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 באולם  ,19:00, בשעה 01.05.2018מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

  .הישיבות ק'/ג' בעירייה

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

  סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

  חבר מועצה  עו"ד דוד בניאשוילי

 חברת מועצה  עו"ד קלאודיה מרקוב

 חברת מועצה   דבורה כהן

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חבר מועצה   דורון משה

 חבר מועצה   עופר אלקיים

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

   חבר מועצה   יוסי זיגלמן

 מועצהחבר   גוסטבו ספקטור

 חבר מועצה   אייל וייזר

 חברת מועצה   שרית מולכו  

 

 חבר מועצה   אור כהן  נעדרו:

 גזבר העירייה   חגי שוורץ   נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס  

 היועץ המשפטי  אורן ארבלעו"ד   

 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן  
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 הצהרת אמונים של חבר המועצה החדש מטעם סיעת הירוקים, ישיבת המועצה החלה ב

 מר גוסטבו ספקטור.
 
 אישור תב"רים כמפורט: ( 1
 

 מקורות מימון   סכום   הפרויקט  'תב"ר מס
 היטל השבחה  ₪  580,000 עבודות פיתוח במבני תרבות,תרבות  2/879082

 הגדלה - הפנאי וספורט
 משרד האוצר  ₪ 429,997 לחוק  101היערכות ליישום תיקון    2/777074

 הגדלה – התכנון והבניה
 
 קרנות הרשות  ₪ 1,658,000   חנה וסע לתחנת הרכבת 2/656074
 
 משרד החינוך  ₪ 550,000   הנגשה כללית למוסדות חינוך 2/821081



 מיועד לבי"ס רמז,בגין,מדעים ואומנויות 
 ואילנות.

 
 משרד החינוך ₪ 111,212 מבני חינוך בפני רעידות אדמהחיזוק  2/908081

  עבור בי"ס כצנלסון
 

 ז'קי סבג, שרית מולכו, אייל וייזר. נערך דיון, השתתפו בו:

 אין. נמנעים:, 5 נגד:, 10: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 חבר המועצה, עו"ד בניאשוילי, לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושא זה.  הערה:
 
 ,₪ 26,496,123,בהיקף פעילות כולל של: 2017ם בשנת תב"רי 20אישור לסגירת  ( 2

 עקב סיום ביצוע הפעילות בהם.
 ז'קי סבג, שרית מולכו, אייל וייזר. נערך דיון, השתתפו בו:

 אין. נמנעים:, 5 נגד:, 10: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 , לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושא זה. חבר המועצה, עו"ד בניאשוילי הערה:
 
 הנחה לאנשי מילואים בשירות מילואים פעיל,  5%למתן  הצעת ראש העירייה (  3

 תושבי נהריה.
 אין. נמנעים:, אין נגד:, 16: בעד -נערכה הצבעה

 .פה אחד לאשרהוחלט  הוחלט:
 

תחרות אישור נסיעת משלחת להקת הריקוד "טמפו" כמייצגת את העיר נהריה ב (4
 בינלאומית לריקוד באמסטרדם )אישור בדיעבד(.

 אין. נמנעים:, 5 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

  לאשר. הוחלט:
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 אישור המועצה ליציאת משלחת ליריד בקייב, להסברה ועידוד עלייה בחודש  (5

 מר דימה אפשטיין +  –. חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש העיר 2018מאי 
 אנה גאייווי  + אירנה ונצ'בסקי.  -פרוייקטוריות  2

 אין. נמנעים:, 5 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 2018אישור יציאת משלחת עירונית לעיר התאומה איסי לה מולינו צרפת, בחודש יוני  (6

 חברי להקת קולות עמל. 11 –חברי מועצה ו  3למשך שבוע. בהשתתפות ראש העירייה, 
 אין. נמנעים:, 5 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 אישור חוזה חכירה בין עיריית נהריה לבין חברת חשמל של חדר טרנספורמציה  (7

 .223, חלק מחלקה 18170ספקת חשמל לבניין חניון וולפסון, גוש למטרת א
 אין. נמנעים:, 5 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
  

ראש העירייה ז'קי סבג עזב את הישיבה על מנת לא להשתתף בהצבעה עבור בשלב זה 
 דימה אפשטיין סגן ומ"מ ראש העירייה המשיך לנהל את הישיבה. .9 –ו  8סעיפים 

 , מרכז נווה אלון )בהתאם לתוצאות 29 קיות ברח' ההגנהיחידות עס 6אישור מכירת  ( 8



 .34-39 , תתי חלקות381ה חלק 18209גוש ₪(,  900,000המכרז בסך 
 דימה אפשטיין, שרית מולכו, אייל וייזר, אורן סודאי.  נערך דיון, השתתפו בו:

 אין. נמנעים:, 5 נגד:, 10: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 , אשר שמואליחבר המועצה, ולא נכח בדיון בעניין זה ראש העירייה ז'קי סבג  הערה:

  בדיון זה. השתתףלא 
 
  18209בגוש הכוללת חילופי מקרקעין בהסכמה אישור תוכנית איחוד וחלוקה  (9

 .358 –ו  80חלקות 
 ז'קי סבג, שרית מולכו, אייל וייזר. נערך דיון, השתתפו בו:

 אין. נמנעים:, 5 נגד:, 10: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

, עו"ד דוד בניאשוילי חבר המועצהוראש העירייה ז'קי סבג לא נכח בדיון בעניין  הערה:

  בדיון זה. השתתףלא 

 


