
 

 

 

 7/16פרוטוקול מס' 

כז' תמוז תשע"ו, , 2/8/16-מישיבה מן המניין של מועצת העיר, שהתקיימה ביום ג' 

 באולם הישיבות ק/ג בבנין העירייה. 19.00בשעה 

 

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ'מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 יר בתוארסגנית ראש הע  נה שטרקמןראו

 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי

 חבר מועצה   דורון משה  

 חבר מועצה  עו'ד דוד בניאשוילי  

 חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חברת מועצה   שרית מולכו  

 

 חברת מועצה  עו'ד קלאודיה מרקוב  נעדרו:

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חברת מועצה   דבורה כהן  

 חבר מועצה   אייל וייזר

 חבר מועצה   אור כהן  

 חבר מועצה   זיגלמן יוסי  

 חבר מועצה  עו'ד אורן סודאי  

 חבר מועצה  ד'ר אדוארד ברלנד  

 

 נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס 

 מבקר העירייה   יורם לוי  

 גזבר העירייה   חגי שוורץ  

 מזכירת העירייה בפועל   עדה כהן  
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 :על סדר היום
 

 

 . תברי"ם:1
 ₪ 920.000   )הגדלה( 2016פיתוח עירוני כללי  -2/817/074א. 

 עבור: עבודות במוסדות חינוך, חופי רחצה וחזות העיר, מהיטל השבחה

 ₪ 151.515  )חדש(2016סימון כבישים והתקני בטיחות  -2/827/074ב. 

 ₪ .  45.455  -30% מקרנות הרשות: ₪ 106.060  -70%ממשרד התחבורה:  

 ₪  8.132.000  הקמת היכל תרבות עירוני ממפעל הפיס )הגדלה( -2/702/082ג. 

 ₪ 800.000   פיתוח כבישים ומדרכות ברחבי העיר -2/729/074ד. 

 )הגדלה(. כבישמהיטל 



 1.080.000 מרכבת ישראל )הגדלה(ירשיפוצים במוסדות חינוך ועבו' פיתוח ברחבי הע -2/796/074ה. 

 ₪. 

 

 .2016תוכנית פיתוח ממשרד הפנים ו. 
 ₪ 139.552   ציפוי אספלט בשביל התמר )חדש(  -2/828/074 

  דש()ח ועד צומת יפה נוף/ חרמון ציפוי אספלט ברח' יפה נוף/ אפרים שריר ,  -2/829/074

 78.308   ₪ 

 ₪ 419.574 )חדש( אפרים שרירציפוי אספלט ברח' המעפילים מצ' מעפילים/מייסדים -2/830/074

 ₪ 551.774   ציפוי אספלט ברח' השקד   )חדש(  -2/831/074

 ₪ 1.200.000 )חדש( הצללה בפארקים  -2/832/074

 העירייה ריד לבנים ובכיכ רעב' פיתוח בכיכ -2/806/074

 ₪ 400.000 )הגדלה( 

 ₪ 650.000 דשא סינטטי במוסדות חינוך )חדש( -2/833/081

 ₪ 150.000   חיסכון באנרגיה במוסדות חינוך )חדש( -2/834/081
 ₪ . 3.589.208 :סך הכל

 סבג, מולכו. נערך דיון, השתתפו בו:  

 אין  נמנעים: 1נגד:   8בעד:   -נערכה הצבעה  

 לאשר. הוחלט:  

 בדיון בסעיף זה לא השתתף חבר המועצה עו"ד דוד ביניאשוילי. הערה:  

 

מליגת  -כדור סל,לקבוצת עירוני נהרייה ₪מיליון  4אישור עקרוני להעברת תקציב בסך . 2

 , ומתן בטוחות לבקרה התקציבית,2017העל, מתקציב 

מודגש בזאת כי סכום ₪.מיליון  1.5במסגרת זו מאושר מתן ערבות להלוואות גישור בסך  

 -בעהנערכה הצ .סבג, מולכו. נערך דיון, השתתפו בו: ₪ .מיליון  4זה הינו מסך התקציב של 

 אין נמנעים: 1נגד:   8בעד:   

  לאשר. הוחלט:

2 

סבג, השתתפו בו: -נערך דיון .9.6.2016. פרוטוקול ועדת התמיכות מיום: 3

 לאשר. הוחלט: .איןנמנעים:    1נגד:  8בעד:  -נערכה הצבעהמולכו

 

יה לשרת הקליטה, לסיור הסברה ועידוד עליה, . הצטרפות משלחת העירי4

חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש  .2016ואוקראינה, בחודש ספטמבר ברוסיה

 מר דמיטרי אפשטיין + פרוייקטור –העיר

 אחד.

 איןנמנעים:    1נגד:     8בעד:   -נערכה הצבעה סבג, מולכו. נערך דיון, השתתפו בו:

 לאשר. הוחלט:
 

 מזכירת העירייה בפועל עדה כהן
 ראש העיר ז'קי סבג



 
 


