
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 ,5/12/2017', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה, 

 3 בעירייה.  באולם הישיבות ק'/ג'

 4 ראש העיר  מר ז'קי סבג השתתפו:

 5 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב 

 6 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי 

 7 חברת מועצה  גב' דבורה כהן 

 8 מועצהחברת  גב' אורנה שטרקמן 

 9 חבר מועצה עו"ד דוד בניאשוילי 

 10 חבר מועצה  מר דורון משה 

 11 חבר מועצה  מר אשר שמואלי 

 12 חברת מועצה  גב' שרית מולכו 

 13 

 14 סגן ראש העיר מר דימיטרי אפשטיין    נעדרו:

 15 סגן ראש העיר  מר חיים רואש

 16 חבר מועצה  מר אייל וייזר

 17 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 18 חבר מועצה  לקייםמר עופר א 

 19 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן 

 20 חבר מועצה  מר אור כהן  

 21 חבר מועצה מטעם סיעת הירוקים   לא ידוע  

 22 

 23 היועץ המשפטי לעירייה  עו"ד אורן ארבל   נכחו:

 24 מנכ"ל העירייה מר דניאל חמיאס

 25 מזכירת המועצה  גב' תמי רבן

 26 גזבר העירייה   חגי שוורץמר 

 27 דר יום:ס

 28 ( תב"רים לאישור:1 
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 1 מקורות מימון  סכום הפרויקט תב"ר מס'

 2 מתוך הלוואה מאושרת ₪ 2,000,000   שדרוג צי רכב של העירייה 2/874074

 3 ₪ 6,000,000בסך  חדש 

  4 

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

 6 ₪ 6,000,000בסך  חדש

  7 

 8 מתוך הלוואה מאושרת ₪ 1,500,000 שדרוג מערך מוקד המצלמות והאכיפה 2/876074

 9 ₪ 6,000,000בסך  חדש 

  10 

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

 12 הגדלה 

 13 

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

 15 הגדלה 
 16מדובר על  כמפורט בנספח א'. 2017עדכון מצבת כח אדם בשנת ישור לא (2

 17על ידי משרדים ממשלתיים ותוכניות  ותעדכון משרות אשר רובן מתוקצב

 18 כי העירייה מקבלת החזר כספי בגין אותן משרות ייעודיות.  נציין לאומיות .

 19מנכ"ל משכר  80% –ל  75% –עדכון שכרו של חגי שוורץ, גזבר העירייה, מ  ( 3

 20 בהתאם לשיעור המאושר ע"י משרד הפנים לתפקיד זה.

 21מינוי של מר יעקב אטיאס כנציג ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית  (4

 22במקומה של ד"ר ציפי מורבאי שמונתה כנציגה בדירקטוריון החברה 

 23 הכלכלית מטעם מועצת העיר.

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

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

 26 להנחיות משרד הפנים.

 27 

 28 נספח א' לעדכון משרות : לוטה

 29 7-8-9-2017דו"ח תלת חודשי לחודשים 

 30 פרוטוקול

 31ערב טוב. הסעיף הראשון, מישהו רוצה להתייחס? לא, מי בעד? מי בעד? מי  מר ז. סבג:

 32 נגד? 

 33 אני נגד בגלל ... הפיתוח  מולכו: 'גב
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 1 , מצבת כוח אדם, יש מישהו שרוצה להתייחס. 2בסדר. מס'  מר ז. סבג:

 2 כן, מה זה אומר כל התחלופה? מולכו: 'גב

 3 אני לא שומע. מר ז. סבג:

 4 אני קצת צרודה. מה זה אומר כל התחלופה? מולכו: 'בג

 5 זו לא תחלופה. מר ז. סבג:

 6 אלא? ראיתי שיש עובדים שיורדים ועובדים שנכנסים. מולכו: 'גב

 7 לא יותר מחמש דקות תיתן. חמש דקות.  מר ז. סבג:

 8 אני אסביר במה מדובר. ד ארבל"עו

 9 חמש דקות.  מר ז. סבג:

 10 מדובר אפילו פחות. מה ש ד ארבל"עו

 11 אני, תראה, צריך להיות גם ל, מצד שני גם צריך  מר ז. סבג:

 12 אבל אתה לוקח ממנו את החמש דקות. מולכו: 'גב

 13 אל תפריע לי. מר ז. סבג:

 14מדובר פה בדרישה של משרד הפנים להתאים את הביצוע בפועל בנושא כוח  ד ארבל"עו

 15אדם לתקציב המתוכנן, תקציב אלפיים ושבע עשרה. יש פה למעשה בסיכום 

 16הכולל כפי שיכולתם לראות בטבלה פער של שלוש וחצי משרות בסך הכל 

 17כשצריך להבין את ההבדלים בפערים, יש פה עשר משרות שהן המשרות 

 18ל הסטודנטים שיושבים במוקד, אנחנו פעם ראשונה נדרשנו החלקיות ש

 19להסתכל על המשרות האלה ביחד, לאסוף את השעות ולספור אותן כמשרות, 

 20משרות שהם העובדים שעיריית נהריה משאילה  24משרות. יש עוד  10זה 

 21לרשת עמל לצורך הפעלת ששת מוסדות החינוך, זה על פי ההסכם איתם. רשת 

 22לות המעביד חזרה לעירייה בגין העובדים האלה. יש לנו עוד עמל מעבירה את ע

 23וסייעות אישיות שמשרד  360משרות שהן באגף החינוך בשם פרויקט  20

 24החינוך מאשר לילד כזה או לילד אחר וזה רק במהלך השנה אפשר לדעת ויש 

 25לנו עוד משרה וחצי של תקנים מאושרים על ידי משרד הקליטה ויש לנו גם לא 

 26ת שאתם יכולים לראות כאן שירדו, זאת אומרת בעקבות מעט משרו

 27 משרות.  3.5התייעלות, בעקבות נושאים שונים שפורטו כאן, סך הכל הבדל של 

 28 איזה עובדים  מולכו: 'גב
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 1 עמדתי בזמנים ראש העיר? ד ארבל"עו

 2 רגע, רגע, ואיזה עובדים ירדו באבטחה? מולכו: 'גב

 3 טוב מר ז. סבג:

 4נות לך פרסונלית על הדבר הזה, אני יכול להגיד לך זה הסיכום לא יודע לע ד ארבל"עו

 5 הכולל. 

 6 טוב מר ז. סבג:

 7 חגי ... מולכו: 'גב

 8מי בעד? מי נגד? תודה רבה. אני מבקש לכמה דקות עדכון שכרו של גזבר  מר ז. סבג:

 9העירייה, אני חושב שהוא ראוי, מי בעד להרים את היד, מי נגד? תודה רבה. 

 10 אטיאס כנציג ציבורי דירקטור בחברה הכלכלית, מי בעד?מינוי של יעקב 

 11 מי זה יעקב אטיאס בבקשה? מולכו: 'גב

 12 זה היה מנהל בית ספר בבית ספר הראל. מר ז. סבג:

 13 ולמה מתבצעת תחלופה? מולכו: 'גב

 14מכיוון שלפי החוק, לפי הנוהלים, אי אפשר, חבר אסור לו להיות דירקטור  מר ז. סבג:

 15 ם, בסדר?יותר מחמש, שש שני

 16 או.קי. מולכו: 'גב

 17 תודה רבה. מי בעד? מי נגד? יופי. מינוי ועדת רכש, מנכ"ל, גזבר, ממלא מקום. מר ז. סבג:

 18 זאת ועדה שלא הייתה עד עכשיו? מולכו: 'גב

 19 לא, בעקבות דוח מבקר המדינה. מר ז. סבג:

 20 אה, או.קי. מולכו: 'גב

 21 בעד להרים את היד, מי נגד? תודה רבה. בסדר, אז יש שמות לפניכם. בסדר? מי  מר ז. סבג:

 22 יש עוד סעיף ראש העיר. ד ארבל"עו

 23 אחוז. 50אני יודע, ראיתי. אישור הארכת מבצע בארנונה, עוד חודש, מבצע של  מר ז. סבג:

 24 אפשר לקבל קצת מידע מה קורה עם המבצע?  מולכו: 'גב

 25 גם אני לא מעודכן. מר ז. סבג:

 26 אז אולי  מולכו: 'גב

 27 גם הוא לא יודע. ג:מר ז. סב

 28 קשה להאמין. מולכו: 'גב
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 1 אז אני אומר לכם. מר ז. סבג:

 2 אז למה להאריך? מולכו: 'גב

 3 אני מאריך, הולך יפה. מר ז. סבג:

 4 למה לא להקל על התושבים?  מר שמואלי:

 5 טוב, כן, אשר, אשר מר ז. סבג:

 6 כי אני רוצה שהוא יאריך עד סוף מרץ.  מר שמואלי:

 7 ד הארכה בבקשה? מי בע מר ז. סבג:

 8 עד מרץ. מר שמואלי:

 9 מי נגד? תדוה רבה, הישיבה נעולה.  מר ז. סבג:

 10 ישיבה נעולה

 11 


