
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 19:00, בשעה 8201/06/02', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה ש

 3 בעירייה.  באולם הישיבות ק'/ג'

 4 סגנית ראש העיר בתואר גב' אורנה שטרקמן   השתתפו:

 5 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי 

 6 חבר מועצה עו"ד דוד בניאשוילי

 7 מועצה חברת עו"ד קלאודיה מרקוב 

 8 חברת מועצה  גב' דבורה כהן 

 9 חבר מועצה  מר אשר שמואלי 

 10 חבר מועצה  מר דורון משה

 11 סגן ראש העיר  מר חיים רואש

 12 חברת מועצה  גב' שרית מולכו

 13 סגן  ומ"מ ראש העיר מר  דמיטרי אפשטיין 

 14 חבר מועצה  מר אייל וייזר  

 15 

 16 ראש העירייה  ז'קי סבג  :ונעדר

 17 ועצהחבר מ  מר עופר אלקיים

 18 חבר מועצה  מר אור כהן

 19 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי 

 20 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן 

 21 חבר מעוצת סיעת הירוקים   לא ידוע  

  22 

 23 מזכירת המועצה גב' תמי רבן   נכחו:

 24 גזבר העירייה חגי שוורץמר 

 25 מנכ"ל העירייה מר דני חמיאס

 26 היועמ"ש לעירייה   עו"ד אורן ארבל

 27 

 28 פ ר ו ט ו ק ו ל
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 1 . הצעת אמונים של חבר המועצה החדש מטעם סיעת הירוקים, מר גוסטבו ספקטור. 1

 2 

 3 :. תב"רים לאישור2

 4 מקורות מימון  סכוםהפרויקט תב"ר מס' 

 5 משרד הפנים ₪  2,500,000  טיילת לאורך החוף הצפוני 2/843074

 6 הגדלה 

 7 משרד החינוך ₪  358,184  חידוש מבנים במבני חינוך  2/870081

 8 הגדלה 

 9 הרשות מהיטל השבחה ₪ 180,000 עבודות פיתוח מבני תרבות, 2/880074

 10 תרבות הפנאי הגדלה 

 11 משרד החינוך ₪  521,475 חידוש מבנים במוסדות חינוך  2/889081

 12 חדש 

 13 משרד התחבורה 70% ₪  450,000  -סובה בבי"ס גולדה מאיר 2/890074

 14 ₪ 315,000 שבלפור כניסה מערבית חד 

 15 ₪  135,000 30%רשות מהיטל כביש ה

 16 70%מ. התחבורה  ₪  600,000  הסדרת צומת שקד/עדעד  2/891074

 17 ₪ 420,000  בלפור כניסה מערבית חדש 

 18 ₪  180,000 - 30%רשות מהיטל כביש ה

 19 המ. התחבור ₪  13,744,830 עד ביה"ח בנהריה -89הרחבת שול כביש  2/892074

 20 מ. החינוך ₪  5,977,580 כיתות בבי"ס אוסישקין 8בניית תוספת  2/893081

 21 חדש 

 22 

 23 מ. החינוך  ₪  5,549,180 כיתות בבי"ס רמז 5בניית תוספת  2/894081

 24 חדש 

 25 משרד הפנים ₪  4,023,000  חדש –חידוש מרכז העיר  2/895074

 26 ים משרד הפנ ₪  49,000  חדש –רכישת גנרטורים למוקדים  2/896072

 27 משרד הפנים ₪  20,000 חדש –איבזור מרכז הפעלה  2/897072

 28 משרד הפנים  ₪  34,000 חדש –רכישת אמצעים לרובעים  2/898072
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 1 משרד הפנים ₪  35,500  חדש –רכישת מיכלי מים  2/899072

 2 משרד הפנים  ₪  35,000 חדש –שדרוג/שיפוץ מחסן חירום  2/900072

 3 

 4 ₪. 12,000,000. אישור נטילת הלוואה בסך 3

 5 0.20שנים(, מבנק דקסיה, ריבית: פריים עד מינוס  15תנאי ההלוואה: לזמן ארוך )

 6 . ההלוואה הינה ליעדיםה באים: 2/906074תב"ר מס' ב

 7 ₪.  1,200,000-. בניית מבנה לחיילים בטרמפיאדה, בסך כ1

 8 ₪.  2,500,000-. הקמת הפארק ברח' הברקן, בסך כ2

 9 ₪.  2,000,000-קנת הצללות ומשטחי גומי בפארקים, בסך כ. אספקה והת3

 10 ₪.  1,300,000-. שיפוץ אולם ספורט בבי"ס רמז, בסך כ4

 11 ₪.  2,500,000-. השלמת עבודות בבית הכנסת בשכונת אוסישקין, בסך כ5

 12 ₪.  2,500,000-. שיפור מערכת הכבישים, בסך כ6

 13 

 14 יקה, הסברה ועידוד עלייה בחודש. אישור המועצה ליציאת משלחת ליריד בצפון אמר4

 15מר דימה אפשטיין +  –, חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש העיר 2018מרץ 

 16  פרויקטורית + מנכ"ל העירייה מר דני חמיאס. –יקטרינה סיריצקי

 17ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין, סעיף  אפשטיין:. דר מ

 18 ראשון 

 19 דימה, תעשה הצבעה אם מישהו מתנגד שזה יתקיים ... שמואלי: מר א.

 20 שמה? מר א. וייזר:

 21 אם מישהו מתנגד.  מר א. שמואלי:

 22חבר'ה, בואו נעשה הצבעה לבקשתו של אשר, מי בעד לקיים ללא חשמל,  מר ד. אפשטיין:

 23 חלקי. הנה, פה אחד היום. דורון, אתה נגד? 

 24 אני פעמיים.  מר ד. משה:

 25אה, או.קי. בסדר. אשר, ראית? תמי, אם ישאלו אבל לא להוסיף את זה  יין:מר ד. אפשט

 26 לפרוטוקול, אנחנו ראינו, הצבעה התקיימה. סעיף ראשון נדחה, נכון? 

 27 . 2כן, הלאה, סעיף  דובר:

 28להבהיר משהו, חבר המועצה עד שהוא לא נותן הצהרת אמונים הוא בעצם  עו"ד א. ארבל:
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 1 לא נכנס לתפקידו.

 2 אז אנחנו דוחים את הסעיף הראשון, זה ברור. שטיין:מר ד. אפ

 3 אתם חברי הסיעה שלו תיידעו אותו על הדבר הזה. עו"ד א. ארבל:

 4 כן, כן, כן.  דוברת:

 5 תיידעו אותו. דובר:

 6 זה כמו בכנסת, אז זה ברור, בגלל זה אמרתי זה נדחה ולא יהיה מינוי שלו. מר ד. אפשטיין:

 7 משכורת לא נכנסת עד שהוא לא זה? דובר:

 8 כל המשכורת לא נכנסת.  ארבל: עו"ד א.

 9, זה תב"רים, יש פה המון תב"רים. למה אתם 2אז אנחנו עוברים לסעיף  מר ד. אפשטיין:

 10לא עושים טוטל? תמי, אולי אפשר לעשות טוטל, אה אדוני הגזבר? היית 

 11 עושה גם טוטל, הרי מצביעים. 

 12 ר בין אחד לשני אז זה לא אין קש מר ח. שוורץ:

 13לא, תב"ר, בסדר, הסך הכל, נגיד החודש אישרנו תב"רים העירייה... טוב,  מר ד. אפשטיין:

 14 מי בעד? 

 15 דימה, אנחנו מאוד מרוצים מהצורה שבה זה מפורט. מר א. וייזר:

 16 אתה רואה, אז אפשר להצביע. מר ד. אפשטיין:

 17רי עשר שנים שאנחנו במועצה סוף סוף אני שמח לקראת סוף הקדנציה, אח מר א. וייזר:

 18 מציגים תב"רים כמו שצריך, אז אנחנו נשמח לתמוך.

 19, גם תב"רים, גם משרד הפנים 3יופי, אז מי בעד? פה אחד. או.קי.  סעיף  מר ד. אפשטיין:

 20 הכל.

 21 רגע, רגע, רגע, אל תהיה  מר א. וייזר:

 22ם כן, פה יש לך פירוט על כל אה, סליחה, סליחה, לא, לא, זה הלוואה, ג מר ד. אפשטיין:

 23 סעיף.

 24נכון, גם זה מפורט יפה מאוד. אנחנו רק רוצים להגיד שאנחנו מצפים,  מר א. וייזר:

 25קודם כל אנחנו נתמוך, זה מפורט, יש פה דברים חיוביים וחשובים לעיר. 

 26אנחנו, הסיעה שלנו חושבת ומבקשת ממועצת העיר לחתום, א' לחסוך  

 27הזמן לוקחים עוד ועוד הלוואות והגירעון של כסף בהוצאות, אנחנו כל 

 28העירייה כל הזמן גדל, נפח ההלוואות הכללי ואני לא יודע איך העירייה 
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 1תחזיר את זה בעוד עשר שנים, אני לא מבין את זה ואני לא רואה עודפים 

 2בסוף, אני לא רואה עודפים בסוף כל שנה שאנחנו מכסים את ההלוואות, 

 3יה צריכה קודם כל לחתור להגדיל את ההכנסות אז אנחנו חושבים שהעירי

 4שלה על ידי שטחי מסחר, שטחי תעשיה וכו', ולנסות ולצמצם בבזבוזים 

 5מיותרים ומטופשים לדעתנו כמו שטחי לדים ודשא סינתטי מיותר וכל מיני 

 6אנדרטאות כאלה ואחרות, עמודים כאלה ואחרים שעולים מיליונים 

 7 ותותחים כאלה ואחרים. 

 8 אבל הדשא הוא ירוק ואתם ירוקים, לא? אלי:מר א. שמו

 9 אבל הוא ירוק סינתטי.  מר א. וייזר:

 10 יחי ההבדל. דוברת:

 11 אנחנו ירוקים, אבל לא כל מה שירוק  מר א. וייזר:

 12 אבל מים נשפכים זה גם שונה. בסדר, חבר'ה, אייל, זה  מר ד. אפשטיין:

 13 צריכים לומר את זה לפרוטוקול.  מר א. וייזר:

 14זה משהו כללי אבל פה דרך אגב, תשים לב לתב"רים, זה דווקא לחיסכון  שטיין:מר ד. אפ

 15 במים.

 16אנחנו מאוד בעד התב"רים האלה והיינו שמחים אם הייתם מצמצמים  גב' ש. מולכו:

 17תב"רים אחרים כמו שאייל פירט, דשא סינתטי, לדים מיותרים שהופכים 

 18 את העיר שלנו לסוג של עזה, דברים כאלה.

 19מי בעד? אז פה אחד, או.קי. סעיף ארבע זה אותו סעיף כמו בקבוצה  שטיין:מר ד. אפ

 20 הקודמת רק...

 21עיריית  2016אני רוצה לציין משהו, בדו"ח מבקר המדינה לשנת  4סעיף  מולכו: גב' ש.

 22נהריה התחייב בדו"ח עצמו לפעול להמצאת איזשהו נוהל מסודר בכל מה 

 23 שנוגע לנסיעות לחו"ל. 

 24אז בוא אני, בוצע, בוא אני אפרט חבר'ה כי אני גם מילאתי אחרי זה, לפני  מר ד. אפשטיין:

 25היציאה באמת עברנו פה, אורן המציא לנו טפסים כאלה ואחרים, פנינו גם 

 26למנכ"ל ובדקנו את נחיצות הנסיעה וגם לגזבר שהצדיק את זה, היועמ"ש 

 27ה לא גם מעורב, יש לנו הזמנה מהסוכנות היהודית יחד עם 'נפש בנפש', ז

 28 מצורף כאן?
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 1 זה לא מצורף, אחרת ההערה שלי לא הייתה נאמרת. מולכו: גב' ש.

 2 תני לי לסיים, אם תרצי יש לך א'  מר ד. אפשטיין:

 3 דימה, יש את הכל במועצה הקודמת.  גב' ת. רבן:

 4 כן, הנה מר ד. אפשטיין:

 5בישיבה הקודמת קיבלתם דיווח על הנסיעה הקודמת שחברת המועצה  מר חמיאס:

 6 ורבאי עשתה.מ

 7 אז אנחנו גם נדווח בתום הנסיעה מר ד. אפשטיין:

 8 בתום הנסיעה לדווח. מולכו: גב' ש.

 9וזה גם נעשה פה, חוץ מהערכה כספית כי אנחנו לא יודעים, לפני האישור  מר ד. אפשטיין:

 10לא נעשה את זה, אבל למעשה זה באמת לצורך הבאת עולים. דרך אגב 

 11, עם כל הנסיעות 2017לים בשנת עו 900הגיעו לנהריה קצת מעל 

 12 עולים.  900והמאמצים, מעל 

 13 תימנים באו גם או רק רוסים?  דובר:

 14  -הכל רוסים או ש מר א. שמואלי:

 15 לא מתייחס, עולים, עולים.  מר ד. אפשטיין:

 16 יש לך כבר מנדט. מר א. שמואלי:

 17 עולה. לא יודע. חבר'ה, מי בעד? פה אחד. תודה רבה, הישיבה נ מר ד. אפשטיין:

 18 ישיבה נעולה

  19 


