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 באולם  ,19:00, בשעה 04.09.2018מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

  .הישיבות ק'/ג' בעירייה

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

  סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 חבר מועצה   אשר שמואלי

 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

  חבר מועצה  בניאשויליעו"ד דוד 

 חברת מועצה  עו"ד קלאודיה מרקוב

 חברת מועצה   דבורה כהן

 חבר מועצה   עופר אלקיים

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 

  חבר מועצה   יוסי זיגלמן  נעדרו:

  חבר מועצה   אור כהן

 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 חבר מועצה   דורון משה  

 חבר מועצה  גוסטבו ספקטור

 חבר מועצה   אייל וייזר

 חברת מועצה   שרית מולכו  

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 

 

 גזבר העירייה   חגי שוורץ   נכחו:

 מנכ"ל העירייה דני חמיאס  

 היועץ המשפטי של העירייה  עו"ד אורן ארבל  

 מחליפה מרכזת ישיבות מועצה   שוש סבן  
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 מקורות מימון  סכום   הפרויקט 'תב"ר מס (1
 משרד החינוך ₪  270,000 הסדרת נגישות למוסדות חינוך 2/605081

 הגדלה
 

 מהיטל השבחה-הרשות ₪   600,000 עבודות פיתוח מבני חינוך 2/878081
 הגדלה

 הרשות מהיטל השבחה 1,100,000₪ עבודות פיתוח מבני תרבות 2/879082
  הגדלה

 מהיטל השבחה-הרשות  ₪  200,000  עבודות פיתוח חזות העיר 2/880074
  הגדלה

2018תקציב פיתוח משרד הפנים   ₪  922,000 עבודות פיתוח בכיכר העיריה   2/806074
 הגדלה - לבנים-ובכיכר יד 

משחקים  2018תקציב פיתוח משרד הפנים   ₪  1,217,279 רכישת והתקנת מתקני  2/915074
 חדש –ם והצללה בפארקי



 2018תקציב פיתוח משרד הפנים   ₪  103,500 סינטטי ברחבי העירדשא    2/916074
 חדש

 2018תקציב פיתוח משרד הפנים   ₪  200,875 ציפוי אספלט בשד' הגעתון  2/917074
 צד דרום מקטע געתון/הרצל 

 חדש - ועד געתון/ויצמן
 2018תקציב פיתוח משרד הפנים  ₪   293,346  ציפוי אספלט ברח' שאול המלך  2/918074

 חדש - ש.המלך/הרצוג ועד לצמ' ש.המלך/כיכר נחמיה
 

במבנים  מקרן מקרקעין .-הרשות ₪  595,000 לימוד -רכישת והקמת כיתות  2/919081
 משרד החינוך.   ₪  115,000 בנות אסתר-חידוש מבנים  2/920081 חדש ניידים

 חדש
 ₪ 91,946 70% משרד התחבורה ₪  131,352 2018סימון והתקני בטיחות  2/921074

  ₪  39,406 30% הרשות היטל כביש 

 אין. נמנעים:, אין נגד:, 8: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

  חבר המועצה, עו"ד בניאשוילי, לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושא זה. הערה:
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שיפוץ חזיתות בכל הבניינים מרובי הדירות בשכונות הוותיקות בעיר, בהתאם  (2

 הגג, למען שיפור חזות העיר בנוסף לרווחת הדיירים.להסכם 
 אין. נמנעים:, אין נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 

 :70הארכת שירות של העובדים לאחר גיל  (3
 א. שרה לוריג  
 ב. דוד פרץ  

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

  לאשר. הוחלט:

 


