
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה       

 2 

 3 

  4 

 5 ,ותשע' , כ"ו באדר ב'5.4.16מישיבה ,מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 6 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 7 

 8  סגן ומ'מ ראש העיר   דמיטרי אפשטיין       השתתפו:

 9  סגן ראש העיר  חיים רואש 

 10 ברת מועצהח  ד'ר ציפי מורבאי 

 11 חברת מועצה  מןאורנה שטרק 

 12 חברת מועצה אודיה מרקובעו'ד קל 

 13  חבר מועצה  ורון משהד 

 14 חברת מועצה  דבורה כהן 

 15 חבר מועצה  עו'ד דוד בניאשוילי 

 16 חבר מועצה  ופר אלקייםע 

 17  חבר מועצה  עו'ד אורן סודאי 

 18 סגן ראש העיר    אור כהן 

 19 

 20 ראש העיר   ז'קי סבג           נעדרו:

 21 מועצה חברת  שרית מולכו 

 22 חבר מועצה   ייל וייזרא 

 23 חבר מועצה  יוסי זיגלמן 

 24 חבר מועצה  אשר שמואלי 

 25 חבר מועצה  ר אדוארד ברלנדד' 

 26 

 27 מנכ"ל העירייה  דני חמיאס            נכחו:

 28 היועץ המשפטי  עו'ד אורן ארבל 

 29 מבקר העירייה   יורם כהן 

 30 מזכירת העירייה בפועל    עדה כהן 

 31 

 32 . תב"רים: 1

 33 ₪  30,000 הגדלה  - נגישות אקוסטית במוסדות חינוך  2/605081"ר מס' א. תב

 34 משרד החינוך.  –המימון      

 35 ₪  1,131,000הגדלה  –בניית מזרקה והצבת תותח בכניסה לעיר  2/824074ב. תב"ר מס' 

 36 מקרנות הרשות. –המימון       

 37 ₪  115,702חדש –וני שפור ההערכות לחירום ברשויות תרחיש צפ 2/826072ג. תב"ר מס' 

 38 ממשרד הפנים.  –המימון      

 39 ₪  1,950,000הגדלה  –מהיטל השבחה  2016פיתוח עירוני כללי  2/817/074ד. תב"ר מס' 

 40 ₪  5,150,000 הגדלה  –התחדשות עירונית מתחם פינסקר  2/400/074ה. תב"ר מס' 

 41 מהכנסות בעלים.      

 42 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2016באפריל  5ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 פרוטוקול

 2נו מתכבדים לפתוח את ישיבת מועצת העיר. על סדר ערב טוב, אנח מר ד. אפשטיין:

 3 היום תב"רים חברים. בבקשה, מישהו רוצה להתייחס לתב"רים?

 4אני רוצה להודיע הודעה לפני תחילת הישיבה... לאחר שנתיים וחצי  מר א. כהן:

 5שהיינו שותפים לקואליציה אשר יזמה רבות למען צעירי העיר בפרט 

 6ה מודיעים בזאת על התפטרות סיעת ותושבי העיר בכלל, אני ואורנ

 7צעירי נהריה מהקואליציה. ראש העיר בחר לא לשתף איתנו פעולה 

 8משיקוליו האישיים ולכן אנחנו לא נוכל להיות חלק מהקואליציה, זה 

 9 הכל.

 10 תב"רים, בבקשה חברים, מי רוצה להתייחס? מר ד. אפשטיין:

 11 שה אחת?אתה עובר סעיף סעיף או שאתה עושה מק ד א. סודאי:"עו

 12 אנחנו לא מצביעים סעיף סעיף, על הסעיף כתב"רים. מר ד. אפשטיין:

 13 אם אתה לא עובר סעיף סעיף אני מצביע נגד, עכשיו אני אומר. ד א. סודאי:"עו

 14 אתה יכול להתייחס, תגיד מה מוצא חן בעיניך, מה לא ואז מר ד. אפשטיין:

 15למעשה. המזרקה הזו מיותרת  אני אתייחס, עם סעיף א' אין לי בעיה ד א. סודאי:"עו

 16 לחלוטין, כל הנושא הזה של להשקיע מיליון, כמה הוא משקיע שם?

 17 תותח, תותח אתה מתכוון. מר ד. אפשטיין:

 18זה הזוי לחלוטין, אין לזה שום משמעות, אין טעם לכזה דבר, שישקיע  ד א. סודאי:"עו

 19את זה בדברים אחרים. התחדשות עירונית מתחם פינסקר, מה אתה 

 20 יכול להגיד לנו על זה?

 21 על פינסקר. מר ד. אפשטיין:

 22 כן ד א. סודאי:"עו

 23האחרון, זה השקעה של הרשות שאמורה להשקיע בתשתיות, צריכים  מר ד. אפשטיין:

 24 מכספי הרשות לבוא בניית כל התשתיות. 

 25 זה איפה שסלע בונה שם? ד א. סודאי:"עו

 26 כן, כן, נכון, זה מתחם פינסקר, נכון מאוד.  מר ד. אפשטיין:

 27 באותו מקום שסלע בונה? ד א. סודאי:"עו

 28כן, אבל רשות מקומית, אתה הובלת את ועדת בניין ערים, נכון? הרי  מר ד. אפשטיין:



  04-8666313חברת איגמי,                                         מועצת העיר נהריה                                         
 2016 באפריל 5
 
 

3 

 1 אנשים משלמים 

 2 בסדר, אני שואל אם זה ה... ד א. סודאי:"עו

 3 זה המתחם, נכון. אבל עוד פעם, זה בתשתיות, כי התשתיות  מר ד. אפשטיין:

 4 בסדר, בסדר ד א. סודאי:"עו

 5  -זה ה מר ד. אפשטיין:

 6 זה מיליון נוספים על החמש שכבר בפנים?  מר א. כהן:

 7 זה הגדלה, נו. מר ד. אפשטיין:

 8 חמש מיליון עוד מיליון?עוד מעל ה מר א. כהן:

 9זה הגדלה למה שאושר בעבר. אני לא יכול להגיד לך כמה אושר בעבר,  מר ד. אפשטיין:

 10 בערך. 

 11 סליחה, כתוב למטה שזה מהכנסות בעלים.  ע. כהן: 'גב

 12 הם מדברים על פינסקר.  מר א. כהן:

 13 פינסקר, פינסקר. ע. כהן: 'גב

 14איפה המקום, אז הוא שואל משהו  פינסקר בסדר, הוא שלא פשוט מר ד. אפשטיין:

 15אחר. בסדר, אבל עדיין אנחנו מצביעים כנהוג כמקשה אחת, לא על 

 16 סעיף 

 17 זה לא נהוג מקשה אחת, זה היה לפי סעיף סעיף. ד א. סודאי:"עו

 18 לא נכון. מר ד. אפשטיין:

 19 בתקופה שלנו כן, מה אתה אומר לי לא נכון? ד א. סודאי:"עו

 20 אני לא, אורן,  מר ד. אפשטיין:

 21בתקופה שלנו, אתה לא היית איתנו, כשהיינו תשיעיה הצבענו סעיף  ד א. סודאי:"עו

 22 סעיף, אחרי זה שינו את זה עוד פעם. 

 23אה, או.קי., וזה ה, או.קי. לא, כי לא ידעתי איזה תקופה אתה מתכוון,  מר ד. אפשטיין:

 24 כי אז ... התקופה הזאת הייתה מחולקת... 

 25 הצביע סעיף סעיף? למה לא ל ד א. סודאי:"עו

 26 חברים, אנחנו נצביע  מר ד. אפשטיין:

 27 איך שאתם מחליטים. עו"ד א. ארבל:

 28 איך שאנחנו מחליטים? ד א. סודאי:"עו



  04-8666313חברת איגמי,                                         מועצת העיר נהריה                                         
 2016 באפריל 5
 
 

4 

 1 אז אנחנו נצביע כסעיף אחד. בבקשה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?  מר ד. אפשטיין:

 2 בגלל אותה הסתייגות אני נמנע.  ד א. סודאי:"עו

 3 , לא, בסדר, הבנתי. תודה רבה, הישיבה נעולה.לא מר ד. אפשטיין:

 4 נמנעים – , עו"ד אורן סודאיגב' אורנה שטרקמן הצבעה:

 5 נגד -מר אור כהן  

 6 מר דוד ביניאשווילי לא השתתף 

 7 השאר  בעד.  

 8 ישיבה נעולה


