
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה     

 2 

 3 

 4 18:30, בשעה 03/05/2017', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום  מישיבה,

 5 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 6 השתתפו:

 7 ראש העיר  מר ז'קי סבג

 8 סגן ראש העיר מר דימה אפשטיין 

 9 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

 10 חברת מועצה  גב' דבורה כהן

 11 חברת מועצה טרקמןגב' אורנה ש

 12 חבר מועצה  מר חיים רואש

 13 חבר מועצה עו"ד דוד ביניאשוילי

 14 חבר מועצה  מר עופר אלקיים

 15 חבר מועצה  אינג' אייל וייזר

 16 חבר מועצה מר אבינועם מלכה

 17 חבר מועצה מר אשר שמואלי  

 18 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 19 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן

 20 המזכירת המועצ   גב' תמי רבן

 21 היועמ"ש לעירייה   מר אורן ארבל

 22 מנכ"ל העירייה  מר דניאל חמיאס 

 23 

 24 נעדרו מהישיבה:

 25 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 26 חבר מועצה  מר אור כהן

 27 חברת מועצה  שרית מולכו

 28 חבר מועצה  מר דורון משה 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2017במאי  3ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 , בגוש525לפקודת העיריות, ברח' השרון  188. אישור בדבר עסקת מקרקעין לפי סעיף 1

 2עפ"י תוצאות מכרז מס' ₪,  370,000, בסכום של 20, תת חלקה 41, חלקה 18149

011/17. 3 

 4 . 2017. אישור תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2

 5מקומות  60-לבניית קומה נוספת של חניה )כ₪  6,000,000. אישור נטילת הלוואה בסך 3

 6 חניה( בפרויקט משולב ברח' וולפסון.

 7עיר לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום השיפוט של נהריה . אישור מועצת ה4

 8 )לעבירות רכיבה על אופניים ואופניים חשמליים(.

 9 . 2017. אישור המועצה למבצע הנחה מיוחדת בארנונה בשנת 5

 10 . אישור המועצה ליציאת משלחת ליריד בקייב לסיור, הסברה ועידוד עלייה בחודש 6

 11מר דימה אפשטיין + קלימוב  –סגן ומ"מ ראש העיר . חברי המשלחת הם 2017יוני     

 12 פרויקטורית.  –ילנה 

 13 פרוטוקול

 14 להקלטות, להקלטות.  מר ד. אפשטיין:

 15 ...שיש בנהריה, לא יודעת, מי שלא הגיע לא הגיע.  גב' ת. רבן:

 16 אפשר לסגור את הדלת? אפשר לסגור את הדלת בבקשה? סבג: מר ז.

 17 ה באיחור של שלוש דקות. אני מבקש אדוני ראש העיר, את שמואלי: מר א.

 18 הוא חיכה... אלקיים: מר ע.

 19ערב טוב. הסעיף הראשון, אישור עסקת לא איחרתי, התעכבתי. טוב,  סבג: מר ז.

 20 מקרקעין, רוצים הסבר? מי בעד? 

 21 מי מסביר? א. וייזר: 'אינג

 22 .מי נגד? איחרת מר ז. סבג:

 23 מישהו מסביר על מה מדובר?  א. וייזר: 'אינג

 24 אמרתי, אין תשובה. ז. סבג:מר 

 25 מה אין?  א. וייזר: 'אינג

 26 כן מר ז. סבג:

 27 הלאה שמואלי: מר א.

 28 הלאה.  סבג: מר ז.
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 1 קיבלתם את כל ההסבר, קיבלתם. דובר:

 2 אל תפריע לי, אל תפריע לי. אישור, , 2סעיף   מר ז. סבג:

 3 אתה גם ככה מנהל את הישיבה. א. וייזר: 'אינג

 4 ., תפנה לזהבדיוק, אישור מר ז. סבג:

 5 אתה עושה צחוק מהישיבה שאתה מנהל אותה, מהישיבות של עצמך. א. וייזר: 'אינג

 6 אישור, ממך בטח. מר ז. סבג:

 7 אתה לא מכבד את עצמך, לא אותי, תכבד את עצמך. א. וייזר: 'אינג

 8 תראה, ממך, אם זה בא ממך, מזמן מזמן גם אני לא מחשיב אותך בכלל. מר ז. סבג:

 9 אל תחשיב אותי א. וייזר: 'אינג

 10 בסדר? סבג: מר ז.

 11 תכבד את עצמך. אינג' א. וייזר:

 12 , אישור2 מר ז. סבג:

 13 אתה מנהל את הישיבה  א. וייזר: 'אינג

 14 מי בעד? מי בעד? מי נגד?  מר ז. סבג:

 15 אנחנו לא מצליחים א. וייזר: 'אינג

 16 אישור. סבג: מר ז.

 17 התנהל דיון.  לרשום לפרוטוקול בבקשה, לא וייזר: אינג' א.

 18 מיליון שקל 6אישור נטילת הלוואה  מר ז. סבג:

 19 אנחנו לא  א. וייזר: 'אינג

 20 אל תפריע לי, אל תפריע לי. מר ז. סבג:

 21 אני לא מפריע, לא מתנהל דיון, אנחנו לא מצביעים. א. וייזר: 'אינג

 22 , מי בעד בבקשה ההלוואה? מי נגד?3סעיף  מר ז. סבג:

 23 אפשר לשאול? ... דובר:

 24 מועצת העירמי נגד? בבקשה. איחרת. אישור  ז. סבג: מר

 25 עושה צחוק, עושה צחוק.  א. וייזר: 'אינג

 26, 4אישור מועצת העיר לפעול לאכיפת עבירות, בבקשה, בתחום השיפוט,  מר ז. סבג:

 27 רוצים להתייחס? לא, מי בעד? 

 28 זה הנחות, זה טוב. דובר:
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 1 מי נגד? לא, עוד לא. מר ז. סבג:

 2 לא משתתף פשוט בישיבה. ר:א. וייז 'אינג

 3 אישור המועצה, בסדר, למבצע הנחה מיוחדת בארנונה. אני הייתי מבקש  מר ז. סבג:

 4 אין טעם, אין טעם.  א. וייזר: 'אינג

 5 אני הייתי מבקש  מר ז. סבג:

 6 אחוז הנחה לתושבי נהריה.  50 מר א. שמואלי:

 7 ן. אין טעם להישאר, הוא לא נותן לעשות דיו א. וייזר: 'אינג

 8 אתה מהאופוזיציה צריך לתמוך בזה.  מר א. שמואלי:

 9 אישור, אשר, אשר, תן לי בבקשה. אני רק מבקש, אני רוצה להרחיב מר ז. סבג:

 10 עושה צחוק, נו א. וייזר: 'אינג

 11, הנושא של מבצע הנחה מיוחדת בארנונה, 5אני רוצה להרחיב את הסעיף  מר ז. סבג:

 12 בהנחה אני הייתי רוצה להרחיב את המבצע 

 13 אייל, אל תצא עכשיו. אלקיים: מר ע.

 14 אני ... כרגע הישיבה הזאת לא מתקיימת.  א. וייזר: 'אינג

 15בארנונה ואני מבקש תוסיף את זה הנחה בארנונה לכל הנכסים, ולא רק  מר ז. סבג:

 16למגורים, להכניס את זה לפרוטוקול, בסדר? מי בעד? מי נגד? מי נגד? 

 17 תודה רבה. 

 18 נונה, תברך, הנחה, הנחההנחה באר דובר:

 19 , תעביר, תעביר6אישור,  מר ז. סבג:

 20 ...להצביע בעד.  א. וייזר: 'אינג

 21 משלחת, מי בעד, מי נגד? תודה רבה.  מר ז. סבג:

 22 ישיבה נעולה

  23 


