
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה       

 2 

 3 

  4 

 5 , 19:00שעה , 7.6.16מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג',  מישיבה,

 6   בעירייה.  ק'/ג' באולם הישיבות  

 7 ראש העיר  ז'קי סבג      השתתפו:

 8 סגן ומ'מ ראש העיר דמיטרי אפשטיין 

 9 סגן ראש העיר   חיים רואש 

 10 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי 

 11 חברת מועצה אורנה שטרקמן 

 12 חברת מועצה עו'ד קלאודיה מרקוב 

 13 חבר מועצה  דורון משה                    

 14 חברת מועצה  דבורה כהן                    

 15 חבר מועצה  עו'ד דוד בניאשוילי                    

 16 חבר מועצה  עופר אלקיים                    

 17 חבר מועצה   מואליאשר ש                    

 18 חבר מועצה  אור כהן                    

 19 חבר מועצה  אייל וייזר                    

 20 חבר מועצה  עו'ד אורן סודאי                    

 21 חבר מועצה  יוסי זיגלמן 

 22 חבר מועצה ד'ר אדוארד ברלנד                    

          23 

 24                 חברת מועצה  שרית מולכו           נעדרו:

  25 

  26 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2016ביוני  7ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 מנכ"ל העירייה  דני חמיאס            נכחו:

 2 היועץ המשפטי  עו'ד אורן ארבל                    

 3 גזבר העירייה   חגי שוורץ                    

 4 

 5 פרוטוקול

 6 נושא: שוטף

 7 תב"ר, סעיף ראשון. עכשיו ישיבה, חבל להשקיע, בשביל מה. סעיף מר ז. סבג:

 8 ראשון תב"רים, יש מישהו מתנגד? לא. מי בעד? מי נגד? 

 9 אנחנו בעד, אבל שוב, יש פה נושאים שהם מאוד חשובים לתמוך בהם.  מר א. וייזר:

 10 טוב, חבר'ה, בוא, גמרנו  מר ז. סבג:

 11אנחנו מתנגדים, מתנגדים להעלאת הנושאים בצורה שבה הם  מר א. וייזר:

 12 מועלים... 

 13 אני מבקש אל תפריע לי, הייתה הצבעה. אני מבקש, מר ז. סבג:

 14 ... כשלא מבינים על מה מדובר בכלל ולא מקבלים פירוט.  מר א. וייזר:

 15 , נציג ועדת ... מי בעד? 2סעיף  מר ז. סבג:

 16 בעד מה? לא הבאנו, בעד מה מצביעים? דובר:

 17 בעד התב"רים. ע. כהן: 'גב

 18 אורן, אתה בעד הסעיף הראשון? מר ז. סבג:

 19 אנחנו כולם בעד התב"רים.  זר:מר א. ויי

 20 אחד אחד או שביחד? ד א. סודאי:"עו

 21 הכל יחד. מר ז. סבג:

 22 איזה עכשיו, איפה אנחנו? ד א. סודאי:"עו

 23 . 2סעיף  ע. כהן: 'גב

 24 מינוי נציג לוועדת ערר מחוזית. מר א. שמואלי:

 25 מינוי נציג ציבור לוועדת ערר. מר ז. סבג:

 26 אני מצביע.מה שמצביע רואש  ד א. סודאי:"עו

 27 הוא בעד.  מר ז. סבג:

 28 סודאי, סודאי, אורן, בעד התב"רים? ע. כהן: 'גב
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 1 אורן, הוא הצביע. מי בעד, חבר'ה, מי בעד? תודה רבה. מר ז. סבג:

 2 פה אחד. מר א. וייזר:

 3 סעיף שלוש, אישור מהנדס העיר, מי בעד?  מר ז. סבג:

 4 ספרו קצת עליו, מי זה? מה ... מר א. וייזר:

 5 אני אביא לכם תמונה.  סבג:מר ז. 

 6 רגע, סליחה, אני מבקש לצאת. מר א. שמואלי:

 7 אתה יוצא. 4 מר ז. סבג:

 8אני חושב שלא תצטרך להביא לנו תמונה, הוא בטח יתפטר לפני  מר א. וייזר:

 9 שאנחנו נראה אותו, לא?

 10תראה, פחות, זה, זה, עוד מעט, אל תדאג, נביא לך אותו ואחר כך הוא  מר ז. סבג:

 11 פטר, אל תדאג.ית

 12  -רגע, רגע על ה ע. כהן: 'גב

 13 אנחנו בעד, הנה, אני חוסך לך, אנחנו בעד. מר א. וייזר:

 14 מי שלא טוב, העיתונות לא מרתיעים אותנו, הוא ילך הביתה. מר ז. סבג:

 15 אתה צודק, אתה צודק, אנחנו בעד.  מר א. וייזר:

 16 זה הכל.  מר ז. סבג:

 17 למהנדס העיר כולם בעד. ע. כהן: 'גב

 18 4 מר ז. סבג:

 19 אנחנו בעד.  4גם  מר א. וייזר:

 20בעד? אנחנו בעד, אני... אל תמהר. אני יודע שאתה בא מוכן, אני יודע  מר ז. סבג:

 21דקות להסביר את  4, 3שאתה... ברשותכם אני הייתי רוצה בקצרה 

 22 הסעיף ולהביא את זה להצביע.

 23 כים הנוגעים לבקשתו של מר צימרמןקיבלתם את כל המסמ ד א. ארבל:"עו

 24 כל החבילה  מר ז. סבג:

 25 להחזר ההוצאות המשפטיות. ד א. ארבל:"עו

 26 אי אפשר היה לקרוא לנו לחתום? לשלוח כזה דבר בדואר לכל אחד?  מר א. וייזר:

 27 אני אסביר ברשותכם בקצרה. ד א. ארבל:"עו

 28 חבר'ה, חבר'ה, יש פה  מר ז. סבג:
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 1 א את זה? כולם קיבלו וזרקו. מישהו קר מר א. וייזר:

 2חבר'ה, על פי הנוהל של משרד הפנים הוועדה שדנה בנושא הזה  ד א. ארבל:"עו

 3מורכבת מגזבר העירייה, מבקר העירייה ואני היועץ המשפטי של 

 4העירייה, אנחנו השקענו שעות רבות מאוד בנושא הזה כפי שאתם 

 5ות בכל פניה כאן יכולים לראות, מר צימרמן הגיש פניות חוזרות ונישנ

 6ובכל פניה עסקנו וקיימנו ישיבות מאוד מסודרות, יש לכם את כל 

 7הפרוטוקולים. יש לכם את המלצת הוועדה שהיא נספח ג' שבה 

 8מפורטים החלטת הרוב והחלטת המיעוט. רוב הוועדה, גזבר הוועדה 

 9ואני היינו בדיעה שיש לדחות את בקשתו מהנימוקים שפורטו 

 10ה שלנו, מבקר העירייה היה בדיעה שיש לקבל בהחלטה שלנו, בהמלצ

 11 את ההצעה 

 12 הרוב ,טוב  מר ז. סבג:

 13 מה שעומד להחלטתכם כרגע זה  ד א. ארבל:"עו

 14  -אורן, מי יהיה בבקשה בעד ה מר ז. סבג:

 15 אתם ממליצים שלו? ד א. סודאי:"עו

 16 ההמלצה שלנו היא לדחות את הבקשה הזאת  ד א. ארבל:"עו

 17 בקשה.לדחות את ה מר ז. סבג:

 18רק עוד מלה אחת בבקשה, בכל מקרה ההחלטה שלכם עולה לוועדה  ד א. ארבל:"עו

 19 ארצית, היא זאת שמוסמכת לדון ולהחליט סופית בנושא הזה

 20 בסדר מר ז. סבג:

 21הם יכולים גם להפוך את ההחלטה ,יכולים גם לשנות אותה, לתקן  ד א. ארבל:"עו

 22 אותה על פי החלטתם. 

 23 בה. זהו, תודה ר מר ז. סבג:

 24 רגע, אז מה הוחלט?  ע. כהן: 'גב

 25 מה הוחלט, ראש העיר החליט מר י. זיגלמן:

 26 להוריד מר ז. סבג:

 27 לא צריך... מר י. זיגלמן:

 28 בטח מר ז. סבג:
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 1 אפילו לא מצביע. מר י. זיגלמן:

 2ההחלטה שלכם צריכה להיות האם מקבלים את בקשתו של צימרמן  ד א. ארבל:"עו

 3 בקשתו.להחזר הוצאות או דוחים את 

 4 דוחים את הבקשה שלו. מי בעד בבקשה? מר ז. סבג:

 5 לדחות  דוברת:

 6 מי בעד? מר ז. סבג:

 7 אנחנו נמנעים, אנחנו נמנעים. מר א. וייזר:

 8 נמנע, נמנע מר ז. סבג:

 9 לא מכירים את התיק מספיק ונמנעים.  מר א. וייזר:

 10 תודה רבה. לפני שאני מסיים אני מבקש הודעה. מר ז. סבג:

 11הודעת ראש העיר, אני מבקש ליידע את חברי מועצת העיר כי בהתאם  הן:ע. כ 'גב

 12חברת המועצה אורנה  2013בנובמבר  19להחלטת מועצת העיר מיום 

 13במאי  20שטרקמן מונתה ומכהנת כסגנית ראש העירייה בתואר מיום 

2016 . 14 

 15 תודה רבה, בהצלחה.  מר ז. סבג:

 16 ישיבה נעולה

  17 


