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באולם  ,19:00, בשעה 02.01.2018מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

  .הישיבות ק'/ג' בעירייה

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

  חבר מועצה  עו"ד דוד בניאשוילי

 חברת מועצה  קלאודיה מרקוב עו"ד

 חברת מועצה   דבורה כהן

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חבר מועצה   דורון משה

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

  סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין  

 חבר מועצה   עופר אלקיים

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן

 חבר מועצה   אייל וייזר

 

  חבר מועצה   אור כהן  נעדרו:

 חבר מועצה סיעת הירוקים   לא ידוע

 חברת מועצה   שרית מולכו

 

 גזבר העירייה   חגי שוורץ   נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס  

 היועץ המשפטי  אורן ארבלעו"ד   

 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן  
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 תב"רים לאישור:( 1
 מקורות מימון   סכום   הפרויקט 'תב"ר מס

 משרד השיכון  ₪  1,500,000  מעגל תנועה בכניסה הדרומית   2/818074
 הגדלה -לטרומפלדור 

 
 משרד החינוך ₪ 87,515 כיתות בביה"ס למדעים  6ית תוספת יבנ  2/841081

 הגדלה  - ואומנויות
 

 ₪  280,000מ.התחבורה  ₪ 400,000  הזמיר/נשרה. צומת מערבית   2/877074
 ₪ 120,000היטל כביש מ   חדש –נהריה הירוקה 

 הכנסות מבעלים ₪  5,240,000   פיתוח נהריה מזרח  2/173074
 לההגד  

 
 הכנסות מבעלים ₪  1,000,000  חיבורי מים לבתים חדשים  2/284091
 הגדלה  



 
 הכנסות מבעלים  ₪  2,500,000   פיתוח שכונת מנחם בגין  2/750074
 הגדלה  
  

 קרן היטל השבחה ₪ 650,000  עבודות פיתוח מבני חינוך 2/878081
 חדש

 
 קרן היטל השבחה ₪ 300,000  עבודות פיתוח מבני תרבות,  2/879082
 חדש – תרבות הפנאי וספורט  

 קרן היטל השבחה ₪ 840,000   עבודות פיתוח חזות העיר 2/880074
 הגדלה  

 
 משרד הפנים ₪ 350,000  2017הסדרת החוף הנפרד  2/881074
 חדש  

 
 המשרד לפיתוח הנגב והגליל ₪  1,000,000  תכליתי-הקמת מועדון רב   2/748082
 הגדלה – בשכ' אוסשקין  

 
 המשרד לפיתוח הנגב והגליל ₪ 1,000,000  כיתות לימוד לביה"ס  6תוספת   2/841081
 הגדלה – למדעים ואומנויות  

 המשרד לפיתוח הנגב והגליל ₪  1,500,000 שקיןיאוסקמת בית כנסת בשכונת ה  2/823082
 הגדלה  

 
 משרד השיכון ₪ 8,000,000  פיתוח שצפי"ם בשכונת אוסשקין  2/882074
  חדש  

 
 משרד החינוך ₪ 1,503,838  כיתות גן בשכ' אוסשקין 2בנית   2/883074
 חדש  

 אין. נמנעים:, 3 נגד:, 10: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

  חבר המועצה, עו"ד בניאשוילי, לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושא זה. הערה:
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לפקודת העיריות, להלן פירוט היתרי האשראי חח"ד לשנת  202בהתאם לסעיף  (2

2018:  
 אש"ח 2,000 י לישראל בע"מבנק לאומ .א
 אש"ח 2,000 בנק פועלים לישראל בע"מ .ב
 אש"ח 2,000  בנק מזרחי טפחות בע"מ .ג
 אש"ח 1,000 הבינלאומי לישראל בע"מבנק  .ד
 אש"ח 250 בנק דיסקונט לישראל בע"מ .ה
 אש"ח 500 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ .ו

 אש"ח    7,750 סה"כ
 

 אין. נמנעים:, 3 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 בעניין בקשת עמותת מועדון 12.12.2017אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  (3

 וכדורגל בית"ר נהריה.ספורט 
 .1 נמנעים:, 2 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:



 
בעניין בקשת העמותה לקידום  12.12.2017אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  (  4

 הספורט ההישגי בנהריה.
 .1 נמנעים:, 1 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
אישור המועצה ליציאת משלחת ליריד בצפון אמריקה, הסברה ועידוד עלייה  (5

מר דימה אפשטיין  –. חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש העיר 2018בחודש מרץ 
 פרוייקטורית. –+ סיריצקי יקטרינה 

 אין. נמנעים:, 3 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 .ני תאורה מבוססי טכנולוגיית לדרכישת מתקז לאישור להתקשרות ללא מכרא.  (6

 אין. נמנעים:, 3 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 

ב. אישור נסיעת מנכ"ל העירייה מר דני חמיאס ומנהל מח' חשמל מר משה בניסטי 
בדחיפות לסין, לניהול מו"מ לצורך רכישת מתקני התאורה מבוססי טכנולוגיית 

 הלד.
 אין. נמנעים:, 3 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
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ת ביטוחי העירייה האלמנטריים. רכישת פוליסול אישור להתקשרות ללא מכרז (7
 אין. נמנעים:, 3 נגד:, 11: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

  


