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 ,13.5.2014של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג': מישיבה מן המניין, 

 באולם ק/ג' בעירייה. 19.00יג' אייר תשע"ד, בשעה 

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו: 

 סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 העירסגן ראש    חיים רואש  

 סגן ראש העיר   כהן אור  

 חברת מועצה  ד'ר ציפי מורבאי  

 חבר מועצה  עו'ד דוד ביניאשוילי  

 חברת מועצה  עו'ד קלאודיה מרקוב  

 מועצה חבר  אשר שמואלי  

 חבר מועצה   דורון משה  

 חברת מועצה   שרית מולכו  

 חבר מועצה   וייזר אייל  

 החבר מועצ  עו'ד אורן סודאי  

  חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חבר מועצה   זגלמן יוסף

 

 

 חברת מועצה  אורנה שטרקמן  נעדרו:

 חבר מועצה   קובי וייצמן  

 חבר מועצה  ד'ר ברלנד אדוארד

 

 

 מנכ'ל העירייה   דני חמיאס  נכחו:

 גזבר העירייה   חגי שוורץ

 היועץ המשפטי לעירייה  עו"ד אורן ארבל  

 בקר העירייהמ   יורם לוי  

 עוזר ראש העירייה   נסים אלפסי

 מזכירת העירייה בפועל   עדה כהן  
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 על סדר היום: על סדר היו

 

 לסדר יום : ותהצע .1

 נגישות בשטחים ובמוסדות ציבוריים-א. הצעת החבר אייל וייזר בנושא

נערך  מכרז תפור?.ב. הצעת החבר עו'ד אורן סודאי בנושא החינוך בנהרייה לאן? 

ביניאשוילי ו דיון בנושאים הנ"ל, השתתפו בו: סבג, וייזרא, מולכו, סודאי, 

פופוליסטיות ולא  , בגלל היותן שהיציע להוריד את שתי ההצעות מסדר היום

 ענייניות.



 -מסדר היום יםנערכה הצבעה להורדת הנושא 

בעד הנושא בסעיף 4, לא השתתפו: , נגד: אין10: הנושא בסעיף א' הצביעו בעד

 .5,   נגד: אין, לא השתתפו: 9ב' הצביעו: 

 מסדר היום . ההצעות 2את : להוריד הוחלט 

 

 הבהרה לגבי טבלת הוועדות: .2

חבר המועצה עופר אלקיים, אשר חבר בוועדה, יחליף את החבר דימה  

יה, היינו מיום וזאת החל מאמצע הקדנצ  כמ'"מ יו"ר הוועדהאפשטיין  

. מובהר כי לאחר ההחלפה ימשיך לכהן החבר דימה אפשטיין  14.5.2016 

 .הכחבר מן המניין בוועד 

 

 זמני. -31.12.13 -תמצית הדו"ח הכספי לתקציב הרגיל ליום .3

 .4, נגד: אין, לא השתתפו: 10בעד: -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 

 8.5.14 -פרוטוקול ועדת התמיכות מיום .4

 .4, נגד: אין, לא השתתפו: 10בעד: -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 

 324חלקה:  18209מ"ר בגוש:  7.88אישור זמני לשימוש בשטח ציבורי בגודל:  .5

 לאריק אהרונוביץ.

 .4, נגד: אין, לא השתתפו: 10בעד:  -נערכה הצבעה

  לאשר. הוחלט:
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 תברי'ם:. 6

 ₪ 3.232.311 תוספת כיתות בבית ספר גולדה )חדש(  -   2/752/081 א. 

 מענק משרד החינוך.

 389.224₪ בניית גן ילדים ברח' נשר )הגדלה(  - 2/719/0812ב.   

 מענק משרד החינוך.

 ₪ 1.200.000 פיתוח עירוני ובטיחות כללי )חדש(  -  2/753/074ג.   

  מהיטל השבחה.

 35.200₪ בי'ס אפיק נהרייה  )בבית חולים(  -  2/730/081ד.  

 עבור פינות עבודה )אופק חדש(. -מענק מש' החינוך

 ₪  4.931.296 )חדש( תוספת כיתות בבי'ס גולדה   - 2/752/081  .ה 

 ₪  3.232.311-בינוי-מענק מש' החינוך   המימון:

 ₪  1.098.985תוספת -ענק מש' החינוךמ

 600.000₪םוהיטלימאגרות השתתפות העירייה 

 ₪  4.931.296סך הכל

  .4,  נגד: אין, לא השתתפו בהצבעה: 10בעד:  -נערכה הצבעה

 : לאשר.הוחלט

 סגן ומ"מ ראש העירייה, מר דימה אפשטיין נוסע לחבר מדינות הודעה: 



תנועת נוער -ר, הנסיעה הינה מטעם ועל חשבון "עזרא"ברית המועצות לשעב

עולמית, במסגרת המאמץ הלאומי להבאת עולים לישראל, יתקיימו מפגשים 

 עם עולים פוטנציאליים. 

 ראש העירייה - מזכירת העירייה בפועל ז'קי סבג עדה כהן 

 

 
 


