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  התשע"טבת  טו' ,6.1.2015מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 , באולם הישיבות בק'/ג' בעירייה.19.00בשעה 

 

 

 ראש העיר  ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ'מ ראש העיר דמיטרי אפשטיין  

 סגן ראש העיר  חיים רואש

 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי

 חברת מועצה קלאודיה מרקוב

 חבר מועצה דוד ביניאשוילי  

 חבר מועצה  עופר אלקיים  

 חבר מועצה  דורון משה

 חבר מועצה  אשר שמואלי  

 חברת מועצה אורנה שטרקמן  

 חבר מועצה  וייזר אייל

 חבר מועצה  אורן סודעי

 סגן ראש העיר אור כהן  נעדרו:

 חברת מועצה  שרית מולכו  

 חבר מועצה אדוארד ברלנד ד'ר  

 חבר מועצה  יוסי זיגלמן  

 חבר מועצה  קובי וייצמן  

 

 העירייה מנכ'ל דני חמיאסנכחו: 

  היועץ המשפטי לעירייה עו'ד אורן ארבל  

 גזבר העירייה  חגי שוורץ

 מבקר העירייה  יורם לוי

 מזכירת העירייה בפועל  עדה כהן
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 על סדר היום:

 תברי"ם:. 1

 
 ₪  1.200.000 חנה וסע לתחנת הרכבת, -2/656/074א. 

 השתתפות מרכבת ישראל עפ'י הסכם.

 

 ₪  5.000.000 הקמת גשר עילי להולכי רגל, -2/670/074ב. 

 מתחנת הרכבת, השתתפות רכבת ישראל עפ'י הסכם.

 

 ₪ 300.000  חיבורי מים )הגדלה( תשלומי בעלים -2/284/091ג. 

 

תשלום בעלים. 380.000₪ת מנחם בגין )הגדלה( פיתוח שכונ -2/750/074ד.   ׂ 

 

 124.861₪ בי'ס מקיף עירוני, )הגדלה( -2/726/081ה. 

 מענק בגין הצטיידות ע'י מפעל הפיס.



 

 300.000₪ שיפוצים והצטיידות במועדונים -2/778/082 ו.

 מענק המשרד לפיתוח הנגב והגליל )חדש(.

 -תוספת לעגלה תאורה נגררת 2/776/072ז.  

 ₪ .13.000-ענק מש' הפניםמ

 רכש מכלי מים מתקפלים  2/779/072 ח. 

 ₪ .30.000-מענק מש' הפנים

 ₪.127.000-הרחבת מחסן חרום ענק מש' הפנים-2/780/072  ט. 

 ביצוע קו מאסף ממזרעה עד -2/781/072י.   

 10.000.000₪מכון לטיהור שפכים נהריה)חדש( ממש' השיכון

 ₪ . 259.352פיתוח אזור תעשיה צפון )הגדלה( תשלומי בעלים.  – 2/243/074י'א.

 -נערכה הצבעה נערך דיון השתתפו בו: סבג, וייזר, סודאי, אלקיים, שמואלי.

  : לאשר.הוחלט. 1, נמנעים:1, נגד: 10בעד: 
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 (18192הקמת מוסדות ציבור במתחם אוסישקין  )תב'ע ג/ .2

 כיתות גן )כתת גן חובה +כיתת  2בשכונה יוקמו: מקווה ,בית כנסת, 

 טרום חובה( מועדון נוער+מועדון קשישים.

 המגרשים המיועדים למבני הציבור הם:

 .475חלקה  18146גוש  301מגרש תב'ע מס' 

 480, 478-חלקי חלקות 18146גוש  302מגרש תב'ע מס' 

 .483חלקה  18146גוש  303מגרש תב'ע מס' 

נערך דיון השתתפו  .162חלקה  18147גוש  304מגרש תב'ע מס' 

 לאשר. הוחלט: .1, נגד: 11בעד:  -בו: סבג, וייזר. נערכה הצבעה

 

 מינוי חברים לועדת ערר ארנונה: .3

 יו"ר -עו'ד מיכל דוידי

 חבר -מר יעקב אוחיון

בדיון בסעיף זה לא השתתף חבר  מ"מ יו"ר וחבר -עו'ד גלעד גושן

 המועצה עו'ד אורן סודאי.

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

 לאשר. הוחלט: 

 .29.12.14יום מו 28.12.14אישור החלטות ועדת התמיכות מיום  .4

 .1נגד: אין, נמנעים: , 11בעד:  -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 .2015אישור התבחינים למתן תמיכה לשנת   .5

 , נגד: אין, נמנעים: אין.12נערכה הצבעה: בעד: 

 נערך דיון , השתתפו בו: סבג, וייזר, סודאי.

 לאשר. הוחלט:

 הצעות לסדר. 3  .6

  לנהרייה 80-חגיגות ההצעת החברה שרית מולכו בנושא  .א

 של מגישת ההצעה. ההיעדרות יןבג ,ההצעה הורדה מסדר היום

 .חלוקת מלגותהצעת חבר המועצה אורן סודאי בנושא  .ב



בעת עריכת  ,בדק ויילקח בחשבוןייכי נושא המלגות  ציעראש העיר ה

 , ויוסדר במסגרתו.2015התקציב לשנת 

 מר סודאי, מגיש ההצעה לסדר, הצטרף להצעת ראש העיר ותמך בה.

 נערך דיון, השתתפו בו: סבג, סודאי, וייזר, שמואלי, ביניאשוילי.

 .1נמנעים: , נגד: אין,11בעד:  -נערכה הצבעה

  : לאשר.הוחלט
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 "הדקל."גן הצעת חבר המועצה אורן סודאי בנושא ג.  

 לא הייתהראש העיר הסביר לחברים כי בנושא הנ"ל העירייה 

 מעורבת כלל, כל הויכוח היה בין הורי התלמידים ומשרד החינוך, 

 על תפקודה של הגננת. אי הסכמהבגין 

 

 שנסגר.גן הדקל  לכל ילדיוראויים טובים פתרונות חלופיים  נתנההעירייה 

 נערך דיון, השתתפו בו: סבג, וייזר, סודאי, אלקיים, שמואלי, ביניאשוילי

 לאשר. הוחלט:. 1נמנעים: נגד: אין,   ,11בעד:  -נערכה הצבעה

  

  2014-9-7חודשי לתקופה:  תהדו"ח התל .7

 בלבד. הדו:ח הינו לידיעה
 

 ראש העיר ז'קי סבגמזכירת העירייה בפועלעדה כהן 

 


