
 168/פרוטוקול מס' 

 

 ו "תשעבאלול ' ג, 06.09.2016מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

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

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ'מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 העיר בתוארסגנית ראש   רנה שטרקמןאו

 חברת מועצה ר ציפי מורבאי"ד

 חברת מועצה  עו'ד קלאודיה מרקוב

 חבר מועצה   דורון משה  

 חברת מועצה   דבורה כהן  

 חבר מועצה  ד דוד בניאשוילי"עו  

 חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חבר מועצה  ד אורן סודאי"עו  

 חבר מועצה   אייל וייזר

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן  

   נעדרו:

 חבר מועצה   אשר שמואלי

 חבר מועצה אור כהן  

 חברת מועצה   שרית מולכו

 חבר מועצה  ד"ר אדוארד ברלנד  

 

  נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס

 היועץ המשפטי  עו'ד אורן ארבל  

 גזבר העירייה   חגי שוורץ  

 מבקר העירייה   יורם לוי  

 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן  
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 על סדר היום:

 

 תב"רים:.  1

 הסכום הפרויקט תב"ר מס 

 ₪ 900,000  בסך: הגדלה המים-עבודות פיתוח מפעל  2/506091

 הכנסות מבעלים 284מתב"ר מס'   מקור המימון :

 ₪ 180,000בסך:  הגדלה דרת נגישות למוסדות חינוךהס2/605084

 מקור המימון: משרד החינוך.

 ₪ 100,000בסך:    הגדלה במוסדות חינוךחידוש מבנים    2/798081 

 עמל.-מקור המימון : רשת

 



מקורות המימון  ₪. 2,650,000 בסך:  הגדלה201פיתוח עירוני כללי    2/817074 

 ₪  800,000 מהיטל כביש₪. 1,850,000  :מהיטל השבחה

 התקציב מיועד לפיתוח תשתיות כבישים ושבילים, 

 חינוך.חזות העיר ועבודות במוסדות  

 בעד: -נערכה הצבעהעו"ד ארבל, עו"ד סודאי, וייזר. נערך דיון, השתתפו בו: סבג,  

 לאשר. הוחלט: .אין נמנעים:, 3 נגד:, 9

 עו"ד בניאשוילי, לא השתתף  בדיון בנושא זה.  חבר המועצה, הערה: 
 

נערך דיון, השתתפו בו: סבג,  חן.-מר אברהם בר הוספת חבר לועדת ערר ארנונה:. 2

, 3 נגד:, 10 בעד: -נערכה הצבעה , עו"ד סודאי, וייזר, זיגלמן, אלקייםעו"ד ארבל

  לאשר. הוחלט:אין.  נמנעים:
 
 החלפת סגנית ראש העיר גב' אורנה שטרקמן חילופי גבריי בוועדת ביקורת:. 3

סודאי, זיגלמן, עו"ד נערך דיון, השתתפו בו: סבג,  בחבר מועצה מר דורון משה.

 .1 נמנעים:, 2 נגד:, 10 בעד: -נערכה הצבעה וייזר

  לאשר. הוחלט: 
3 

 
 
 אישור המועצה למינוי גב' תמי רבן כמרכזת ישיבות מועצה לאור יציאתה. 4

 עו"ד סודאי, עו"ד ארבל.נערך דיון, השתתפו בו: סבג,  לגמלאות של גב' עדה כהן.

 לאשר. הוחלט:. 1 נמנעים:, 2 נגד:, 10 בעד: -נערכה הצבעה

  תמי רבן 

 ראש העיר מרכזת ישיבות מועצה 

 

 


