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  דתשע" תמוז ג' 1.7.14מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 באולם הישיבות בק'/ג' בעירייה. ומה של הישיבה שלא מן המניין,מייד עם סי

 

 ראש העירייה  ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ראש העיר  חיים רואש

 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי

 חברת מועצה קלאודיה מרקוב

 חבר מועצה דוד ביניאשוילי  

 חבר מועצה  עופר אלקיים  

 חברת מועצה אורנה שטרקמן  

 חבר מועצה  ן משהדורו  

 חבר מועצה  זיגלמן יוסי  

 חבר מועצה  וייזר אייל  

 חברת מועצה  שרית מולכו  

 חבר מועצה ד'ר ברלנד אדוארד  

 

 סגן ומ'מ ראש העיר דמיטרי אפשטיין  נעדרו:

 חבר מועצה  אשר שמואלי

 סגן ראש העיר  אור כהן  

 חבר מועצה עו'ד אורן סודאי  

 בר מועצהח  קובי וייצמן  

 מנכ'ל העירייה  דני חמיאס נכחו:

 גזבר העירייהחגי שוורץ

 היועץ המשפטי לעירייה עו"ד אורן ארבל

 מנהלת הכנסות העירייה שושנה תורג'מן  

 עדה כהןעוזר ראש העיר  נסים אלפסי  

 מזכירת העירייה בפועל 
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 על סדר היום:

 

א. הצעת עו'ד סודאי בנושא: מתן הנחות  עות לסדר היום:שתי הצ .1

 בארנונה לסטודנטים.

 הנושא הורד מסדר היום עקב העדרו של מגיש ההצעה. 

 ב. הצעת שרית מולכו בנושא: הפעלת מערך צהרונים בגני טרום חובה.

נגד  שהתביניאשוילי ו מולכו,, סבג, וייזר נערך דיון השתתפו בו:

 -הנושא מסדר היום דתנערכה הצבעה להור להעלות הנושא לסדר היום.

 : להוריד הנושאים מסדר היום.הוחלט .2, נמנעים:1, נגד: 9בעד: 

 

 .  תברי"ם:2



 ₪ 700.755פיתוח שצ'פ במימון מקרקעי ישראל )חדש(  - 2/754/074

 מענק מקרקעי ישראל.

 ₪ 531.791 פיתוח מוסדות ציבור)חדש( -2/755/074

 מענק מקרקעי ישראל.

 ₪  1.232.546 הקמת היכל תרבות )הגדלה( -2/702/082

העברת שני המענקים דלעיל להקמת היכל תרבות לאחר ביצוע הפחתה בהם 

 ע'פ הכללים.

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

 לאשר.  הוחלט:

 

 לקבוצת הפועל עירוני₪,  2.500.000אישור עקרוני להעברת תקציב בסך  .3

 ה, ומתן בטוחות לבקר2015קציב שנת נהרייה, כדורסל, מליגת העל, מת

 לאשר. הוחלט: , נמנעים: אין.4, נגד:8בעד:  -נערכה הצבעה תקציבית.ה

  , לידיעה בלבד.זמני -31.3.14 -צית הדו"ח הכספי לתקציב הרגיל ל:תמ
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 .  שתי שאילתות :5

 א. שאילתא של שרית מולכו בנושא: תרומת טבלתים למח' דיאליזה. 

 ב. שאילתא של שרית מולכו בנושא: הסעת ילדים לבתי'ס מנהרייה 

 הירוקה.

 תשובות להן הונחו על שולחן המועצה לידיעת החברים.השאילתות וה 

 

 מזכירת העירייה בפועל עדה כהן

 ראש העירייה ז'קי סבג

 
 


