
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 19:00, בשעה 8201/306/0', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה שלא 

 3 בעירייה.  באולם הישיבות ק'/ג'

 4  סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין השתתפו:

 5 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן 

 6 חברת מועצה ד"ר ציפי מורבאי 

 7  חבר מועצה  שויליעו"ד דוד בניא 

 8 חברת מועצה  עו"ד קלאודיה מרקוב 

 9 חברת מועצה   דבורה כהן 

 10 חבר מועצה   אשר שמואלי 

 11 חבר מועצה   דורון משה 

 12 חבר מועצה   עופר אלקיים 

 13 סגן ראש העיר   חיים רואש 

 14 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי 

 15 חבר מועצה   יוסי זיגלמן 

 16 חברת מועצה   שרית מולכו 

 17 

 18 ראש העירייה   ז'קי סבג :נעדרו

 19  חבר מועצה אור כהן 

 20 חבר מועצה סיעת הירוקים   לא ידוע 

 21 חבר מועצה   אייל וייזר 

 22 

 23 גזבר העירייה   חגי שוורץ  נכחו:

 24 מנכ"ל העירייה דני חמיאס 

 25 היועץ המשפטי  אורן ארבלעו"ד  

 26 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן 

27 
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 1 על סדר היום: 

 2 הכולל בתוכו את מסגרת שיא כוח אדם.  2018ציב הרגיל לשנת התק

 3 

 4 פ ר ו ט ו ק ו ל

 5אישור התקציב, רק אני קצת פונה, כפי שאתם יודעים קרה מקרה  מר ד. אפשטיין:

 6מצער, אנחנו משתתפים בצערו של אושרי שלוש על מות אימו, כרגע 

 7 ספיק. פשוט בשבע מתחילה הלוויה. אם נזדרז הייתי שמח שאנחנו גם נ

 8 נשתתף בשמחתו של אייל, נולדה לו בת היום. בת שלישית. ש. מולכו: 'גב

 9 גם בשמחתו נשתתף, נשמח. מר ד. אפשטיין:

 10אני רוצה לומר מספר מלים, אין הרבה חדש בתקציב, אנחנו לא רואים  ש. מולכו: 'גב

 11איזשהו שינוי במדיניות של ראש העירייה בתקציב הזה, מה שהיה הוא 

 12יב מאוזן בהתאם למסגרת התקציב שנקבעה. לצערי יש שיהיה, תקצ

 13הרבה נושאים שבישיבה הקודמת ראש העירייה הבטיח שכן יטפל בהם, 

 14כן יקדם אותם, ואני לא רואה פה איזשהו שינוי, באמת אותה מגמה, 

 15 מה שהיה הוא שיהיה, אין לי הרבה מה להוסיף בעניין הזה וחבל. 

 16 מישהו עוד רוצה להתייחס?  מר ד. אפשטיין:

 17אני רוצה להוסיף גם לגבי התמיכות, אנחנו מדי שנה, גם אמרנו את זה  ש. מולכו: 'גב

 18בוועדת כספים, מדי שנה אנחנו מעבירים פה מאות מיליונים של 

 19תמיכות בהינף יד תוך שתי דקות, מעולם לא קיבלנו שום מידע לגבי 

 20זה כסף שלי, שלך, של  העמותות האלה שתמכנו בהן מכספי ציבור, 

 21כולנו בעצם, אנחנו מממנים באופן כמעט מלא את הכדורסל העירוני, 

 22מעולם לא קיבלנו דוח כספי, מעולם לא הובא לידיעתנו מה קורה 

 23מיליון שקל שמועברים  2.7בעמותה הזאת, כיצד היא פועלת, יש פה 

 24למועצה הדתית, מה קורה שם, לאן מנותב הכסף, מה עושים עם זה 

 25ועצה הדתית, אני בטוחה שכל תושבי העיר ישמחו לדעת מה עושים במ

 26מיליון שקל מכספי משלם המיסים, אז בבקשה, נא לרשום  10-ב

 27בפרוטוקול, נא להביא לידיעת חברת המועצה ולידיעת תושבי העיר מה 

 28 עושים עם הכספים שלנו. 
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 1 מעניין שאייל וייזר הצביע בקדנציה הקודמת  מר א. שמואלי:

 2 אשר, תחסוך את זה מאיתנו. מולכו: ש. 'גב

 3 ... זה היה בסדר, לא רוצה לבדוק למה וכמה. מר א. שמואלי:

 4 עבר יותר מדי זמן, דפדף, תעבור הלאה. ש. מולכו: 'גב

 5 עם שלא מכיר את עברו לא יכיר גם את עתידו. מר א. שמואלי:

 6 אשר, תעבור הלאה, זה לא יעזור עכשיו.  ש. מולכו: 'גב

 7 חרי זה למטה בבית קפה אתם... אשר, א דובר:

 8 או.קי.  מר ד. אפשטיין:

 9 אנחנו רוצים ללכת להלוויה, אפשר לסיים?  מר ע. אלקיים:

 10זהו, מישהו עוד רוצה להתייחס? מי בעד אישור התקציב, מי נגד? תודה  מר ד. אפשטיין:

 11 רבה. הישיבה נעולה. 

 12 ישיבה נעולה

  13 


