
 

 

 

 

 5/17פרוטוקול מס' 

 

 

 ,18:30, בשעה 03.05.2017', דמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום  מישיבה

       באולם הישיבות ק'/ג' בעירייה.  

 

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 עירסגן ראש ה   חיים רואש

 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי     

  חבר מועצה  עו"ד דוד בניאשוילי

 חברת מועצה   דבורה כהן  

   חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חבר מועצה   אייל וייזר

 חבר מועצה   אבינועם מלכה

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן

 

 חבר מועצה   אור כהן   נעדרו:

 חברת מועצה  ודיה מרקובעו"ד קלא

 חברת מועצה   שרית מולכו

 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 חבר מועצה   דורון משה

 

 

 

 היועץ המשפטי  עו"ד אורן ארבל נכחו:            

 מנכ"ל העירייה   מר דני חמיאס  

 גזבר העירייה   חגי שוורץ  

 מבקר העירייה   יורם לוי

 צהמרכזת ישיבות מוע   תמי רבן  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
-2- 

 
 
 ,525, ברח' השרון לפקודת העיריות 188לפי סעיף מקרקעין בדבר עסקת אישור  . 1

, עפ"י תוצאות ₪ 370,000בסכום של :   20חלקה ,תת  41,חלקה  18149בגוש 
 .011/17מכרז מס' 

 .אין נמנעים:, 3 נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 .2017יכות לגוף נתמך לשנת אישור תבחינים למתן תמ .2

 .אין נמנעים:, 3 נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 60-לבניית קומה נוספת של חניה )כ₪  6,000,000אישור נטילת הלוואה בסך  . 3

 .מקומות חניה( בפרוייקט משולב ברח' וולפסון
 .אין נמנעים:, 3 נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
אישור מועצת העיר לפעול לאכיפת עבירות תעבורה בתחום השיפוט של נהריה  .4

 )לעבירות רכיבה על אופניים ואופניים חשמליים(.
 .אין נמנעים:, 3 נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 . 2017אישור המועצה למבצע הנחה מיוחדת בארנונה בשנת  .5

החלטה שהוגשה לחברי המועצה ו לר את הצעתראש העינערך דיון בו הרחיב  :דיון
 לכלל הנכסים בעיר ולא רק לנכסי מגורים, באותם תנאים של המבצע.

 .אין נמנעים:, 3 נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

את בקשת ראש העיר למבצע הנחה בארנונה אשר יחול על כלל  לאשר הוחלט:

 הנכסים בעיר.
 
יב לסיור, הסברה ועידוד עלייה בחודש אישור המועצה ליציאת משלחת ליריד בקי .6

מר דימה אפשטיין +  –. חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש העיר 2017יוני 
 פרוייקטורית. –קלימוב ילנה 

 .אין נמנעים:, 3 נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 

  


