
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה       

 2 

 3 

  4 

 5 ו תשע' כ"א אדר א' 1.3.16שהתקיימה ביום ג',  של מועצת העיר, ישיבה מן המניין,

 6 באולם הישיבות ק'/ג' בעירייה.  19:00בשעה  

 7 

 8 ראש העיר   ז'קי סבג השתתפו: 

 9 סגן ומ'מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 10 סגן ראש העיר   חיים רואש

 11 ברת מועצהח   ד'ר ציפי מורבאי

 12 חברת מועצה   אורנה שטרקמן

 13 חברת מועצה  עו'ד קלאודיה מרקוב

 14 חבר מועצה   אשר שמואלי                    

 15 חבר מועצה   דורון משה                    

 16 חברת מועצה   דבורה כהן                    

 17 חבר מועצה  עו'ד דוד בניאשוילי                    

 18 חבר מועצה   עופר אלקיים                    

 19 חבר מועצה  ד'ר ברלנד אדוארד                    

 20 חבר מועצה   יוסי זיגלמן                    

                    21 

 22 

 23 חברת מועצה   שרית מולכו           נעדרו:

 24 חבר מועצה   אייל וייזר                    

 25 חבר מועצה   ורן סודאיעו'ד א                    

 26 סגן ראש העיר    אור כהן                    

 27 

 28 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס             נכחו:

 29 מבקר העירייה   יורם כהן                    

 30 גזבר העירייה   חגי שוורץ

 31 מזכירת העירייה בפועל   עדה כהן                       

 32 

 33 

 34 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2016במרץ  1ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 . תב"רים: 1

 2 ₪   2,150,000     בניית מזרקה והצבת תותח בכניסה לעיר    2/824/074א. 

 3 מכספי היטל השבחה ומאגרות.                            

 4 2016פיתוח עירוני כללי לשנת     2/817/074ב. 

 5 ₪   1,550,000       מכספי היטל השבחה.                           

 6 לשיקום מבני חינוך, וחזות העיר.  מיועד:                         

 7 

 8 בניית מבנה ציבור משולב בשטחי מסחר חנייה ומועדון לגמלאים.  – 2/825/074ג. 

 9 ₪   10,000,000 0.21-מינוס  –שנה, בריבית פריים  15-מבנק לאומי בע"מ, ל                       

 10 

 11  -בנק "דקסיה" להקצבות פיתוח מ"מפעל הפיס" . פתיחת חשבון יעודי ב2

 12 לחוק יסודות התקציב. 50עפ"י תיקון     

 13 צרפת, להשתתפות בכנס עליה לנגב ולגליל. –. נסיעת משלחת העירייה לפריז 3

 14 . הצעה לסדר יום הישיבה, של סיעת הירוקים, בדבר החרמת אופניים ע"י העירייה. 4

 15 

 16 פרוטוקול

 17 שלום אשר.אשר,  ע:"מר ז. סבג, רה

 18 יש יום הולדת היום למנכ"ל, אני מבקש  מר א. שמואלי:

 19 עוגה, משהו.  מר ע. אלקיים:

 20 חשבתי שיהיה כיבוד משהו. מר א. שמואלי:

 21 אבל עשינו עוגה. ע:"מר ז. סבג, רה

 22 . 120עד  מר א. שמואלי:

 23 שיהיה בריא.  דוברת:

 24בעד? מי נגד? מי נמנע?  ערב טוב לכולם, הסעיף הראשון תב"רים. מי ע:"מר ז. סבג, רה

 25מיליון שקל לפרויקט  10-תודה רבה. יש פה תנאי לקבל הלוואה בקשר ל

 26המפורסם שכמובן כולם הבינו אותו לפני חודשיים פה, נכון זה היה? 

 27 מאושר גם פה אחד. אז מי בעד להרים את היד בבקשה. מי נגד? תודה. 

 28תתפו בכנס, פתיחת חשבון, מי בעד, מי נגד? תודה רבה. משלחת יש 
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 1 יהודים מצרפת. תסתכל בבקשה את המשלחת. 

 2 את לא יודעת מי?  מר א. שמואלי:

 3 לא נאמר. ע. כהן: 'גב

 4אשר שמואלי, אלפסי וראש העיר. מי בעד להרים את היד. מי נגד? מי  ע:"מר ז. סבג, רה

 5 נמנע? יוסי זיגלמן, אתה לא נמנע? אתה בעד?

 6 אני בעד. מר י. זיגלמן:

 7יופי, בעד. גם אתה בעד? גם הוא בעד. תודה רבה. הצעה לסדר. לאור  ע:"מר ז. סבג, רה

 8העדרותם של רוב חברי הסיעה מתבקשים להוריד את זה מסדר היום, 

 9 אנחנו מורידים את זה. תודה רבה, הישיבה נעולה. 

 10 ישיבה נעולה

 11 


