
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 

 3 

 4 

 5 19:00, בשעה 3/10/2017', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה 

 6 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 7 

 8 השתתפו:

 9 סגן ראש העיר מר דימיטרי אפשטיין 

 10 סגן ראש העיר  מר חיים רואש

 11 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

 12 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 13 חברת מועצה  גב' דבורה כהן

 14 חברת מועצה גב' אורנה שטרקמן

 15 חבר מועצה עו"ד דוד בניאשוילי

 16 חבר מועצה  מר דורון משה

 17 חבר מועצה  מר עופר אלקיים

 18 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן

  19 

 20 נעדרו:

 21 ראש העיר  ז'קי סבגמר 

 22 חבר מועצה  מר אור כהן

 23 חבר מועצה  מר אייל וייזר

 24 מטעם סיעת הירוקים חבר מועצה  לא ידוע

 25 חברת מועצה  גב' שרית מולכו

 26 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 27 חבר מועצה  מר אשר שמואלי 

 28 

מן המנייןישיבת מועצה   

  2017באוקטובר  3ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 נכחו:

 2 היועץ המשפטי לעירייה  עו"ד אורן ארבל

 3 מנכ"ל העירייה  מר דניאל חמיאס

 4 מזכירת המועצה   גב' תמי רבן

 5 גזבר העירייה   חגי שוורץמר 

 6 . תב"רים לאישור: 1

 7 מקורות מימון  סכום   הפרויקט תב"ר מס'

 8 70%משרד התחבורה   ₪ 104,790 סימון כבישים והתקני בטיחות 2/868074

 9 העירייה מהיטל כביש  ₪ 45,338    חדש  

        30%. 10 

 11 הסדרת נגישות למוסדות חינוך 2/605081

 12 משרד החינוך )גנ"י  ₪ 210,000    הגדלה       

 13 ₪ 30,000חרוב         

 14  ₪ 60,000בן שהם א        

 15  ₪ 30,000הראל         

 16 מדעים ואומנויות         

 17 , שחקים ₪ 60,000        

        30,000 ₪ . 18 

 19 הכנסות מבעלים  ₪ 434,787 פיתוח אזה"ת צפון הגדלה 2/243074

 20 הסבת מבנה עירוני למבנה  2/844074

 21 הרשות מהיטל השבחה       ₪ 100,000  קהילתי לנוער הגדלה  

 22 הרשות מהיטל השבחה    ₪ 1,140,000  2017פיתוח עירוני כללי  2/850074

 23 הגדלה. התקציב מיועד -

 24 לשיפוצים במוס"ח, חזות העיר

 25 שיקום כבישים ומדרכות.

 26 משרד החינוך  ₪ 563,720 חדש  –חידוש מבנים במוס"ח  2/869081

 27 המועצה הדתית   ₪ 50,305 שיפוצים במוסדות וברחבי העיר 2/796074

 28 גדלהה  
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 1 עבור:  ₪מיליון  6אישור לנטילת הלוואה בסך ( 2

 2  ₪מיליון  2א. החלפת רכבי עבודה ישנים של מחלקות החוץ סך 

 3  ₪מיליון  2.5ב. איטום מבני ציבור ומוסדות חינוך בסך 

 4 ₪מיליון  1.5ג. תיקון והחלפת מצלמות ותשתית ברחבי העיר בסך 

 5 

 6 ברה הכלכלית לנהריה בע"משל הח 2016( אישור הדוחות הכספיים לשנת 3

 7 ושל קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ.      

 8 

 9 פרוטוקול

 10ישיבת מועצת העיר מן המניין, אנחנו דנים עכשיו על הסעיף הראשון  מר ד. אפשטיין:

 11תב"רים, מישהו רוצה להתייחס? טוב, הצבעה, מי בעד? מי נגד? אין 

 12 נמנעים. 

 13 בעד פה אחד.   הצבעה:

 14 ה במבנה עירוני להסבה, איפה זה? מה הכוונ דובר:

 15 ממשלתי, זה מבנה של מעש.  מר ח. שוורץ:

 16 מה זאת אומרת? דובר:

 17 ₪מיליון  6שאל את רואש, הוא יספר לך. אישור לנטילת הלוואה בסך  מר ד. אפשטיין:

 18עבור, יש פה סעיפים, א', ב', ג', מישהו רוצה לשאול משהו? מי בעד? מי 

 19 נגד? 

 20  בעד פה אחד.  הצבעה:

 21של החברה הכלכלית לנהריה  2016, אישור דוחות כספיים לשנת 3סעיף  מר ד. אפשטיין:

 22בע"מ ושל קומפוסט המפרץ וגליל מערבי בע"מ. )קטע לא רלוונטי( מישהו 

 23 רוצה להתייחס? קיבלו. מי בעד? ועוד סעיף אחד. 

 24 תשאל מי נגד.  דובר:

 25מי נגד... אני מוסיף עוד סעיף, מאז חוזר המנכ"ל האחרון כל משלחת  מר ד. אפשטיין:

 26שיוצאת מצד העירייה מחויבת לדווח על תוצאותיה למועצת העיר, אז 

 27אנחנו בחודש שעבר יצאנו למשלחת לאוקראינה, התלווינו לשרת 

 28הקליטה יחד עם הבכירים בסוכנות היהודית, של נתיב, חברה בתוך 
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 1ורמים רבים. אנחנו ביקרנו בארבע וחמש ערי משרד רוה"מ ושל עוד ג

 2 2,000שדה, התחלנו בקייב שביקרו בתערוכה שארגנה הסוכנות בסביבות 

 3איש. היינו  4,000איש. אנחנו פגשנו עולים פוטנציאליים בסדר גודל של 

 4 בקייב, בלבוב... זה המקומות איפה שקברי הקדושים גם.

 5 רבי נחמן? אלקיים: מר ע.

 6לא, הפעם לא, כי אנחנו, הלו"ז היה מאוד צפוף ואנחנו סיירנו בכל  מר ד. אפשטיין:

 7אוקראינה המערבית באוטובוס. זה כל יום מרחקים אדירים והכבישים 

 8 שם לא

 9 בכבישים אי אפשר לנסוע? דוברת:

 10אני רוצה לשתף אתכם, היום נהריה העיר השלישית בארץ מבחינת  מר ד. אפשטיין:

 11לסבר לכם את האוזן, מתחילת השנה הקליטה של העולים החדשים, רק 

 12אולי עד החגים ואנחנו פתחנו  700עולים לנהריה,  680הגיעו בסביבות 

 13כבר פרויקט תעסוקתי אחד ונפתח בסוף החודש פרויקט תעסוקתי שני 

 14 שעולים שמתגוררים במרוכז במרכז הקליטה 

 15 אתה יכול ללמד אותנו רוסית. רואש: מר ח.

 16ותר מזה, גם השרה וגם המנכ"ל שהיה אמרו שהפידבקים יש הגעות וי מר ד. אפשטיין:

 17שהם מקבלים למשרד מכל העולים, כמעט אין תגובות שליליות מהעולים 

 18עצמם על נהריה, הקליטה, אנחנו כרשות ... בגדול, אנחנו, מי שזוכר 

 19בתחילת שנות התשעים שאנחנו עלינו זה היה, ביום היו מגיעים למדינת 

 20יום, היום אין גידול בעליה הכללית למדינת ישראל מעל אלף איש, כל 

 21אחוז, בוא נגיד ככה ואנחנו  400ישראל, לנהריה אנחנו הגענו עליה של 

 22ממשיכים במאמצים ,כל זה הפרי נותנים המשלחות שיווק שאנחנו 

 23יוצאים, עבודת האנשים, גם התושבים עצמם, באמת מקבלים כל פניה. 

 24 הנה, גם 

 25מצא זמר בריטון ברמה, אנחנו עשינו לו, יש לו עכשיו אודישן בין העולים נ מורבאי: ד"ר צ.

 26 לאופרה הישראלית, בחור ברמה, ממש זמר בריטון.

 27 הוא הופיע בכמה מפגשים.  מר ד. אפשטיין:

 28 גם במרוקו יש לנו זמרים טובים. רואש: מר ח.
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 1צבעה. במרוקו, בסדר, אנחנו היינו מחויבים, זה בגדול הדיווח וזה לא לה מר ד. אפשטיין:

 2 חבר'ה, תודה רבה, חג שמח לכולם, הישיבה נעולה.

 3 ישיבה נעולה

  4 


