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 10.00ה בשע, /01.11.201', גמישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום 

  בעירייה. הישיבות, קומה ג'באולם 

 סגן ומ'מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין השתתפו:

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 חברת מועצה ר ציפי מורבאי"ד

 חבר מועצה  עו"ד דוד בניאשוילי

  חבר מועצה   אשר שמואלי

 חברת מועצה  עו'ד קלאודיה מרקוב

 חברת מועצה   דבורה כהן  

 מועצה חבר   דורון משה

 חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חבר מועצה  ד אורן סודאי"עו  

 חבר מועצה   אייל וייזר

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן

 חבר מועצה אור כהן

 ראש העירייה   ז'קי סבג  נעדרו:

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

  חברת מועצה   שרית מולכו

 

 מנכ"ל העירייה   יאסדני חמ נכחו:

 היועץ המשפטי  עו'ד אורן ארבל

 גזבר העירייה   חגי שוורץ

 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן  
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 על סדר היום:

 
 אישור תב"רים כמפורט:. 1
 

 המימון מקורות סכום פרטי התב"ר מס' תב"ר
 

 משרד הפנים ₪ 500000 חדש  רכש גנרטור למרכז הפעלה 2/842072
 

 הכנסות מבעלים ₪ 402160000 הגדלה פיתוח נהריה מזרח 2/173074
 

 הכנסות מבעלים ₪ 105000000 הגדלה חבורי מים לבתים חדשים   2/284091
 

 הכנסות מבעלים ₪ 108250000 הגדלה פיתוח שכונת מנחם בגין   2/750074
 

 מהיטל השבחה ₪  7200000 הגדלה 2016פיתוח עירוני כללי   2/817074
 ונגישות וחזות העיר  ת: לעבודות : במוסדות חינוך0בטיחוהתקציב מיועד

 
  מהיטל כביש ₪ 3500000 הגדלהבנית מזרקה והצבת תותח    2/824074



 בכניסה לעיר
 

דימה אפשטיין, אור כהן, אייל וייזר, אורן סודאי, יוסי  נערך דיון, השתתפו בו:

 .זיגלמן, עופר אלקיים, אשר שמואלי

 .אין נמנעים:, 4 נגד:, 8 בעד: -נערכה הצבעה

  לאשר. הוחלט: 

 בדיון בנושא זה.יאשוילי, לא השתתף עו"ד בנ חבר המועצה, הערה:
  

 לכל 2018-ו 2017בע"מ 0לשנים  דקסיה אישור המועצה לפתיחת חשבונות בבנק. 2
 יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון עזר פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס.

 נפרד בבנק דקסיה.
 ןיוסי זיגלמדימה אפשטיין,  נערך דיון, השתתפו בו:

 .2 נמנעים:, אין נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 . מכוח סמכות המועצה רכת תוקף בעבור תעריף היטל סלילה ותיעולאישור להא". 3

 0 2008 –לחוק העזר לנהריה )סלילת רחובות ותיעול צמוד( התשס"ח  16לפי סעיף 
 0 1.1.17ל מיום מחליטה מועצת העיר לאשר הטלת ההיטלים עפ"י חוק העזר הנ"

 החלטה זו תעמוד בתוקף עד לפרסום תיקון לחוק העזר הנ"ל בקשר עם תעריף 
 לפי המוקדם" 30.06.17ההיטלים0 או עד ליום 

 דימה אפשטיין, אייל וייזר, אורן ארבל. נערך דיון, השתתפו בו:

 .3 נמנעים:, אין נגד:, 0 בעד: -נערכה הצבעה

  לאשר. הוחלט: 

  בדיון בנושא זה.עו"ד בניאשוילי, לא השתתף  בר המועצה,ח הערה:
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 אישור המועצה ליציאת משלחת ליריד במוסקבה לסיור0 הסברה ועידוד עלייה. 4

 מר דימה –. חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש העיר 2016בחודש נובמבר 
חברת  –ב פרוייקטורית + גב' קלאודיה מרקו -אפשטיין + קלימוב ילנה 

 מועצה.
 .אין נמנעים:, אין נגד:, 13: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 ז'קי סבג תמי רבן 

 

ראש העיר מרכזת ישיבות מועצה

 


