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 , ל' תשרי תשע"ו13.10.2015מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

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

 

 

 ראש העיר  ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ'מ ראש העיר ייןדמיטרי אפשט  

 סגן ראש העיר  חיים רואש

 סגן ראש העיר  אור כהן

 חברת מועצה אורנה שטרקמן

 חבר מועצה עו'ד דוד ביניאשוילי

 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי

 חברת מועצה  דבורה כהן

 חברת מועצה קלאודיה מרקוב

 חבר מועצה  אשר שמואלי

 חבר מועצה  דורון משה  

 חבר מועצה  עופר אלקיים  

 חבר מועצה ד'ר ברלנד אדוארד

 מועצה תחבר שרית מולכו  

   נעדרו:

 חבר מועצה  אייל וייזר

 חבר מועצה  יוסי זיגלמן  

 חבר מועצה עו'ד אורן סודאי  

  נכחו:

 מנכ'ל העירייה דני חמיאס

  היועץ המשפטי לעירייה עו'ד אורן ארבל  

 גזבר העירייה  חגי שוורץ

 מבקר העירייה  יורם לוי
2 

 

 

 על סדר היום:

 

 מתן אזרחות כבוד לנשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, לאור שנים של שיתוף א. 1

נערך דיון השתתפו בו:  ו.יתופעולה, תמיכה וסיוע לעיר נהריה בכל תפקידיו וכהונ

 בעד: פה אחד, נגד: אין, נמנעים: אין.  -נערכה הצבעה לי.סבג, שמוא

 לאשר. הוחלט: 

 ב. מתן אזרחות כבוד לשר האוצר, מר משה כחלון, לאור הסיוע שסייע לעיר נהריה 

נערך דיון השתתפו  במסגרת כל תפקידיו, הן כחבר כנסת והן כשר בממשלת ישראל.

 הוחלט: בעד: פה אחד, נגד: אין, נמנעים: אין.  -נערכה הצבעה בו: סבג, שמואלי.

 לאשר.

 



 .  תברי"ם:2

 ₪ 3.030.000פיתוח עירוני כללי)הגדלה( מהיטל השבחה -2/782/074א.  

מגרשי ספורט עירוניים  לתחומים הבאים: עבודות בבי"ס, כבישים ומדרכות ,

ממשרד  )הגדלה(-הסדרת נגישות במוסדות חינוך -2/605/081ב.  ים.ופארק

 ₪ 90.000החינוך

 הוחלט: .2, נגד: 11בעד:  -נערכה הצבעה נערך דיון השתתפו בו: מולכו, שמואלי.

 לא השתתף החבר דוד ביניאשוילי. זהבדיון בנושא  הערה: לאשר.

 

א. הצעה לסדר יום של סיעת הירוקים, בנושא הצטרפות נהריה  .  הצעות לסדר:3

 לאשכול רשויות

ג.  ב. הצעה לסדר יום של סיעת הירוקים, בנושא טיפול במבנים נטושים. גליל מערבי.

ראש העיר הציע  , בנושא זרימת מי שפכים לים.הצעה לסדר יום של סיעת הירוקים

 -נערכה הצבעה נערך דיון השתתפו בו: סבג, מולכו. להוריד הנושאים מסדר היום.

 3את להוריד  הוחלט: , נמנעים: אין.2, נגד: 12בעד הורדת הנושאים מסדר היום: 

  מסדר היום. ההצעות

 של הגב'  70להחלטה להארכת שירות מעבר לגיל  אישור מועצת העיר3

 שרה לוריג.

 בעד: פה אחד, נגד: אין, נמנעים: אין. -נערכה הצבעה

 : לאשר.הוחלט

 

 הצעת החלטת אישור להארכת תוקף עבור היטלי סלילה ותיעול:  .5

ותיעול לחוק עזר לנהרייה )סלילת רחובות 16מכח סמכות המועצה לפי סעיף  

ההיטלים   , מחליטה מועצת העיר לאשר הטלת  2008 -ד( התשס"חצמו

עד לפרסום  . החלטה זו תעמוד בתוקף1.1.2016עפ"י חוק העזר הנ"ל , מיום 

, 1.1.2017 תיקון לחוק העזר הנ"ל בקשר עם תעריף ההיטלים, או עד ליום 

בדיון  הערה: לאשר. הוחלט: .2, נגד: 11בעד:  -נערכה הצבעה לפי המוקדם.

 השתתף החבר דוד ביניאשוילי.לא  זה נושאב

  

 מחליפת מזכירת העירייה בפועל תמי רבן

 ראש העירייה ז'קי סבג

 

 
 


