
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 

 3 

 4 19:00, בשעה 2/1/2018', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה 

 5 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 6 השתתפו:

 7 ראש העיר  מר ז'קי סבג 

 8 חברת מועצה גב' אורנה שטרקמן 

 9 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי 

 10 חבר מועצה עו"ד דוד בניאשוילי

 11 חברת מועצה רקובעו"ד קלאודיה מ 

 12 חברת מועצה  גב' דבורה כהן 

 13 חבר מועצה  מר אשר שמואלי

 14 חבר מועצה  מר דורון משה

 15 סגן ראש העיר  מר חיים רואש

 16 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 17 סגן  ומ"מ ראש העיר מר  דמיטרי אפשטיין 

 18 חבר מועצה  מר עופר אלקיים 

 19 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן 

 20 חבר מועצה  מר אייל וייזר  

 21 

 22 :ונעדר

 23 חבר מועצה  מר אור כהן  

 24  חבר מועצת סיעת הירוקים   לא ידוע 

 25 חברת מועצה  גב' שרית מולכו

 26 נכחו:

 27 מזכירת המועצה גב' תמי רבן 

 28 גזבר העירייה חגי שוורץמר 
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 1 מנכ"ל העירייה מר דני חמיאס

 2 היועמ"ש לעירייה    אורן ארבל עו"ד

 3 

 4 ו ק ו לפ ר ו ט 

 5 . תב"רים לאישור1

 6 מקורות מימון  סכום  הפרויקט תב"ר מס' 

 7 משרד השיכון ₪  1,500,000 מעגל תנועה בכניסה הדרומית 2/818074

 8 הגדלה –לטרומפלדור  

 9 משרד החינוך ₪  87,515 כיתות בביה"ס 6בניית תוספת  2/841081

 10 הגדלה –למדעים ואומנויות   

 11 280,000מ. התחבורה  ₪ 400,000 זמיר/נשרה. צומת מערבית ה  2/877074

₪ 12 

 13 ₪ 120,000היטל כביש  חדש –נהריה הירוקה  

 14 הכנסות מבעלים₪   5,240,000  פיתוח נהריה מזרח  2/173074

 15 הגדלה 

 16 הכנסות מבעלים ₪ 1,000,000 חיבורי מים לבתים חדשים  2/284091

 17 הגדלה 

 18 הכנסות מבעלים ₪ 2,500,000  יןפיתוח שכונת מנחם בג 2/750074

 19 הגדלה 

 20 קרן היטל השבחה ₪  650,000  עבודות פיתוח מבני חינוך 2/878081

 21 חדש 

 22 קרן היטל השבחה ₪  300,000 עבודות פיתוח מבני תרבות, 2/879082

 23 חדש –תרבות הפנאי וספורט  

 24 קרן היטל השבחה ₪  840,000  עבודות פיתוח חזרות העיר 2/880074

 25 לההגד 

 26 משרד הפנים ₪  350,000  2017הסדרת החוף הנפרד  2/881074

 27 חדש 

 28 
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 1 המ. לפיתוח הנגב והגליל ₪ 1,000,000 הקמת מועדון רב תכליתי 2/748082

 2 הגדלה –בשכ' אוסישקין 

 3 המ. לפיתוח הנגב והגליל ₪  1,000,000 כיתות לימוד   6תוספת  2/841081

 4 הגדלה –נויות לביה"ס למדעים ואומ 

 5 המ. לפיתוח הנגב והגליל  ₪  1,500,000  הקמת בית כנסת  2/823082

 6 הגדלה –בשכונת אוסישקין  

 7 משרד השיכון   ₪  8,000,000 פיתוח שצ"פים 2/882074

 8 חדש –בשכונת אוסישקין  

 9 משרד החינוך  ₪  1,503,838 כיתות גן 2בניית  2/883074

 10  חדש –בשכ' אוסישקין  

 11 :2018לפקודעת העיריות, להלן פירוט היתרי האשראי חח"ד לשנת  202. בהתאם לסעיף 2

 12 אש"ח  2,000  א. בנק לאומי לישראל בע"מ 

 13 אש"ח 2,000  ב. בנק הפועלים לישראל בע"מ

 14 אש"ח  2,000 ג. בנק מזרחי טפחות בע"מ 

 15 אש"ח 1,000ד. בנק הבינלאומי לישראל בע"מ 

 16 אש"ח  250 ראל בע"מ ה. בנק דיסקונט ליש

 17 אש"ח 500 ו. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 

 18 אש"ח  7,750ה"כ  ס

 19 

 20 בעניין בקשת עמותת מועדון ספורט 12/12/17. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 3

 21 כדורגל בית"ר נהריה. ו

 22 

 23 בעניין בקשת העמותה לקידום הספורט 12/12/17. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 4

 24 ההישגי בנהריה. 

 25 

 26 . אישור המועצה ליציאת משלחת ליריד בצפון אמריקה, הסברה ועידוד עלייה בחודש5

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

 28 פרויקטורית. –קי קטרינה סיריצי
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 1 . א. אישור להתקשרות ללא מכרז לרכישת מתקני תאורה מבוססי טכנולוגיית לד.6

 2מנכ"ל העירייה, מר דני חמיאס, ומנהל מח' חשמל, מר משה בניסטי, ב. אישור נסיעת  

 3 רכישת מתקני התאורה מבוססי טכנולוגיית הלד., לניהול מו"מ לצורך חו"לבדחיפות ל

 4 ות מתקני התאורה מבוססי טכנולוגיית הלד. רכיש 

 5 

 6 . אישור להתקשרות ללא מכרז לרכישת פוליסות ביטוחי העירייה האלמנטאריים.7

 7 

 8 ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הסעיף הראשון, יש התייחסות? מר ז. סבג:

 9 יש הצבעה בנפרד על הסעיפים? מר א. וייזר:

 10 לא מר ז. סבג:

 11 טעם להתייחס. אין מר א. וייזר:

 12 , יש התייחסות? לא, מי בעד?2מי בעד? מי נגד? תודה רבה. סעיף  מר ז. סבג:

 13 ?2מה זה סעיף  מר א. שמואלי:

 14 מי בעד? לסגור את הטלפון, אשר, אשר מר ז. סבג:

 15 מה, להצביע? מר א. שמואלי:

 16 3תודה רבה. סעיף  מר ז. סבג:

 17 על מה, על מה ההצבעה בכלל?  מר א. וייזר:

 18 , מי רוצה להתייחס, מי בעד?4, 3, אישור, 3סעיף  סבג: מר ז.

 19 ביחד. 4-ו 3 מר א. שמואלי:

 20 כן, יחד. מי נגד?  מר ז. סבג:

 21 אני נמנע. מר א. וייזר:

 22 מי נמנע? מר ז. סבג:

 23 אייל, זה בשבילך, עמותות הספורט, הכדורגל וזה. מר א. שמואלי:

 24 . אישור מסע למשלחת ...5סעיף  מר ז. סבג:

 25 למה הסעיף הזה שונה? ייזר:מר א. ו

 26 מי בעד?   מר ז. סבג:

 27 אפשר להתייחס? מר י. זיגלמן:

 28 כן, בבקשה. מר ז. סבג:
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 1יש פה איזה טעות כנראה, כי בנדון כתוב משלחת לעידוד העליה מנהריה  מר י. זיגלמן:

 2לצפון אמריקה, כדי לעודד עליה מנהריה לצפון אמריקה לא צריך לנסוע 

 3 לצפון אמריקה.

 4 אתה צודק.  סבג: מר ז.

 5 אפשר לעשות את זה גם בנהריה. מר י. זיגלמן:

 6 אתה צודק.  מר ז. סבג:

 7 טעות סופר.  מר ע. אלקיים:

 8 אז תתקנו את זה, כן? מר י. זיגלמן:

 9כן, מי בעד? לאחר שמתקנים, מי נגד? שש, בבקשה. מי בעד? תודה רבה.  מר ז. סבג:

 10 הלאה. שבע, שבע, מי בעד?

 11 רוצה להבין קצת על מה אנחנו הולכים לשים עוד לדים ונוסעים לסין?אני  מר א. וייזר:

 12 איחרת את הרכבת, שבע מר ז. סבג:

 13 איזה רכבת?  מר א. וייזר:

 14 אל תפריע לי, שבע מר ז. סבג:

 15 מה, יש רכבת? מר א. וייזר:

 16 שבע, שבע מר ז. סבג:

 17 אפשר להתייחס?  ד א. סודאי:"עו

 18 כן, בבקשה. מר ז. סבג:

 19 מי מתייחס לזה, היועץ? י:ד א. סודא"עו

 20 תדבר אלי אדון אורן סודאי, שאל את השאלה ותקבל תשובות. מר ז. סבג:

 21 אתה לא קשור לזה.  ד א. סודאי:"עו

 22 אלי בבקשה. מר ז. סבג:

 23 אליך? ד א. סודאי:"עו

 24 כן, מה השאלה? מר ז. סבג:

 25 לא, אני מוותר. ד א. סודאי:"עו

 26 מי נגד? תודה, הישיבה נעולה, תודה. תוותר, תודה רבה. מי בעד?  מר ז. סבג:

 27 ישיבה נעולה


