
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 19:00, בשעה 8201/306/0', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה 

 3 בעירייה.  באולם הישיבות ק'/ג'

 4  סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין שתתפו:ה

 5 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן 

 6 חברת מועצה ד"ר ציפי מורבאי 

 7  חבר מועצה  ליעו"ד דוד בניאשוי 

 8 חברת מועצה  עו"ד קלאודיה מרקוב 

 9 חברת מועצה   דבורה כהן 

 10 חבר מועצה   אשר שמואלי 

 11 חבר מועצה   דורון משה 

 12 חבר מועצה   עופר אלקיים 

 13 סגן ראש העיר   חיים רואש 

 14 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי 

 15 חבר מועצה   יוסי זיגלמן 

 16 חברת מועצה   שרית מולכו 

 17 

 18 ראש העירייה   'קי סבגז נעדרו:

 19  חבר מועצה אור כהן 

 20 חבר מועצה סיעת הירוקים   לא ידוע 

 21 חבר מועצה   אייל וייזר 

 22 

 23 גזבר העירייה   חגי שוורץ  נכחו:

 24 מנכ"ל העירייה דני חמיאס 

 25 היועץ המשפטי  אורן ארבלעו"ד  

 26 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן 

 27 

 28 

29 
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 1 על סדר היום:

 2 ת אמונים של חבר המועצה החדש מטעם סיעת הירוקים, מר גוסטבו ספקטור. הר. הצ1

 3 אישור תב"רים כמפורט:. 2

 4 מקורות מימון  סכום הפרויקט תב"ר מס' 

 5 היטל ביוב ₪  759,000  עבודות פיתוח מפעל המים 2/506091

 6 הגדלה 

 7ה משרד העבוד ₪ 3,001,795 תכנון ובניית מעון יום ברח'  2/787084

 8 והרווחה

 9 הגדלה –איסי לה מולינו 

 10 משרד העבודה והרווחה₪    2,996,000 תכנון ובניית מעון יום בבי"ח 2/788084

 11 . 25/2/18. אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 3

 12 פרוטוקול

 13 צריך הפסקה אורן? אפשטיין:. דמר 

 14 לא... ארבל: עו"ד א.

 15 יד עם הזה? חבר'ה, אנחנו יכולים להתחיל מ אפשטיין: מר ד.

 16 כן, כן, כן גב' ש. מולכו:

 17אז ישיבת מועצה מן המניין בבקשה, למעשה שני, הסעיף הראשון  אפשטיין: מר ד.

 18הצהרת אמונים של חבר מועצה שהוא לא הגיע יורד מהפרק שוב פעם. 

 19 אז תב"רים. 

 20 הוא לא רוצה.  דובר:

 21 הוא לא רוצה להיות. דובר:

 22  שמוכן להיות איתם, אתה לא מבין את זה עוד?אין להם חבר מועצה  מר א. שמואלי:

 23 אני חושב שצריך יהיה צו הבאה. דובר:

 24אבל תלוי למי, למי, למי, כן. למי, אם ... הם לא יבואו, בסדר, כמו בשיר  אפשטיין: מר ד.

 25 הזה. 

 26אוגוסט פגרה,  –אתה לא מבין, יש עכשיו פגרה, פסח, אחרי זה יולי  מר א. שמואלי:

 27 בספטמבר 

 28 לא, רק אוגוסט.  אפשטיין: מר ד.
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 1 בספטמבר יש בחירות, לא?  שמואלי: מר א.

 2אנחנו נצטרך באוגוסט לפני הזה להצהיר למי הולך כל חבר מועצה, אני   מר ד. אפשטיין:

 3 מקווה שיהיה מי שיצהיר.

 4 הסר דאגה מלבך. ש. מולכו: 'גב

 5 תב"רים., תב"רים, יש פה שלושה 2אני  לא דואג. טוב, סעיף  מר ד. אפשטיין:

 6 מתי ההצהרה? מר א. שמואלי:

 7 באוגוסט סוגרים רשימות, משהו כזה. 29, 30-ב מר ד. אפשטיין:

 8 לא, מתי ההצהרה במועצה? מר א. שמואלי:

 9 ההצהרה באוגוסטי או ביולי. מר ד. אפשטיין:

 10 תמי, את צריכה להוציא לנו. מר א. שמואלי:

 11 היועמ"ש יעדכן אותנו בהתאם.  מר ד. אפשטיין:

 12שיוציאו לנו תאריכים שלא נתבלבל, נשכח להגיש מועמדות או משהו,  . שמואלי:מר א

 13 מי שרוצה. 

 14טוב, תב"רים, אשר, פשוט, אה, תוכנית, תב"רים, מישהו רוצה  מר ד. אפשטיין:

 15 להתייחס?

 16 אנחנו יודעים איזה מעונות יום, מי ינהל את המעונות יום האלה? ש. מולכו: 'גב

 17 חולים. זה מעון יום בבית דוברת:

 18 לא, יש אחד באיסי לה מולינו. ש. מולכו: 'גב

 19זה תכנון ובנייה, זה רחוק, זה רק תכנון ובנייה, זה בטח יהיה בקדנציה  מר ד. אפשטיין:

 20 הבאה.

 21 מה הוא אמר? לא שמעתי.  רואש: מר ח. 

 22אני חושב שפה אפשר להצביע מי בעד התב"רים האלה, זה שלושה  מר ד. אפשטיין:

 23ד? מי נמנע?  אה,  נמנעים, שניים נמנעו. ואישור תב"רים, מי נג

 24. אני חושב שהיינו צריכים 25/2/18פרוטוקול ועדת הכספים מיום 

 25 לאשר קודם, כבר אישרנו את התקציב אורן.

 26 זה היה צריך להיות לפני. מר ע. אלקיים:

 27נגד  3נכון, אבל בסדר, בכל זאת, אז מי בעד הפרוטוקול, מי נגד?  מר ד. אפשטיין:

 28 מורים להיות, נכון? הישיבה נעולה, תודה רבה. א
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 1  ישיבה נעולה 


