
 

 

                                                                              

 

                                                                            

 1611/פרוטוקול מס' 

 

 

 באולם 19.00ה בשע, 06.12.2016', גמישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום 

 בעירייה. הישיבות, קומה ג'

     

 מ ראש העירסגן ומ"  דמיטרי אפשטיין השתתפו:

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 חברת מועצה  ר ציפי מורבאי     "ד

  חבר מועצה  עו"ד דוד בניאשוילי

 חברת מועצה  ד קלאודיה מרקובעו"

 חברת מועצה   דבורה כהן  

   חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חבר מועצה   אייל וייזר  

 חבר מועצה   אבינועם מלכה

   

 ראש העירייה   ז'קי סבג  נעדרו:

  חברת מועצה   שרית מולכו  

 חבר מועצה   אשר שמואלי

 חבר מועצה   דורון משה

 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן

 חבר מועצה   אור כהן 

 

 היועץ המשפטי  ד אורן ארבלעו" כחו:            נ

 מבקר העירייה   יורם לוי  

 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן  
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 על סדר היום:
 

 
 נוסח לאחר קריאת אבינועם מלכה.  המועצה של חבר בות לשמירת אמוניםיהתחי. 1

 הנ"ל לשמור המועצה חבר  התחייב ,ע"י היועץ המשפטי עו'ד ארבל תההתחייבו    
 אמונים .    
 
 
 אישור תב"רים כמפורט:. 2
 

 מקורות מימון  סכום    הפרויקט  תב"ר מס
 המשרד לפיתוח              ₪   3,990,982.-  פיתוח טיילת לאורך החוף הצפוני    2/843/074

 הפריפריה, הנגב והגליל                                                                        חדש                           
 

 המשרד לפיתוח   ₪     900,000.-  הסבת מבנה עירוני למרכז קהילתי לנוער    844/082
והגלילהפריפריה, הנגב        חדש 

        
 המשרד לפיתוח   ₪     500,000.-          הסבת מבנה עירוני למועדון ילדים        2/845/082

 והגלילהפריפריה, הנגב        חדש
 

 משרד השיכון    ₪ 2,000,000.-   תכנון ופיתוח מתחם "סער"    2/846/074
 שכ' טרומפלדור חדש  

 
 המשרד לפיתוח  ₪  7,219,166.-הגדלה         הקמת היכל תרבות עירוני          2/702/082

 הפריפריה, הנגב והגליל 
 

  לפיתוח המשרד  ₪    500,000.-    נוער במבנה ובניה פיתוח עבודות   2/799/082
 והגליל הנגב, הפריפריה     הגדלה חורף' וילאג

   
 היטל  -מכספי הרשות ₪    2,700,000.-      ביבתי כבישים ומדרכות           פיתוח ס   2/729/074

 כביש        הגדלה
 

 היטל  -מכספי הרשות ₪     220,000.-                                2016וני כללי  פיתוח עיר   2/817/074
 התקציב מיועד  השבחה     הגדלה

 לעבודות במוסדות
 וחזות העיר חינוך

 

 אייל וייזרדימה אפשטיין,  נערך דיון, השתתפו בו:

 .אין נמנעים:, 2 נגד:, 7 בעד: -נערכה הצבעה

  לאשר. הוחלט:      

 בדיון בנושא זה. עו"ד בניאשוילי, לא השתתף  צה,חבר המוע הערה:
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   ישנו צפי שיהיה גידול בהכנסות העירייה בשנה  אישור עקרוני להקטנת גרעון נצבר.. 3
 ₪  3,000,000, מעבר לסכום המתוקצב, לפיכך מוצע להעביר סכום של עד 2016זו,     
 להקטנת הגרעון הנצבר בתקציב הרגיל.    
 אייל וייזר, אבינועם מלכהדימה אפשטיין,  ערך דיון, השתתפו בו:נ

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

 לאשר. הוחלט:
 
 
 
 

 

 

 ז'קי סבג                       תמי רבן           

 

   ראש העיר                                            מרכזת ישיבות מועצה     


