
 

 

 

 6/17פרוטוקול מס' 

 

באולם  ,19:00, בשעה 06.06.2017', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום  מישיבה

 מן המניין.שלא מיד עם סיומה של הישיבה , הישיבות ק'/ג' בעירייה
   

 

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 העיר בתוארסגנית ראש   אורנה שטרקמן

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי     

  חבר מועצה  עו"ד דוד בניאשוילי

 חברת מועצה  עו"ד קלאודיה מרקוב

 חברת מועצה   דבורה כהן  

   חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חבר מועצה   אייל וייזר

 צהחבר מוע  עו"ד אורן סודאי

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן

 חבר מועצה   אור כהן   

 

 חברת מועצה   שרית מולכו  נעדרו:

 חבר מועצה   אבינועם מלכה  

 חבר מועצה   דורון משה

 

 היועץ המשפטי  עו"ד אורן ארבל נכחו:            

  מנכ"ל העירייה   דני חמיאס  

 מבקר העירייה   יורם לוי

 ת מועצהמרכזת ישיבו   תמי רבן  

 גזבר העירייה   חגי שוורץ  
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  –תב"רים לאישור  (   1

 מקורות מימון  סכום    הפרויקט  'תב"ר מס
          היטל השבחה ₪  800,000         הגדלה -  2017רוני כללי פיתוח עי      2/850074

 התקציב מיועד לביצוע עבודות                     
 במוסדות חינוך חזות העיר וחוף הים.                    

 
 חדש - חינוך-שידרוג מגרשי ספורט בקרית  2/853082

  ₪  300,000  . המועצה להסדר ההימורים בספורט1
 ₪  120,000                      . הרשות מהיטל השבחה2

 ₪  0420,00    סה"כ :            
 
 

    2017 משרד הפנים פיתוח חופי רחצה 
 

  ₪   120,000           חדש - חוף נפרד-סוכת הצלה  2/854074
 ₪    21,000          חדש - חוף נפרד-גדר הפרדה  2/855074
 ₪    32,000      חדש -מצופים, דגלים( ציוד הצלה ובטיחות)חסקות,  2/856074
 ₪    20,000  חדש – כריזהרמקולים ומגברים למערכת   2/857074
 ₪      7,000            חדש – חוף נפרד-מערכת כריזה  2/858074

 .אין נמנעים:, 4 נגד:, 10: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 
 
אש"ח  255,000כולל ₪ ) מיליון  4,255,00בסך תמיכה אישור עקרוני להעברת  (  2

, ומתן 2018סל מליגת העל, מתקציב -תמיכה עקיפה (, לקבוצת עירוני נהריה כדור
 בטוחות לבקרה התקציבית, במסגרת זו מאושר מן ערבות להלוואות גישור בסך

 ₪.מיליון  4,255,000של  מיכהמודגש בזאת כי סכום זה הינו מסך הת₪. מיליון  2
 .אין נמנעים:, 4 נגד:, 10: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 
 ב."הישגי נהריה בבחינות המיצ הצעה לסדר היום בנושא (  3

 ראש העירייה התנגד לבקשה וביקש שלא להעלות את הנושא על סדר היום.
עלות את הנושא על הוהוחלט שלא ל ייהראש העיר לעמדתביחס  נערכה הצבעה

 .אין נמנעים:, 4 נגד:, 10: בעד -סדר היום

 להוריד את ההצעה מסדר היום. הוחלט:
 

  


