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באולם  ,19:00, בשעה 05.12.2017מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

  .הישיבות ק'/ג' בעירייה

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 חברת מועצה   שרית מולכו

 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

  חבר מועצה  בניאשויליעו"ד דוד 

 חברת מועצה  עו"ד קלאודיה מרקוב

 חברת מועצה   דבורה כהן

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חבר מועצה   דורון משה

 

 חבר מועצה   עופר אלקיים  נעדרו:

 חבר מועצה   אור כהן

 חבר מועצה סיעת הירוקים   לא ידוע

 חבר מועצה   אייל וייזר  

 העירסגן ראש    חיים רואש

 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

  סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין  

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן

 

 גזבר העירייה   חגי שוורץ  נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס  

 היועץ המשפטי   אורן ארבל  

 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן  
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 ( תב"רים לאישור:1

 מקורות מימון   סכום   הפרויקט תב"ר מס'
 מתוך הלוואה מאושרת ₪ 2,000,000   שדרוג צי רכב של העירייה 2/874074

 ₪ 6,000,000בסך  חדש  

  

 מתוך הלוואה מאושרת ₪ 2,500,000  עבודות איטום במבנה העירייה 2/875082

 ₪ 6,000,000בסך  חדש  

  
 תוך הלוואה מאושרתמ ₪ 1,500,000 שדרוג מערך מוקד המצלמות והאכיפה 2/876074

 ₪ 6,000,000בסך  חדש

  



 חברת רולידר חילוט ערבות ₪ 1,750,000 תכנון והקמת גשר הולכי רגל לרכבת 2/670074

 הגדלה  

 

 היטל השבחה ₪ 350,000  2017עבודות פיתוח כלליות  2/850074

 הגדלה  
 

 שרית מולכו, ז'קי סבג. נערך דיון, השתתפו בו:

פיתוח העבודות תב"ר סעיף זה בשל  היא מצביעה נגדכי  ציינהשרית מולכו חברת המועצה 

 .כלליותה

 אין. נמנעים:, 1 נגד:, 7: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

  חבר המועצה, עו"ד בניאשוילי, לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושא זה. הערה:

כמפורט בנספח א'. מדובר על עדכון משרות  2017אדם בשנת  אישור לעדכון מצבת כח (2

כי העירייה   אשר רובן מתוקצבות על ידי משרדים ממשלתיים ותוכניות לאומיות . נציין

 מקבלת החזר כספי בגין אותן משרות ייעודיות.

 ז'קי סבג, שרית מולכו, אורן ארבל נערך דיון, השתתפו בו:

אורן ארבל עו"ד לקבל פרטים על מצבת כח האדם. שרית מולכו ביקשה חברת המועצה 

 שצורפו להזמנה לישיבה לחברי המועצה ביחס לנושא זה.בפירוט את הנתונים הסביר 

 אין. נמנעים:אין,  נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 

משכר מנכ"ל בהתאם  80% –ל  75% –עדכון שכרו של חגי שוורץ, גזבר העירייה, מ  ( 3

 המאושר ע"י משרד הפנים לתפקיד זה. לשיעור

  

 הדיון בסעיף זה. לפניחגי שוורץ עזב את ישיבת המועצה גזבר העירייה 

 אין. נמנעים:אין,  נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
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מינוי של מר יעקב אטיאס כנציג ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית במקומה של ד"ר  (4

 שמונתה כנציגה בדירקטוריון החברה הכלכלית מטעם מועצת העיר. ציפי מורבאי

 ז'קי סבג, שרית מולכו נערך דיון, השתתפו בו:

שרית מולכו ביקשה לדעת מדוע מחליפים את נציג הציבור ומיהו יעקב חברת המועצה 

פנסיונר כיום כי יעקב אטיאס הינו  לחברת המועצה ז'קי סבג השיבאטיאס. ראש העיריה 

 בי"ס הראל בנהריה ולאור ההוראות בעניין יש להחליף את נציג היה מנהל ובעבר

 דירקטוריון .ב הציבור

 אין. נמנעים:אין,  נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 

 

 מינוי ועדת רכש )מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש( וממלאי מקומם ככל שימונו על ידם. ( 5

 אין. נמנעים:אין,  נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:



 

 

, בהתאם להנחיות 2017אישור הארכת מבצע הפחתה בארנונה עד סוף חודש דצמבר  ( 6

)משרד הפנים איפשר למועצות של העיריות להאריך את המבצע עד תום  משרד הפנים.

 (.2017דצמבר 

 ז'קי סבג, שרית מולכו, אשר שמואלי נערך דיון, השתתפו בו:

 ת מולכו שאלה על המבצע ומדוע צריך להאריך אותו. ראש העירייהשריחברת המועצה 

אשר חבר המועצה  לחברת המועצה כי המבצע מתקדם באופן חיובי.השיב  ז'קי סבג

לתושבים נוספים שטרם הסדירו את חובם על פי  לסייעהבא הוסיף כי זהו צעד שמואלי 

 תנאי המבצע.

 ן.אי נמנעים:אין,  נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

  

 


