ברחוב איסי לה מולינו, 10 ע:"מר ר. מרלי, רה

 26זה בעצם קיטון, זה מהיטל השבחה, הקטנת ₪, אלף  477הוא מינוס 

 27 להיטל ההשבחה.  התקציב והחזרתו

 28 ממה זה נובע?  למה מקטינים? ד ל. איתמר:"עו

 29 תודה. כי סיימנו בפחות. מי בעד? מי נגד? נמנעים?   ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1 הצבעה: בעד פה אחד. 

 2, יש לכם ב, קיבלתם מסמכים, אם תרצו אז אורן יודע 11סעיף   ע:"מר ר. מרלי, רה

 3להסביר את זה בדיוק. אישור מועצת העיר לתיקון חוק העזר לנהריה, 

 4כבר, קיבלנו איזה פניה מהמשרד לאיכות הסביבה לתקן אישרנו אותו 

 5ח מאושר על ידי שם משהו קטן, אז אנחנו רוצים לאשר בעצם נוס

 6 המשרד להגנת הסביבה. אורן, תסביר רק אם יש פה שאלות. 

 7הוא ההבדל, א', קיבלתם גם את חוות דעתי בעניין, מעבר לכך ההבדל  ד א. ארבל:"עו

 8מאוד מינורי, מדובר פה על כך שמבקשים להגדיר את האירועים 

 9לה לפעילות חינוך, תרבות, ספורט... א הציבוריים כאירועים שנוגעים

 10מועדים בשנה באישור  5-האירועים שיהיו בסמכות ראש העירייה ב

 11מראש ובכתב להאריך את זמן הפעילות עד שעה אחת בלילה, זה כל 

 12 ה)מלה לא ברורה( שהם ביקשו. 

 13 אבל גם על זה בעצם אישרנו. מר מ. אפריאט:

 14 אישרנו, אבל הם ביקשו שיהיה אישור מראש.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 להריץ את הנושאים, להריץ את הנושאים, על מה לראש העיר יש  מר י. פרץ:

 16 אישור להגדיל את האירוע הציבורי.  ד א. ארבל:"עו

 17 תודה.  מי בעד? נגד? נמנעים?טוב, בסדר? אז  ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 הצבעה: בעד פה אחד.

 19עניין הקורונה ויתכן את יש פה אישור, אני כבר אומר, , 12סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20אנחנו מאשרים פה באופן עקרוני אני לא צוחק, והנסיעה תידחה, 

 21 יציאה של סגן ראש העיר, אייל וייזר, לצורך השתתפות בסיור מקצועי

 22במתקני טיפול בפסולת. התאריכים פה שוב, נאשר את זה עקרונית 

 23כיוון שאנחנו עכשיו בדין ודברים אם אפשר לעלות בקרוב לטיסה או 

 24 .לא

 25לפני שאנחנו מעבירים את זה על סדר היום, חשוב לי לציין לחבריי  ד ל. איתמר:"עו

 26ואני חושבת שהן צריכות לבוא  כמה עובדות, האמת שאתמול גיליתי

 27לידיעת כלל חברי המועצה. אתמול כשעיינתי וראיתי את נסיעתו של 

 28סגן ראש העיר, מר אייל וייזר, עומדת על הפרק למטרת מחזור 

 29בו  3/3/2020, הגיע לידי נסח מרשות התאגידים מעודכן ליום פסולת
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 1מניות  100-רשום מפורשות שסגן ראש העיר, מר אייל וייזר, מחזיק ב

 2מסוג רגילות בחברה שנקראת ריסייטק. ריסייטק זו חברה שגם 

 3עוסקת במחזור פסולת. למעשה יש פה איזשהו מחנה משותף בין 

 4הולך לראות בכנס אותו הוא  התחום של החברה למה שסגן ראש העיר

 5מבקש לאשר פה בישיבת המועצה. בנוסף לזה, על פי מה שאני 

 6הסתכלתי וראיתי באתר של החברה, החברה כמובן עוסקת במחזור 

 7פסולת תעשייתית, מתכות, קוסמטיקה, שפכים, כל מיני סוגים כאלה 

 8ואחרים, ובנוסף לכל בדף צור הקשר יש את המספר טלפון, נכון להיום 

 9וסר, היום הוא הוסר, אתמול היה מספר נייד של סגן ראש העיר אייל ה

 10וייזר כמקבל הפניות ממי שחפץ באיזשהו טיפול או התעניינות כלשהי 

 11ב' לחוק הרשויות  15בעניין של מחזור פסולת. ראשית, אתחיל בסעיף 

 12המקומיות בו לסגן ראש העיר בשכר יש איסור מוחלט לעסוק בעיסוק 

 13ל את כל מרצו, את כל הכוחות והיכולות שלו אך ורק נוסף, עליו לנצ

 14בסגנות אלא אם כן הוא חפץ אחרת והוא מקבל את אישור שר הפנים, 

 15מה שלא קיבל, או שאני לא יודעת ומר אורן ארבל ישתף אותי במשהו 

 16שאני לא יודעת ובנוסף לכל זה צריך לבוא לידיעת חברי המועצה מה 

 17לתי מחברי עו"ד ארבל חוות דעת שכאן גם לא קרה. בנוסף לכל, קיב

 18מאחר ואתמול שיגרתי מכתב ביד וביקשתי את התייחסותו, קיבלתי 

 19התייחסות, לצערי לצערי לצערי ההתייחסות המשפטית עומדת בספק 

 20מאחר והפסיקה אומרת שכאשר ישנו חשש, אני לא צריכה את 

 21ההתממשות של הניגוד עניינים, מספיק לי את החשש הקל לניגוד 

 22ם, עלינו למנוע אותו ולחסוך את זה. הרי יש לנו פה המון חסרי ענייני

 23מועצה שיכולים להיכנס לנעליים האלה, לצאת לכנס הזה במקום סגן 

 24ראש העיר, מר אייל וייזר. בד בבד אני מציעה לבחון את הנושא הזה 

 25של החזקת תיק איכות הסביבה. אני כתושב, כתושב נהריה נותנת את 

 26ן ראש העיר שיעשה כל מה שדרוש מול המשרד כל יהבי ותקוותי בסג

 27לאיכות הסביבה במאבקים סביבתיים פה בעיר, כאשר מר אייל וייזר 

 28מחזיק בשני כובעים, מצד אחד הוא צרכן, פונה למשרד להגנת 

 29 מבקש היתרים עבור המפעל שלו, כל מיני עניינים אישייםהסביבה, 
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 1אז ם ציבוריים, ומצד שני אינטרסיאינטרסים אישיים שלו, , שיש לו

 2בעיה לכאורה של ניגוד עניינים שיש לתת איזושהי יש פה  מה גובר?

 3שהכנס  שקיבלתי כמו חוות דעתעליה את הדעת בצורה מקצועית ולא 

 4ולא תעשייתית כמו שמפעלו של  פסולת מוניציפאלית עוסק במחזור

 5סגן ראש העיר, מר אייל וייזר, עושה. אז בוא אני אסביר לך עוד משהו 

 6דעתי אולי אני פה הקטנה לא מבינה, אבל פסולת מוניציפאלית של

 7 במסגרתה יש לנו מפעלים תעשייתיים, קח לדוגמה את מפעל חוגלה.

 8היום היא תבקש היתר לפסולת, הפסולת שלה אוטומטית הופכת 

 9להגדרת פסולת תעשייתית, אז איך התשובה הזאת מסתדרת בד בבד 

 10עם תחומו שהוא לא עוסק בפסולת מוניציפאלית, המפעל שלו עוסק 

 11בפסולת תעשייתית. יש פה איזושהי בעיה שכל חבריי פה צריכים 

 12יעה הזאת ונותנים יד לחשוב טוב טוב אם הם מאשרים את הנס

 13לאיזשהו חשש לכאורה של ניגוד עניינים, אפשר למנוע את זה, 

 14להשאיר את זה, לתת את לחוות דעת של הוועדה החיצונית לניגוד 

 15עניינים של משרד המשפטית ושהוא יתן פה איזה חוות דעת רצינית 

 16ב' שאוסר עליו את העיסוק בנוסף שיש  15אחרת. יש לנו את סעיף 

 17תו ולראות מה קורה. אני מציעה שכרגע הנושא הזה גם בשל לבחון או

 18הקורונה כמו שראש העיר ציין זאת בפנינו וגם בשל הבעיה שישנה 

 19ניין וצריכה להיפתר ולבוא לידי ביטוי בצורה קצת יותר רצינית, זה ע

 20תעשייתית לפסולת מוניציפאלית, עם  שבמומחיות להבחין בין פסולת

 21ה קשור לך כמקצוע של היועץ המשפטי. אני לא חושבת שזכל הכבוד 

 22אני שבמומחיות, אני לא רופאה, בעניינים ענות אני לא יכולה לטעון ט

 23, מה שחברנו )מר אייל וייזר, סגן ראש העיר(  פסולתמחזור, מהנדסת 

 24אני אוסיף עוד משהו, התייחסתי  עושה, ואני לא יכולה להבחין. 

 25במפעלים, במפעלים  והסתכלתי גם בכנס עצמו, בסיור, יש סיורים

 26פרטיים, יש סיורים בכל מיני דברים שהם לא נוגעים רק לדברים 

 27שם עניינים מאוד מאוד  ישעירוניים, בצרפת, בפריז או משהו כזה, 

 28אישיים כשהציבור רואה זאת, האדם הסביר, תושב נהריה צופה בזה, 

 29האמון שלו בעובדי הציבור ונבחרי הציבור שהוא בחר נפגע. יש פה 



 2020במרץ  4 מועצת עיר נהריה
 

16 

 1. , מסתכלים על זה ורואים את זה בעין לא טובהרע , יש פה טעםטעם

 2יש לנו פגם בחובת הנאמנות, בחובת תום הלב, בהגינות, ביושרה, איך 

 3 אנחנו נראים בעיני הציבור, זו שאלתי. 

 4 לא איך אנחנו. ד א. סודאי:"עו

 5 סיימת? ע:"מר ר. מרלי, רה

 6 סיימתי ד ל. איתמר:"עו

 7 שה, איילכן בבק ע:"מר ר. מרלי, רה

 8, אלף טון 30-נהריה מעבירה היום כ ,קודם כל חשוב לצייןחברים,  מר א. וייזר:

 9בשנה של פסולת לאתר  אלף טון 30תתקן אותי אם אני טועה יעקב, 

 10שהיא בעיה מאוד חמורה לעיר  , פסולתעברון, פסולת מוניציפאלית

 11ולא מכיר את  הזאת, מאוד חמורה, כי אתר עברון, למי שלא יודע

 12, אתר עברון השטחים שלו הולכים ונגמרים, היינו שם ושא הזההנ

 13לא מטופל נכון, הוא , במידה ואיזשהו מהווההאתר גם בסיור, 

 14תיק איכות  מפגע, תושבי נהריה פנו אלי באופן אישי כמחזיקאיזשהו 

 15בבקשה ולאנשים אחרים בעירייה, אל יעקב כהן גם הסביבה, אלי ו

 16עברון.  שנוצר כתוצאה ממטמנתלצמצם את המפגע לטפל ולנסות 

 17אנחנו בניסיון לטפל ולצמצם את הבעיה הזאת שאני אומר, יש פה 

 18שתי בעיות למעשה, בעיה אחת זה כשיש תקלות, או במידה והמטמנה 

 19לא מנוהלת בצורה תקינה אז נוצר מפגע בעיר נהריה, זה בעיה אחת, 

 20ם, יש האתר הולך ונגמר, השטחים נגמרים. בעוד כמה שני בעיה שניה

 21א יהיה איפה עוד כמה שנים לבכמה רעיונות חדשים, אמנם שם 

 22להטמין את הפסולת בנהריה, לכן בעקבות פניה של התושבים אלי 

 23לנסות לטפל בבעיה הזאת פניתי לאיגוד ערים ובמסגרת הטיפול 

 24שעשינו, עשינו ביקור במטמנות, במטמנת עברון, במקומות נוספים, 

 25לא רק  מתבצעים, הם הציעו שאחת ההצעות שבאו מהאיגוד ער

 26לתושבי נהריה, אבל זה שהטיפול בעברונה היה טריגר להוצאת הסיור 

 27עיריות, אליים, בערים נוספות, לאנשים במקומות מוניציפהזה אלא מ

 28לסיור כדי ללמוד איך לטפל במטמנות ואיך להתמודד  איגודי עריםב

 29שוב, עם בעיית הפסולת המוניציפאלית באופן עתידי. אני אומר 



 2020במרץ  4 מועצת עיר נהריה
 

17 

 1את תי כמענה לבעיות הסביבתיות שיש לתושבים בנהריה אני הרמ

 2לראות איך מטפלים הכפפה הזאת, החלטתי לנסוע לסיור הזה, 

 3, מי שיקרא לעומק יראה את שיטות הטיפול שמתבצעות באירופה

 4טיפול אנארובי,  באירופה בשיטות שונות לגמרי מאשר בארץ, 

 5נס לזה כרגע, באמת נושאים אני לא רוצה להיכטיפולים ביולוגיים, 

 6לבוא ולייעל ולהפחית את הזיהום ואת מפגעי מטרה מקצועיים אבל ה

 7 הריח ואת הבעיות האחרות שיש בנהריה, זו המטרה. 

 8 אפשר לשלוח את יעקב כהן. ד ל. איתמר:"עו

 9 לא הפרעתי לךסליחה,  מר א. וייזר:

 10 נכון ד ל. איתמר:"עו

 11י לי לסיים בבקשה. המטרה היא לסיים את נאמת את הנאום שלך, תנ מר א. וייזר:

 12זה ולהפחית את הבעיות. אני גם מנצל את זה שבידע המקצועי שלי, 

 13הסביבה כדי להביא את איכות מחזיק תיק אני מהנדס סביבה, לא רק 

 14חברה, הכל פה הפתרונות האלה. בקשר לחברה שבבעלותי, נכון, יש 

 15 לידי היועמ"ש, דירות, לפני המינוי הכל הובא לישקוף, לפני הבחי

 16החברה שבבעלותי מטפלת בתחומים  מועצת העיר. , לידיראש העיר

 17בל ה לא המקום להיכנס לזה, אשונים לגמרי, אני לא רוצה להיכנס, ז

 18גם, מי שירצה פירוט בהמשך, אין שום ני התחייבתי לזה, אפשר א

 19קשר, שום קשר בין הסיור, בין הטיפול המוניציפאלי בפסולת עירונית 

 20לבין מה שהחברה שלי שעוסקת בכימיקלים ובחומרים כימיים, שום 

 21קשר לחלוטין, מי שמנסה לקשור בין הדברים האלה עושה את זה 

 22מסיבות לא נכונות, לא אמיתיות ולא למד לעומק, לא מה החברה שלי 

 23עושה ולא מה זה פסולת מוניציפאלית, אז חברים, בואו, אנחנו באים 

 24 תירתמו, תעזרו בזה.בסך הכל לעשות דבר טוב, 

 25 אני רק רוצה להגיד  ד ל. איתמר:"עו

 26 אפשר רק? ד א. ארבל:"עו 

 27 כן ד ל. איתמר:"עו

 28 30-קיבלתם חוות דעת, התייחסת אליה, רק שכחת להזכיר שכבר ב ד א. ארבל:"עו

 29סגן ראש העיר אייל וייזר חתם על הסדר למניעת ניגוד  2018בדצמבר 
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 1היותו בעל מניות חשף את עובדת  הוא לחלוטיןזה העניינים ובהסדר 

 2בחברת ריסייטק טכנולוגיית מחזור בע"מ והתחייב להימנע מכל מצב 

 3את  שבו יש איזשהו חשש לניגוד עניינים כמו שציינת קודם. אני בחנתי

 4הדברים ביחס לנסיעה הזאת, בחנתי את הפרטים, כולל הנקודה 

 5תית שעליה חשבת שהיא לא משמעותית אבל היא כנראה כן משמעו

 6בעיניי והיא שאנחנו מדברים פה על תהליכים שונים, על פסולת אחרת 

 7לגמרי ועל כל פנים אני מאמין שאם סגן ראש עיר יימצא באיזשהו 

 8 חשש לניגוד עניינים כפי שהוא התחייב גם לפני

 9 מה זה חשש? מה זה חשש?  ד ל. איתמר:"עו

 10 תתני לי...  ד א. ארבל:"עו

 11 ם עכשיו בחשש, אז אנחנו... )מדברים ביחד, לא ברור(אנחנו עומדי ד ל. איתמר:"עו

 12 לירז, לירז ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 לכן הבעתי את חוות דעתי ד א. ארבל:"עו

 14 בסדר ד ל. איתמר:"עו

 15אני לא רואה פה בתשובה שקיבלת ממני עוד היום שאומרת שלדעתי  ד א. ארבל:"עו

 16 מקום

 17 אני אגיד לך מה ד א. סודאי:"עו

 18 ניגוד עניינים. לחשש ל ד א. ארבל:"עו

 19 לכאורהבאדוני ראש העיר, ואני אומר את זה אני רוצה להגיד,  ד א. סודאי:"עו

 20י אני לא יצרתי איתך קשר לפנלך משהו, מהרגע ש בגיני אבוא א מר א. וייזר:

 21 הבחירות

 22 עזוב, לא עכשיו ע:"מר ר. מרלי, רה

 23 , אז בוא, לא, לא, תרד מהדברים האלה ברמה האישית אתה מחפש מר א. וייזר:

 24 הלאה, בוא, אורן, בבקשה, תעזוב את זה נו. ע:"מר ר. מרלי, רה

 25 תרד מזה, תרד מהשטויות האלה כבר. מר א. וייזר:

 26 אני לא יורד בכלל לרמה הזו.  ד א. סודאי:"עו

 27 אייל, אייל  ש. מולכו: 'גב

 28 לא, אתה לא  מר א. וייזר:

 29 לזה.אל תיכנס  ש. מולכו: 'גב
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 1 שיח. אין לי שיח אתך, מעולם לא היה לי  ד א. סודאי:"עו

 2 אורן, אורן מר ע. אלקיים:

 3 אין לך שיח, אין לך שיח. מר א. וייזר:

 4 אני מתייחס למה שחברתי אומרת.  ד א. סודאי:"עו

 5 אתם מנסים לחפש נקמה על רקע אישי. מר א. וייזר:

 6 אני מתכוון  ד א. סודאי:"עו

 7 סליחה מר א. וייזר:

 8 לא, לא, לא ד ל. איתמר:"עו

 9 לא יביא אתכם לשום מקום, לא יעזור לכם.  מר א. וייזר:

 10 הקשבנו, הקשבנו ד ל. איתמר:"עו

 11 שב בשקט ד א. סודאי:"עו

 12 אמרתי לך, תעצור את הקרקס הזה כי חבל. מר א. וייזר:

 13 אנחנו ישבנו בשקט.  ד א. סודאי:"עו

 14 כן מר א. וייזר:

 15כל הבירור הזה שנעשה  ,הפה, אני אומר לך ,כל התהליך הזה מה שקור ד א. סודאי:"עו

 16 ידי חברתי, מה שקרה פה, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה עד מחר על

 17 מה קרה פה? מר א. וייזר:

 18יש פה ניגוד עניינים פר אקסלנס בעליל, לא חשש, לא חשש, יש פה  ד א. סודאי:"עו

 19 יות המקומיות,לחוק הרשו 15עיסוק נוסף של חבר מועצה לפי סעיף 

 20יש פה עיסוק נוסף, יש פה מסמכים שמאמתים את העיסוק הנוסף, 

 21אסור לו, אסור לו, כל הנושא הזה, כל התהליך הזה מכשיל את 

 22( , היועמ"שהרשות, מכשיל את ראש העיר, מכשיל אותך )עו"ד ארבל

 23מה שקרה פה, את המנכ"ל פה, אני אומר לך את זה, כי מכשיל ו

 24התצהיר  עבור, היה צריך לעבור דרך המועצה.התהליך שהיה צריך ל

 25, זה הצהרה כביכול, זה לא תצהיר שהוא חתם בפניך זה לא תצהיר

 26 שעבר דרך המועצה. 

 27 הסדר למניעת ניגוד עניינים, מה קשור בכלל?זה  ד א. ארבל:"עו

 28 לא הייתה פנייה, לא הייתה פנייה למשרד הפנים  ד א. סודאי:"עו

 29 לא הבנתי. מר א. וייזר:
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 1 , תסתכל על החוק, אתה, אתה, אתהיהיהייתה פנלא  ד א. סודאי:"עו

 2 הוא הביא איזה הסדר מיוחד בתור עורך דין? מר א. וייזר:

 3 שניה, אתה היועץ המשפטי  ד א. סודאי:"עו

 4, בתור בעל משרד בעיר הוא הביא איזה הסדר בתור בעל משרד בעיר מר א. וייזר:

 5 מיוחד?

 6 בור תהליך, נכון, הוא לא עבר את זה פה. היה צריך לע ד א. סודאי:"עו

 7 איזה תהליך?  מר א. וייזר:

 8 יש לו עוד עיסוק. ד א. סודאי:"עו

 9 תקרא את החוק!  ד ל. איתמר:"עו

 10 יש לו עוד עיסוק. ד א. סודאי:"עו

 11 עוד תהליך.  ד ל. איתמר:"עו

 12 אתם עורכי דין, אתם ... תעצור ...  מר א. וייזר:

 13את ראש העיר כשאתה לא שם גם לכאורה אדוני היועץ אתה מכשיל  ד א. סודאי:"עו

 14 פקח על מה שקורה פה מתחת לאף שלך, כי כל התהליך ולא מ

 15 מה לעשות, אני חולק על דעתך. ד א. ארבל:"עו

 16 רק שניה ד א. סודאי:"עו

 17 אורן, אתה   ע:"מר ר. מרלי, רה

 18 אתה יכול לחלוק ד א. סודאי:"עו

 19 ! רגע, רגע ד ל. איתמר:"עו

 20 לעבור בשקט  מר א. וייזר:

 21 זה בסדר ד א. סודאי:"עו

 22 לא, הוא מאשים אותי פה בדברים, אי אפשר לעבור עליהם בשקט. מר א. וייזר:

 23 רק שניה אדוני ד א. סודאי:"עו

 24 כן, אבל היועץ המשפטי צריך לתת את חוות הדעת שלו.  ש. מולכו: 'גב

 25 רק שניה אדוני ראש העיר  ד א. סודאי:"עו

 26 כן, אבל הוא לא יכול לעשות את הקרקס הזה.   ע:"מרלי, רה מר ר.

 27 ות הדעת שלךבחוות הדעת שלך אני קראתי אותה היום, חו ד א. סודאי:"עו

 28 אל תרד לרמה הזאת. ש. מולכו: 'גב

 29, הוא נמצא מלמדת בעליל שהוא נמצא בניגוד ענייניםחוות הדעת שלך  ד א. סודאי:"עו
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 1שהוא לא  בזה, אתה לא שולל את זהכי הוא מתעסק  בניגוד עניינים

 2משרת  , הכובע שהוא נוסעהכובע שהוא נוסעמתעסק בזה. לא רק זה, 

 3זאת אומרת שאם הוא נוסע לאותו, אישית, אותו גם בחברה שלו ה

 4 דולר, למה אני צריך לשאת בזה?  2,000-את המכיסו  את זה שישלם

 5 .כספי ציבור ד ל. איתמר:"עו

 6 צריכים לשאת בזה? שישלם מכיסו! למה אנחנו ד א. סודאי:"עו

 7 היועץ המשפטי, אתה רוצה להגיד?  ע:"מר ר. מרלי, רה

 8 רגע, רגע, דקה ד ל. איתמר:"עו

 9 תסביר את זה שכולם ידעו.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 10 אני רוצה להגיד עוד שתי נקודות ד ל. איתמר:"עו

 11 רגע, לירז, לירז, בואי   ע:"מר ר. מרלי, רה

 12 לי אבל, זה חשוב להסבר חשוב הז ד ל. איתמר:"עו

 13 אורן דיבר. ע:"מר ר. מרלי, רה

 14 רגע, דקה, לא, אני חייבת להגיד משהו כי אנחנו  ד ל. איתמר:"עו

 15 לירז, לירז ע:"מר ר. מרלי, רה

 16 תעצור את זה. מר א. וייזר:

 17 אבל זה חשוב לדיון, רונן, אני מתעקשת, אני מתעקשת  ד ל. איתמר:"עו

 18 -ועץ המשפטי יתייחס והי ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 יש עוד שתי נקודות ואני נותנת לאורן לדבר.  ד ל. איתמר:"עו

 20 זריז ע:"מר ר. מרלי, רה

 21דבר ראשון בהסדר למניעת ניגוד עניינים הוא אומר שיש לו ניגוד  ד ל. איתמר:"עו

 22עניינים במצב דברים מסוים. בנוסף, ובלי לגרוע מכל האמור, או עניין 

 23אם זה לא בעקיפין או במישרין או דיון הקשור במישרין או בעקיפין, 

 24 למניעת ניגוד עניינים. אני לא יודעת למה התכוונת פה בהסדר אז 

 25 אדוני ראש העירתגיד לי,  אי:ד א. סוד"עו

 26 תן לו, אורן, תן לו להתייחס.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 אתמול אתה נכנס לאתר שלואתמול,  ד א. סודאי:"עו

 28 לא, זה לא זה. ד ל. איתמר:"עו

 29הבן אדם מוריד מתוך האתר אתמול עוד נכנס לאתר שלו, , לא משנה ד א. סודאי:"עו
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 1 שלו 

 2 לשמוע. תר כל יום? אני שמח אתה נכנס לאמה,  מר א. וייזר:

 3 אני אתמול עשיתי  ד ל. איתמר:"עו

 4 אני לא נכנס לאתר שלך כל יום.  מר א. וייזר:

 5 מוריד את השם שלו, מה זה אומר? ד א. סודאי:"עו

 6 מנהל מעקב אחריי.  ?אורן אתה מנהל מעקב מר א. וייזר:

 7 מה זה אומר?!  ד א. סודאי:"עו

 8 בבקשה.תתייחס   ע:"מר ר. מרלי, רה

 9 אוי באמת!  ד ל. איתמר:"עו

 10 רגע, בוא, תנו לו  ע:"מר ר. מרלי, רה

 11חושב שאם תיתן חוות דעת כזאתי שאתה יכול למרוח את ואתה  ד א. סודאי:"עו

 12 פה אתה טועה! אתה טועה! נגמרו הימים האלה!האנשים 

 13 אני לא מתייחס לאמירות כאלה, אני מצטער.  ד א. ארבל:"עו

 14 אז בוא תתייחס בבקשה למה כתוב בחוות דעת שלך. ע:"מר ר. מרלי, רה

 15, אתה צריך  OFFICER OF THE COURT להיות אתה התפקיד שלך ד א. סודאי:"עו

 16לשמור על הרשות, לשמור על ראש העיר, זה התפקיד שלך.  )מדברים 

 17 ביחד, לא ברור( 

 18רוצים לשמוע. אורן, אורן, בוא, תן לנו לשמוע אותו, חברי המועצה  ע:"מר ר. מרלי, רה

 19 תתייחס בבקשה.

 20 וזה לא אישי, כי אם זה היה מישהו אחר הייתי עושה אותו דבר. ד א. סודאי:"עו

 21 כן מר א. וייזר:

 22איפה שיש שחיתות, איפה שיש ניגוד עניינים אתה תמצא אותי וראש  ד א. סודאי:"עו

 23 העיר יודע את זה מזמן! אתה אם אתה נרדם אני אעיר אותך. 

 24 טוב, אורן, בוא, תתייחס בבקשה. ע:"המר ר. מרלי, ר

 25 אני מצטער, אני לא מתכוון להתייחס. ד א. ארבל:"עו

 26 תתייחס בבקשה, תתייחס לחוות דעת. ע:"מר ר. מרלי, רה

 27 תתייחס מהותית, מהותית.  ד א. סודאי:"עו

 28 ול, הסברתי ואני אסביר פעם אחת נוספת שוב. יש גב  ד א. ארבל:"עו

 29 .ר לחברי המועצהתסבי ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1את כל  בא ונתן 2018לדצמבר  30-כבר ב סגן ראש העיר אייל וייזר ד א. ארבל:"עו

 2, מילא שאלון כחוק, את כל הנתונים לגבי הנתוניםהפרטים, את כל 

 3ת מחזור בע"מ שהוא בעל מניות שלה. חברת ריסייטק טכנולוגיי

 4הנושא נבחן עד תום על ידי כמו שנבחן לגבי כל אחד מחברי המועצה. 

 5הנושא הזה כולל גם התייחסויות לתפקידיו בוועדה המקומית וגם 

 6לתפקידיו במסגרת היותו סגן ראש העיר. כפי שהסברתי וכפי 

 7יש ששוחחתי עם סגן ראש העיר היום על הנושא הזה לא מצאתי ש

 8 חשש לניגוד עניינים בנסיעה הזאת כפי שפירטתי בתשובה שקיבלתם. 

 9 טוב ד ל. איתמר:"עו

 10 או.קי. בסדר, זו חוות דעתך, היא כתובה? ע:"מר ר. מרלי, רה

 11 כן ד א. ארבל:"עו

 12 הוגשה לחבר המועצה אורן?היא  ע:"מר ר. מרלי, רה

 13 הלא התעסקתי בזה, חברתי העלתה את זלא, אני  ד א. סודאי:"עו

 14 ללירז? ע:"מר ר. מרלי, רה

 15 החלט.עניין הזה בואני תומך בה ב ד א. סודאי:"עו

 16היועץ המשפטי גיבה את אז שמעתם, אנחנו עוברים להצבעה,  ע:"מר ר. מרלי, רה

 17 מי נגד? נמנעים? תודה. מי בעד? אז שוב, ההחלטה, 

 18 נמנע.  1נגד,  2בעד,  9הצבעה: 

 19, אישור עשייה במקרקעין, הסכם הקצאת נכס ברחוב איסי 13סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה

 20לה מולינו להפעלת מעון יום נעמ"ת. אני מזכיר לכם, זה בסך הכל, 

 21אישרנו את העניין של המעון במועצה קודמת, אנחנו עכשיו בעצם 

 22מאשרים את ההסכם ואפשר יהיה לצאת לדרך עם הפעלת המעון 

 23 בשעה טובה. מי בעד? נגד? 

 24 תציין את שרית... אפשטיין: מר ד.

 25 נמנעים? ע:"מר ר. מרלי, רה

 26 אני נמנעת. ש. מולכו: 'גב

 27 כן, שרית נמנעת.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 28 נמנעת 1בעד  11הצבעה: 

 29, אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 14הלאה, סעיף אחרון, סעיף  ע:"מר ר. מרלי, רה
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 1ד? נגד? מי בע /27/2/20-לחלוקת תמיכות לגופים נתמכים מיום ה

 2 נמנעים?

 3 הצבעה: בעד פה אחד. 

 4 תודה. זהו חברים, תודה רבה, שיהיה פורים שמח.  ע:"מר ר. מרלי, רה

 5 תודה רבה, חג שמח.  מר ע. אלקיים:

 6 ישיבה נעולה


