
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה       

 2 

 3 

 4 19:00, בשעה 7/3/2017', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום  מישיבה,

 5 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 6 השתתפו:

 7 סגן ראש העיר   מר דימה אפשטיין 

 8 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

 9 חברת מועצה  גב' דבורה כהן

 10 ועצהאורנה שטרקמן         חברת מ גב'

 11 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 12 חבר מועצה  מר חיים רואש

 13 חבר מועצה  עו"ד דוד ביניאשוילי

 14 חבר מועצה  מר דורון משה 

 15 חבר מועצה  אינג' אייל וייזר

 16 חבר מועצה  מר אבינועם מלכה

 17 חבר מועצה  מר עופר אלקיים

 18 חבר מועצה  מר אשר שמואלי 

 19 מרכזת ישיבות מועצה  גב' תמי רבן

 20 היועמ"ש לעירייה  ן ארבלאור מר

 21 מנכ"ל העירייה  מר דניאל חמיאס 

 22 גזבר העירייה  מר חגי שוורץ

 23 

 24 נעדרו:

 25 ראש העיר  מר ז'קי סבג

 26 חברת מועצה  שרית מולכו גב'

 27 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 28 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן

 29 חבר מועצה  אור כהןמר 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2017במרץ  7ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1  אישור תב"רים כמפורט:. 1

 2 מקורות המימון             סכום                       פרטי התב"ר        מ"ס תב"ר 

 3 מהיטל –הרשות       ₪ 380,000      2017פיתוח עירוני כללי לשנת              2/85074

 4 השבחה                  חדש. התקציב מיועד לעבודות                           

 5 יםבמוסדות חינוך, מועדונ –פיתוח                           

 6 וחזות העיר.                           

 7 

 8 כמפורט בנספח א'.  2016. אישור לעדכון מצבת כח אדם בשנת 2

 9 מדובר על עדכון משרות אשר רובן מתוקצבות על ידי משרדים ממשלתיים ותכניות      

 10 לאומיות. נציין כי העירייה מקבלת החזר כספי בגין אותן משרות ייעודיות.        

 11 

 12 וקולפרוט

 13אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין, על סדר היום  :מר ד. אפשטיין

 14 אלף שקל.  380תב"ר, כן בבקשה, סכום של 

 15 אנחנו, אתם מכירים את הטיעון, נכון? לא צריך לחזור עליו שוב. א. וייזר: 'אינג

 16 אפילו הגזבר מחייך, זה טוב, כשהוא מחייך אז  מר ד. אפשטיין:

 17אתה יודע מה? אני אומר שוב, נעשה, נעשה עסק, אם מישהו יגיד לי  ייזר:א. ו 'אינג

 18למה התב"ר הזה הולך אני אצביע בעד, אם מישהו יגיד לי, מתחייב. 

 19 מישהו אחד שיגיד לי יעד אחד 

 20 מוסדות חינוך, מועדונים וחזות העיר.  מר ד. אפשטיין:

 21 הולכים לעשות עם הכסף? לא, שיגיד לי מה התקציב, מה הולך, מה א. וייזר: 'אינג

 22 זה לא המון כסף 380א' כל כפי שאתה יודע  מר ד. אפשטיין:

 23 לא משנה. א. וייזר: 'אינג

 24 זה כתוב פה אבל.  מר א. שמואלי:

 25 מה כתוב אשר? א. וייזר: 'אינג

 26 התקציב מיועד לעבודות פיתוח  מר א. שמואלי:

 27 אל תיתמם אשר, נו, בחיאת נו, עזוב. א. וייזר: 'אינג

 28 תקרא מה שכתוב פה, במוסדות חינוך, מועדונים וחזות העיר.  א. שמואלי: מר
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 1אה, זה מאוד מצומצם, תשמע, זה ברור מה הולכים לעשות עם הכסף.  א. וייזר: 'אינג

 2 טוב, בוא נתקדם.

 3 מי בעד? מר ד. אפשטיין:

 4רגע, אתה רוצה נקודתית...יש הרבה מהמורות כאלה למשל בגלל  מר א. שמואלי:

 5 , זה כאילו...הגשמים

 6 אשר, חמש שנים אתה...  א. וייזר: 'אינג

 7 אתה עושה תקציב שנתי קדימה, אתה כותב...  עו"ד ביניאשוילי:

 8לפני חמש שנים ישבת פה איתי ואמרת את אותם דברים, נכון או לא?  א. וייזר: 'אינג

 9לפני חמש שנים ישבת ואמרת את אותם דברים שאני אומר עכשיו או 

 10 לא?

 11 לא אלי:מר א. שמו

 12 די נו.  א. וייזר: 'אינג

 13 אני אגיד מה כן אמרתי. מר א. שמואלי:

 14 מה? א. וייזר: 'אינג

 15אמרתי שכשהיו היטלי השבחה שמעל מיליון שקל והיו כאלה, לזה  מר א. שמואלי:

 16 התנגדנו ורצינו פירוט.

 17 בסדר א. וייזר: 'אינג

 18 אבל פה עכשיו יש לך פירוט. מר א. שמואלי:

 19 אין לך, נו עזוב. א. וייזר: 'אינג

 20 זה לא שאין פירוט. מר א. שמואלי:

 21במוסדות חינוך, מועדונים, וחזות העיר, זה בערך מקיף את כל  א. וייזר: 'אינג

 22 תחומי... של העיר נהריה.

 23 אלף שקל ברצינות  380תקשיב,  מר א. שמואלי:

 24 עזוב את הסכום. א. וייזר: 'אינג

 25 זה לא איזשהו סכום  מר א. שמואלי:

 26 מיליון.  10אלף שקל זה כמו  380אבל זה לא הסכום,  א. וייזר: 'אינג

 27רגע, רק שניה, אתה מצפה שיהיה פירוט למה מיועד הדבר, עושים, יש  מר ד. אפשטיין:

 28 הוראות בחוק, באמת. 



  04-8666313מועצת העיר נהריה                                                                                  חברת איגמי,
 2017 במרץ 7
 
 

4 

 1אין פה שום פירוט, אפילו פירוט מינימלי, הולך לא לפי החוק,  א. וייזר: 'אינג

 2 למדרכות, הולך לכבישים, הולך למה? 

 3חבר'ה, מי בעד בבקשה? מי נגד? תודה רבה. סעיף שני, אישור עדכון  מר ד. אפשטיין:

 4 פה?  17, אולי זה 2016מצב כוח אדם לשנת 

 5 . 16לא, זה  מר ח. שוורץ:

 6 . מישהו רוצה להתייחס? כן? זה שנה שאנחנו עשינו16 מר ד. אפשטיין:

 7 רק להבין, זה אישור בדיעבד? מר א. מלכה:

 8 רגע, סליחה, סליחה מר א. שמואלי:

 9 אני אוסיף כמה מלים.  מר ח. שוורץ:

 10 אני לא משתתף בסעיף הזה כוח אדם. מר א. שמואלי:

 11 טוב, אז הוא יתן. מר ד. אפשטיין:

 12 אני אתן כמה מלים. מר ח. שוורץ:

 13 בתי אולי, טובחש מר ד. אפשטיין:

 14, מדובר בתיקון טכני שנעשה בהתאם להנחיות של 2016מדובר בשנת  מר ח. שוורץ:

 15משרד הפנים שפנה לעירייה בנושא לאחר בדיקת הדוח הרבעוני 

 16. העירייה מקבלת החזר כספי 2016ספטמבר  –לתקופה ינואר 

 17 ממוסדות ממשלה ומשרדי ממשלה בגין אותן משרות יעודיות שנוספו.

 18אני יכול בשתי מלים גם להסביר את זה, למשל בתחום קליטה, אנחנו  אפשטיין:מר ד. 

 19הגענו למשל, יוצא קול קורא, לא משנה איזה משרד ממשלתי כזה או 

 20אחר, והוא בא ומתנה לך, אם אתה עומד בקריטריונים מסוימים 

 21באים ואומרים, מקציבים לך למשל למרכז צעירים, זה מה שעכשיו 

 22ריטריונים משרה מסוימת. אנחנו למשל הגדלנו, עובר, אם עמדת בק

 23קלטנו מספר עולים די מוגדל, זכינו בעוד משרה מסוימת וזה בא 

 24, אז ככה סביר להניח בכל התחומים, נכון? תתקן 2016באמצע שנת 

 25 אותי. 

 26 הרוב בחינוך.  מר ח. שוורץ:

 27 ומי שילם את זה במהלך השנה?  א. וייזר: 'אינג

 28 .זה לא היה מר ח. רואש:
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 1 מישהו שילם את המשכורות האלה. א. וייזר: 'אינג

 2לא, לא הבנת, אתה לא מגייס בן אדם כל עוד קול קורא ...מכתב חוזר  מר ד. אפשטיין:

 3לדוגמה, נקלטו שם לפי דעתי  360ואז אתה יוצא למכרז, כמו פרויקט 

 4משרות, נכון? אולי חלקי, אבל זה מתוקצב  20בתחום חינוך איזה 

 5 זאחו 90-כמעט ב

 6 המשרות האלה לא מאוישות עדיין. א. וייזר: 'אינג

 7לא, מאוישות, זה כן, יש, זה משרד הפנים ביקש לתקן את זה וכל דבר  מר ד. אפשטיין:

 8 פה, אנחנו למעשה עושים את זה, יושבת פה גם תמי.

 9 קיבלנו את האישור ואז הוצאנו את המכרז. מר ח. שוורץ:

 10 את זה לפני האיוש? רגע, למה לא מביאים א. וייזר: 'אינג

 11 אתה לא יכול לדעת, לא יכול, אייל.  מר ד. אפשטיין:

 12 לא יכול לדעת? א. וייזר: 'אינג

 13 לא, אתה לא יכול לדעת, אתה ממלא קול קורא. בא משרד ממשלתי  מר ד. אפשטיין:

 14שוויון חברתי, נגיד גילה גמליאל, היא מוסיפה עוד רכזת למרכז  גב' א. שטרקמן:

 15של קשר בין דורי, בין ותיקים לצעירים, אז אנחנו צעירים בתחום 

 16מגישים את זה, היא מתקצבת את זה, אבל רק עכשיו אנחנו, לוקח רק 

 17להכתיב את ההסכם הזה כמה חודשים, ועד שאתה מוציא מכרז, יש 

 18 רכזת ואז 

 19 ואתה לא יכול לדעת  מר ד. אפשטיין:

 20 כל כוח אדם זה תקצוב חיצוני שמגיע? א. וייזר: 'אינג

 21 לא, התוספות  מר ד. אפשטיין:

 22 או שיש כוח אדם שהוא לא יודע, החליטו להוסיף עובדים  א. וייזר: 'אינג

 23 הרוב כן מר ח. שוורץ:

 24 מה זה הרוב? יש פה כוח אדם  א. וייזר: 'אינג

 25יש פה שני סטודנטים שהתקבלו בקשר לנכסים ציבוריים שהיינו  מר ח. שוורץ:

 26מטה במוקד העירוני, או.קי.? צריכים אותם בקשר לעבודה שיש ל

 27 אלה שתי המשרות הבודדות שאין בגינן תקצוב ממשרד ממשלתי.

 28 השאר זה במאה אחוז. טוב מר ד. אפשטיין:
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 1 . 74אם אתה לא רואה את זה בסעיף של  מר ח. שוורץ:

 2 חברים, הבנו? מי בעד? פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.  מר ד. אפשטיין:

 3 ישיבה נעולה

  4 


