
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 19:00, בשעה 7/11/2017', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה, 

 3 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 4 השתתפו:

 5 ראש העיר  מר ז'קי סבג 

 6 סגן ראש העיר מר דימיטרי אפשטיין  

 7 סגן ראש העיר  מר חיים רואש 

 8 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב 

 9 חברת מועצה  פי מורבאיד"ר צי 

 10 חברת מועצה  גב' דבורה כהן 

 11 חבר מועצה עו"ד דוד בניאשוילי 

 12 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי 

 13 חבר מועצה  מר אשר שמואלי 

 14 חבר מועצה  מר אייל וייזר 

 15 

 16 נעדרו:

 17 חבר מועצה  מר דורון משה 

 18 חבר מועצה  מר עופר אלקיים 

 19 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן 

 20 חברת מועצה שטרקמן גב' אורנה 

 21 חבר מועצה  מר אור כהן 

 22 חברת מועצה  גב' שרית מולכו 

 23 חבר מועצה מטעם סיעת הירוקים   לא ידוע 

 24 נכחו:

 25 מזכירת המועצה   גב' תמי רבן 

 26 גזבר העירייה   חגי שוורץמר 

  27 
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 1 ( תב"רים לאישור:1

 2 מקורות מימון  סכום   הפרויקט תב"ר מס'

 3 משרד האוצר ₪ 684,330   101ישום תיקון היערכות לי 2/777074

 4 הגדלה - לחוק התכנון והבניה

 5 

 6 משרד השיכון ₪ 2,000,000  הקמת מועדון רב תכליתי 2/748082

 7 הגדלה -בשכונת אוסישקין 

 8 )הסבה מתקציב מועדון שפרינצק(  

 9 

 10 משרד השיכון ₪ 1,750,000   מינהלת ויועצים 2/820074

 11 הגדלה

 12 

 13 משרד השיכון ₪ 8,000,000 ת לאורך החוף הצפוניפיתוח טייל 2/843074

 14  הגדלה 

 15 

 16 משרד השיכון ₪ 4,000,000  4כיכרות ו/או פיתוח נופי לכביש  2/871074

 17 חדש  

 18 

 19 משרד השיכון ₪ 250,000   מיתוג העיר 2/872074

 20 חדש  

 21 

 22 מינויה של ד"ר ציפי מורבאי כנציגת מועצת העיר בדירקטוריון החברה הכלכלית. (2

 23 

 24 פולקנפליק כנציגת ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית  מינויה של גב' רחל  (3

 25 במקומה של גב' יוכי דוברצקי אשר סיימה את תפקידה כנציגת ציבור בדירקטוריון.

 26 

 27משכר  90% -ל 85% -עדכון שכרו של עו"ד אורן ארבל, היועץ המשפטי הפנימי מ (4

 28 מנכ"ל בהתאם לשיעור השכר המאושר ע"י משרד הפנים לתפקיד זה.

 29 

 30 .2018אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  (5

 31 

 32יציאה של ז'קי סבג ראש העירייה וד"ר ציפי מורבאי למשלחת של ההסתדרות   ( 6

 33  . 24-28/11/17ארה"ב בתאריכים הציונית העולמית ל

 34 וטה:ל

 35 .2018( הצעת תבחיני תמיכה לשנת 1

 36 .2/11/2017( פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 2

 37 
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 1 פרוטוקול

 2 הסעיף הראשון. מישהו רוצה להתייחס? לא. מי בעד? להרים בבקשה.  מר ז. סבג:

 3 אני רוצה להתייחס.  וייזר: מר א.

 4 בה.מי בעד, מי נגד? תודה ר סבג: מר ז.

 5 נגד. מר א. וייזר:

 6 , מי בעד? 3-ו 2תודה רבה, סעיף  סבג: מר ז.

 7 תיתן לי להתייחס אם אני בעד או נגד. מר א. וייזר:

 8 , מי בעד? מי נגד? תודה רבה. 3אתה תשאל אז אני אעשה בדיוק.  מר ז. סבג:

 9 הגברת ד"ר ציפי  מורב...  מר א. וייזר:

 10 4, 4 מר ז. סבג:

 11 ודשים...ח 10עוד  מר א. וייזר:

 12 , מי בעד? 4 מר ז. סבג:

 13 ראש העיר הזה, הביזיון הזה נדבק אליכם. מר א. וייזר:

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

 15 מה יכול להצדיק ... מר א. וייזר:

 16. מי בעד? מי נגד? תודה רבה, 6, מי בעד? מי נגד? מי בעד? מי נגד? תודה רבה. 5 מר ז. סבג:

 17 , לא כמוך, אתה לוזר, אתה לוזר! אתה פחדן! הישיבה נעולה. תראה

 18 אתה יודע מה אתה? מר א. וייזר:

 19  אתה לוזר!  מר ז. סבג:

 20 .3עוד מעט אבל מתנהג כמו ילד בן  75אתה בן  מר א. וייזר:

 21 אתה בדיוק  מר ז. סבג:

 22 עוד לא ראיתי בן אדם מבוגר, ראש עיר מר א. וייזר:

 23 אתה הבנת? מר ז. סבג:

 24 .3ו ילד בן כמ מר א. וייזר:

 25 אתה לוזר! אתה לוזר!  מר ז. סבג:

 26 ישיבה נעולה


