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  דתשע"חשוון  יח' 11.11.14מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 , באולם הישיבות בק'/ג' בעירייה.19.00בשעה 

 

 

 ראש העיר  ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ראש העיר  חיים רואש

 סגן ראש העיר  אור כהן

 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי

 חברת מועצה קלאודיה מרקוב

 חבר מועצה דוד ביניאשוילי  

 חבר מועצה  עופר אלקיים  

 חבר מועצה  אשר שמואלי

 ברת מועצהח אורנה שטרקמן  

 חבר מועצה  זיגלמן יוסי

 חבר מועצה  וייזר אייל  

 חבר מועצה ד'ר ברלנד אדוארד

 חברת מועצה  שרית מולכו  

 חבר מועצה  אורן סודעי  

 חבר מועצה  קובי וייצמן  

 

 סגן ומ'מ ראש העיר דמיטרי אפשטיין  נעדרו:

 חבר מועצה  דורון משה  

 

 העירייה מנכ'ל חמיאסדני  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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 20.נסיעת משלחת העירייה לעיר התאומה איסי לה מולינו שבפריז, לרגל 1

חברי המשלחת הם:  שנה לקיום קשרי ערים תאומות בין נהרייה ואיסי לה מולינו.

 ראש העיר מר ז'קי סבג, עוזר ראש העיר מר נסים אלפסי,

 חברת המועצה ד"ר ציפי מורבאי, חברת המועצה עו"ד קלאודיה מרקוב, 

גדים: אין,  , מתנ15בעד:  -נערכה הצבעה וחברת המועצה אורנה שטרקמן. 

  נמנעים: אין.

  לאשר הוחלט:

)חוף  4870א. שינוי תוכנית ג/ הצעות לסדר יום הישיבה של סיעת הירוקים: 3. 2

 הוחלט כי הצעה זו תידון בישיבת מליאת ועדת בנין ערים, שתתקיים מיד דלתא(.

 .מון הפעלת מערך היסעים לילדי השכונות המזרחיותב. מי לאחר סיום ישיבה זו.

נערך  ג. פינוי חדרי שנאים ומדידת קרינה בלתי מייננת במוסדות חינוך בנהרייה.



נערכה  השתתפו בו: סבג, וייזר, מולכו, אלקיים.ג' -דיון בהצעות לסדר ב' ו

: הוחלט ,   נמנעים: אין.5נגד:  , 10 בעד הצבעה להורדת הנושאים מסדר היום

 לאשר.

 

 ,2016 -ו 2015. אישור המועצה לפתיחת חשבונות בבנק דקסיה בע'מ, לשנים: 3

יובהר כי לכל פרוייקט כאמור יפתח חשבון  לכל פרוייקט שימומן ע'י מפעל הפיס.

 לאשר. הוחלט: .5, נגד: 10בעד:  -נערכה הצבעה עזר נפרד בבנק דקסיה.

 

 אישור להארכת תוקף תעריפי היטל סלילה ותיעול. .4

 לחוק העזר לנהרייה )סלילת רחובות 16מכוח סמכות המועצה לפי סעיף  

 ת ההיטלים, מחליטה מועצת העיר לאשר הטל2008 -ותיעול צמוד( התשס'ח

יקון החלטה זו תעמוד בתוקפה עד לפרסום ת .1.1.15עפ'י חוק העזר הנ'ל מיום 

 לחוק העזר הנ'ל בקשר עם תעריף

 , לפי המועד המוקדם.1.1.16ההיטלים, או עד ליום 

  .5, נגד: 10בעד:  -נערכה הצבעה 

  לאשר. הוחלט:
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 :. תברי"ם5

 

 ₪ .17.000 משאבה ועגלה נגררת לחירום  מענק מש' הפנים  -2776-072 

 

 ₪ .91.500 מענק מש' החינוך -פינות עבודה-ביה'ס אביר יעקב -2/708/081 

 

 ₪ .209.874 תשלום בעלים -פיתוח אזור תעשיה צפון )הגדלה( -2/243/074 

 

 ₪ .708.000 תשלום בעלים-אזור תעשיה צפון )הגדלה(פיתוח  -2/257/074 

 

 ₪ .  1.491.905 תשלום בעלים-)הגדלה( פיתוח בית עלמין חדש -2/407/085

 ₪ .  2.800.000תשלום בעלים-)הגדלה( פיתוח נהרייה מזרח -2/173/074 

 ₪ .  2.098.000 שלום בעלים ת-)הגדלה( חיבורי מים  -2/284/091 

 ₪ .316.000 תשלום בעלים-)הגדלה( פיתוח שכ' מנחם בגין  -2/750/074 

  .5, נגד: 10בעד:  -נערכה הצבעה 

 לאשר. הוחלט:

 מזכירת העירייה בפועל עדה כהן

 ז'קי סבג ראש העירייה

 

 



  


