
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה       

 2 

 3 

  4 

 5 ראש העיר  מר ז'קי סבג השתתפו:

 6 סגן ראש העיר   מר דימה אפשטיין  

 7 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי 

 8 חברת מועצה  גב' דבורה כהן 

 9 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב 

 10 חבר מועצה  מר חיים רואש 

 11 חברת מועצה  גב' אורנה שטרקמן 

 12 חבר מועצה עו"ד דוד ביניאשוילי 

 13 חבר מועצה  מר דורון משה  

 14 חבר מועצה  אינג' אייל וייזר 

 15 חברת מועצה  שרית מולכו גב'  

 16 חבר מועצה  מר אבינועם מלכה 

 17 חבר מועצה  מר עופר אלקיים 

 18 חבר מועצה  מר אשר שמואלי  

 19 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי 

 20 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן 

 21 מועצהמזכירת ה    גב' תמי רבן 

 22 היועמ"ש לעירייה   מר אורן ארבל 

 23 מנכ"ל העירייה   מר דניאל חמיאס  

 24 גזבר העירייה  מר חגי שוורץ 

 25 חבר המועצה   מר אור כהן נעדר:

 26 

 27 

 28 

 ישיבת מועצה מן המניין

 באולם הישיבות בק'/ ג' בבניין העירייה. 19:00בשעה  2017בפברואר  7 ג', ביום
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 1  אישור תב"רים כמפורט:. 1

 2 מקורות המימון             סכום                       הפרויקט         מ"ס תב"ר 

 3 משרד החינוך₪     700,914      חידוש מבנים במוסדות חינוך            2/822081

 4   הגדלה                            

 5 משרד הפנים ₪  86,111     גליל-סוכת הצלה חוף גלי            2/813074

 6 הגדלה                            

 7 משרד התחבורה:     ₪  2,943,757      הסדרת כביש כניסה לנהריה             2/849074

 8 ₪  2,060,630 70%                                              חדש  89הירוקה מכביש                          

 9 העירייה: מהיטל              

 10  30%כביש:               

               883,127  ₪ 11 

 12 

 13 . 28חלק מחלקה  18369ש . הרחבת תחום שיפוט בית העלמין "נווה עולמים" בגו2

 14. משלחת הסברה 2017. אישור המועצה ליציאת משלחת ליריד בבילארוס בחודש מרץ 3

 15מר  –ועידוד עלייה של עולים פוטנציאליים. חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש העיר 

 16 דימה אפשטיין + הפרויקטורית סיריצקי יקטרינה. 

 17 ד תורה. . פתיחת חשבון בנק ע"ש בי"ס אביר יעקב תלמו4

 18 . 01/02/17. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 5

  19 

 20 פרוטוקול

 21 אני אגיד את זה בקול רם.  א. וייזר: 'אינג

 22 אל תפריע לי. ע:". סבג, רה'מר ז

 23 אתה נמצא עכשיו  א. וייזר: 'אינג

 24 אל, אל, אל תפריע לי. ע:". סבג, רה'מר ז

 25שלך פחות או יותר. שנה  נמצא עכשיו בישיבת התקציב האחרונה א. וייזר: 'אינג

 26הבאה ישיבה של בחירות כבר, זה לא נחשב. תעשה שינוי, תעשה 

 27שנים,  10שנים חברי מועצה,  10שנים, אורן, אנחנו  10שינוי, אנחנו 

 28 שנה עוד מעט  30חלקנו פה, אתה כבר 
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 1 זה מה שאתה אומר?  ד א. סודאי:"עו

 2 תבקש מר ח. שוורץ:

 3 זה תפקיד שלך גם!  ד א. סודאי:"עו

 4 תבקש, תבקש מר ח. שוורץ:

 5 גם את זה אתה לא עושה.  ד א. סודאי:"עו

 6 תעשה שינוי... לא בשבילי. לא בשבילי, תעשה שינוי בתקציב...  א. וייזר: 'אינג

 7 זה הישיבה האחרונה שלך.  ע:". סבג, רה'מר ז

 8 לא אמרתי אחרונה א. וייזר: 'אינג

 9 הזה האחרונ ע:". סבג, רה'מר ז

 10 לא יעזור לך הקלטות, תעשה שינוי.  א. וייזר: 'אינג

 11 ישיבה...  ע:". סבג, רה'מר ז

 12תשקיע בתעשיה, תשקיע בחינוך, בשבילך! הרי זה הקדנציה, זה ככל  א. וייזר: 'אינג

 13 הנראה הקדנציה האחרונה שלך. 

 14 ישיבה מן המניין, אתה מפריע לי, פעם ראשונה  ע:". סבג, רה'מר ז

 15 שתוכל בעיתונות, שתוכל להירשם רשום בהיסטוריה שעשית משהו.  ר:א. וייז 'אינג

 16 מי בבקשה להרים את היד על הסעיף הראשון. סעיף ראשון, תב"רים. ע:". סבג, רה'מר ז

 17 נשארת תקוע באותו, באותה חזות העיר  א. וייזר: 'אינג

 18 מי בעד?  ע:". סבג, רה'מר ז

 19 על מה מדברים בכלל?  מר א. מלכה:

 20 מי בעד?  ע:"ג, רה. סב'מר ז

 21 , אפשר לדעת רק איפה זה הכביש הזה? 3 מר א. שמואלי:

 22 אישור ...  ע:". סבג, רה'מר ז

 23 לא הייתה הצבעה, לא הייתה הצבעה. א. וייזר: 'אינג

 24 רגע, איפה אתה? ש. מולכו:  'גב

 25איפה המקליטה? איפה המקליטה? לא הייתה הצבעה, לא הייתה  א. וייזר: 'אינג

 26 הצבעה.

 27 בוא, תגיד מלה טובה  ע:". סבג, רה'מר ז

 28 לא הצבענו, שירשם בפרוטוקול, לא הצבענו.  א. וייזר: 'אינג
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 1 אבל הוא ... ש. מולכו:  'גב

 2 לא שמענו את הישיבה.  א. וייזר: 'אינג

 3 טוב ע:". סבג, רה'מר ז

 4 אני לא מבין מה אתה אומר אפילו. א. וייזר: 'אינג

 5 , מי בעד? 4 ע:". סבג, רה'מר ז

 6 אה, נהריה הירוקה אני בעד.  ש. מולכו:  'גב

 7 , תודה רבה, הישיבה נעולה.6, 5מי בעד?  ע:". סבג, רה'מר ז

 8 לא הצבענו. א. וייזר: 'אינג

 9 על מה  ש. מולכו:  'גב

 10לא הצבענו, שוב אני אומר לפרוטוקול, לא הצבענו, יאמר לפחות  א. וייזר: 'אינג

 11 לפרוטוקול. 

 12 גם.   2בעד  ש. מולכו:  'גב

 13 הוא אמר, הסדרת כביש לנהריה הירוקה.  ת. רבן: 'בג

 14 לא, התב"רים אנחנו בעד. ש. מולכו:  'גב

 15 הוא מביא את כל התב"רים ביחד.  ת. רבן: 'גב

 16 רגע, עכשיו את יודעת מה לרשום? ד א. סודאי:"עו

 17 ישיבה נעולה

 18 

   19 


