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 יט' באדר תשע"ה 10.3.2015מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 ר סיומה של הישיבה ,שלא מן המניין, באולם הישיבות בק'/ג' בעירייה.מיד לאח

 

 

 ראש העיר  ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ'מ ראש העיר דמיטרי אפשטיין  

 סגן ראש העיר  חיים רואש

 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי

 חברת מועצה קלאודיה מרקוב

 חבר מועצה  אשר שמואלי  

 חברת מועצה  שרית מולכו  

 חבר מועצה  ור כהןא  

 חבר מועצה  יוסי זגלמן

 חבר מועצה  דורון משה  

 חבר מועצה  עופר אלקיים  

 חבר מועצה  קובי וייצמן

 חבר מועצה  אייל וייזר  

 חברת מועצה אורנה שטרקמן  

 חבר מועצה עו'ד אורן סודאי  

 חבר מועצה עו'ד דוד ביניאשוילי  

 

 חבר מועצה דוארדד'ר ברלנד א  נעדרו:

 

 מנכ'ל העירייה דני חמיאס נכחו:

  היועץ המשפטי לעירייה עו'ד אורן ארבל  

 גזבר העירייה  חגי שוורץ

 מבקר העירייה  יורם לוי

 עוזר ראש העיר  נסים אלפסי

  מזכירת העירייה בפועל  עדה כהן
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 על סדר היום:

 תברי"ם:.1
 

 ש'196.000 תכנון מעון יום רח' איסי לה מולינו מש' הכלכלה )חדש( -2/782/074א. 

 ש'196.000 )חדש( תכנון מעון יום בבי'ח נהרייה ממש' הכלכלה -2/788/084ב. 

 ש'  1.000.000 )חדש( כניסה חדשה נוספת לנהרייה הסדרת -2/786/074ג. 

 ש'. 300.000מאגרות והיטליםש' 700.000ממשרד התחבורה   

 ש'   2.000.000 )הגדלה( פיתוח עירוני כללי מהשבחה -2/782/074ד. 

 ש'150.000 )חדש( תכנון צומת הנגב/בן צבי -2/785/074ה.

 ₪ 105.000ממשרד התחבורה  

 ₪ .   45.000מאגרות והיטלים   

 



  105.000ממשרד התחבורה  ש'150.000 )חדש( / דרך העצמאות/ בן צבי21תכנון צומת גדוד  -2/784/074ו.

 ₪ .   45.000מאגרות והיטלים   

 

 ש'70.000 )חדש( הסדרת צומת וולפסון/שטיינמץ מקס -2/783/074ז.

 ₪ 49.000ממשרד התחבורה  

 ₪ .  21.000מאגרות והיטלים

 

 ממשרד החינוך.  ש'59.200 )הגדלה( הצטיידות -בניית תוספת כתות לבי'ס בגין-2/689/081ח.

 נערך דיון, השתתפו בו:  סבג, מולכו.

 , נמנעים: אין.4, נגד: 11בעד:  -נערכה הצבעה

 לאשר.  חלט: הו

 לא השתתף החבר דוד ביניאשוילי. 1בדיון בסעיף מס'  הערה:

 

 .31/12/2014 -. הדו"ח הכספי השנתי ל2

 נערך דיון השתתפו בו: סבג,  מולכו.

 , נמנעים: אין.4, נגד: 12בעד:  -נערכה הצבעה

 לאשר. ט:חלהו

 

 .18.2.15. פרוטוקול ועדת התמיכות מיום: 3

 בו: סבג, מולכו, סודאי.נערך דיון, השתתפו 

 , נמנעים: אין.4, נגד: 12בעד:  -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 

 18148. אישור חוזה להחכרת חדר טרנספורמציה בבי'ס כצנלסון , לחב' החשמל בגוש: 4

 .45חלקה: 

 .1, נמנעים: 4. נגד: 11בעד:  -נערכה הצבעה

 : ברוב קולות לאשר.הוחלט
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 ום:. שלוש הצעות לסדר י5

 

 א. הצעתו של חבר המועצה יוסי זיגלמן, בנושא: הגדלת תקציב החינוך.

 התנהל דיון, השתתפו בו: סבג, זיגלמן.

 , נמנעים: אין.4, נגד: 12בעד:  -להורדת הנושא מסדר היום -נערכה הצבעה

 הוחלט: להוריד הנושא מסדר היום.

 

מה מתרחש  –בדק בית הצעתו של חבר המועצה עו'ד אורן סודאי, בנושא: בקשה לב. 

 " שחקים". –בבית הספר הרב תחומי 

 התנהל דיון,השתתפו בו: סבג, סודאי, זיגלמו.

 , נמנעים: אין.4, נגד: 12בעד:  -להורדת הנושא מסדר היום-נערכה הצבעה

 להוריד הנושא מסדר היום. הוחלט:

 

 ג. הצעת סיעת הירוקים בנושא: מערכות ניקוז גשם וביוב בעיר נהרייה.

 השתתפו בו:  סבג, סודאי, מולכו, וייזר, שמואלי, בניאשוילי. -ערך דיוןנ

 , נמנעים: אין.4, נגד: 12בעד:  -נערכה הצבעה להורדת הנושא מסדר היום



  להוריד הנושא מסדר היום. הוחלט:

 זכירת העירייה בפועלמ עדה כהן

 ראש העירייה ז'קי סבג

 
 


