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באולם הישיבות ק'/ג'  ,19:00, בשעה 06.02.2018מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 .בעירייה

  

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן השתתפו:

 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

  חבר מועצה  עו"ד דוד בניאשוילי

 מועצהחברת   עו"ד קלאודיה מרקוב

 חברת מועצה   דבורה כהן

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חבר מועצה   דורון משה

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין  

 חברת מועצה   שרית מולכו

 חבר מועצה   אייל וייזר

 

 ראש העירייה   ז'קי סבג  נעדרו:

 חבר מועצה   עופר אלקיים

  מועצהחבר    אור כהן

 חבר מועצה סיעת הירוקים   לא ידוע

 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן

 

 גזבר העירייה   חגי שוורץ  נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס  

 היועץ המשפטי  אורן ארבלעו"ד   

 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן  
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 מטעם סיעת הירוקים, מר גוסטבו ספקטור.הצהרת אמונים של חבר המועצה החדש  (1
 אי הגעתו של מר גוסטבו ספקטור. עקבהסעיף ירד מסדר היום  

 
 
 תב"רים לאישור: ( 2

 מקורות מימון  סכום   הפרויקט 'תב"ר מס
 משרד הפנים ₪ 2,500,000  טיילת לאורך החוף הצפוני  2/843074

 הגדלה
 משרד החינוך   ₪ 358,184  חינוךבני חידוש מבנים במ  2/870081

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

 הגדלה



 
 הרשות מהיטל השבחה  ₪  180,000  עבודות פיתוח מבני תרבות,  2/879082

 תרבות הפנאי הגדלה 
 משרד החינוך ₪ 521,475  חינוך וסדותחידוש מבנים במ  2/889081

 חדש
 ₪ 315,000 70%תחבורה מ.ה ₪  450,000   -סובה בבי"ס גולדה מאיר  2/890074

 ₪  135,000 30%הרשות מהיטל כביש   בלפור כניסה מערבית חדש
 

 ₪ 420,000 - 70%  התחבורהמ.   ₪ 600,000   הסדרת צומת שקד/עדעד  2/891074
 ₪  180,000 - 30%  הרשות מהיטל כביש חדש

 
 התחבורהמ. ₪ 13,744,830 עד ביה"ח בנהריה-89שול כביש הרחבת   2/892074

 חדש
 משרד החינוך ₪  5,977,580 שקיןיכיתות בבי"ס אוס 8תוספת  תיבני  2/893081

 חדש
 

 ד החינוךמשר ₪ 5,549,180  יתות בבי"ס רמזכ 6ת תוספת יבני  2/894081
 חדש

 
 משרד הפנים ₪  4,023,000   חידוש מרכז העיר  2/895074

 חדש
 משרד הפנים ₪  49,000  רכישת גנרטורים למוקדים  2/896072

 חדש
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 מקורות מימון  סכום   הפרויקט 'תב"ר מס
 משרד הפנים ₪  20,000   בזור מרכז הפעלהיא  2/897072

 חדש
 

 משרד הפנים ₪  34,000   רכישת אמצעים לרובעים 2/898072
 חדש

 
 משרד הפנים ₪  35,500   רכישת מיכלי מים  2/899072

 חדש
 

  משרד הפנים ₪ 35,000  שדרוג/שיפוץ מחסן חירום  2/900072
 חדש

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

 לאשר. הוחלט:

  חבר המועצה, עו"ד בניאשוילי, לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושא זה. הערה:
  ₪. 12,000,000אישור נטילת הלוואה בסך  (3

 0.20שנים(, מבנק דקסיה ,ריבית: פריים עד מינוס  15לזמן ארוך ) :תנאי ההלוואה 
 ההלוואה הינה ליעדים הבאים: . 2/906074בתב"ר מס ' 

 ש"ח. 1,200,000 -בניית מבנה לחיילים בטרמפיאדה, בסך כ (1
 ש"ח. 2,500,000 -הפארק ברחוב הברקן, בסך כ הקמת (2
 ש"ח. 2,000,000 -ומשטחי גומי בפארקים , בסך כ אספקה והתקנת הצללות  (3
 ש"ח. 1,300,000 -שיפוץ אולם ספורט בבי"ס רמז, בסך כ (4
 ש"ח. 2,500,000 -השלמת עבודות בבית הכנסת בשכונת אוסישקין, בסך כ (5
 ש"ח. 2,500,000 -שיפור מערכת הכבישים, בסך כ (6

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

 לאשר. הוחלט:
 



 
 אישור המועצה ליציאת משלחת ליריד בצפון אמריקה, הסברה ועידוד עלייה בחודש  (4

מר דימה אפשטיין + סיריצקי  –. חברי המשלחת הם: סגן ומ"מ ראש העיר 2018מרץ 
 פרוייקטורית + מנכ"ל העירייה מר דני חמיאס. –יקטרינה 

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

  לאשר. הוחלט:

 


