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 , א' סיוון תשע'ו /62/2.61מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 מייד עם סיומה של הישיבה הקודמת בנושא החינוך, באולם הישיבות ק'6ג6 בעירייה2

  

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ'מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 העיר סגן ראש   חיים רואש

 סגנית ראש העיר בתואר   אונה שטרקמן

 חברת מועצה  ד'ר ציפי מורבאי

 חברת מועצה  עו'ד קלאודיה מרקוב

 חבר מועצה   דורון משה  

 חברת מועצה   דבורה כהן  

 חבר מועצה  עו'ד דוד בניאשוילי  

 חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 מועצהחבר   עו'ד אורן סודאי  

 חבר מועצה אור כהן

 חבר מועצה   אייל וייזר

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן  

 חבר מועצה  ד'ר אדוארד ברלנד  

 

 חברת מועצה   שרית מולכו  נעדרו:

 

 

  נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס 

 היועץ המשפטי  עו'ד אורן ארבל  

 גזבר העירייה   חגי שוורץ  

. 
 על סדר היום:

 

 : יםתב"ר2  1
 ₪. 610181043 תכנון ושדרוג הפסאג' בתחנת הרכבת הגדלה בסך:  2/797/073תב"ר מס'   .א

 מקורות המימון : רכבת ישראל.
 
 –מקורות המימון  ₪. 1.075.000  הגדלה בסך: 2016פיתוח עירוני כללי  2/817/074 תב"ר מס'  .ב

 מהיטל השבחה.-הרשות
 ער וקשישים.ולעבודות פיתוח במוסדות חינוך 1חזות העיר ומועדוני נ  התקציב מיועד:  
 
  מקורות המימון: ₪. 5501000  ספר הגדלה בסך:-נגישות כללית לבתי 2/821/081תב"ר מס'   .ג

 משרד החינוך.
 

 ₪ . 700.000 ׁ )חדש( תכנון שכונה צפון מזרחית2/797/073 ד.  תב"ר מס'

1 נגד: אין1 נמנעים: 15בעד:  -נערכה הצבעה מקורות המימון:  משרד השיכון. 
 .אין



 לאשר. הוחלט: 
 חבר המועצה1עו"ד בניאשוילי1 לא השתתף  בדיון בנושא זה. הערה:  
 /א' לחוק התכנון והבניה12לפי סעיף  1. מינוי נציג ציבור לועדת ערר מחוזית2

 מר משה קורקוס.: מחוז צפון
חבר  הערה: לאשר. הוחלט: 1 נגד: אין1 נמנעים: אין.15בעד:  -נערכה הצבעה 

 המועצה 1 עו"ד בניאשוילי1 לא השתתף בדיון זה.
 אישור בחירת מר פארס דאהר1לתפקיד מהנדס העירייה1 בהתאם.3

ואת  15.4.161מיום: להחלטת וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים1 
העיריות משכר מנכ"ל1 בהתאם להוראות פקודת 85% רשכרו בשיעו

 ונהלי משרד הפנים.
 1 נגד: אין1 נמנעים: אין.15בעד:  -נערכה הצבעה 
 לאשר. הוחלט: 
  חבר המועצה1 עו"ד בניאשוילי1 לא השתתף בדיון זה. הערה: 
 גדעון צימרמן. ןבעניי-משפטיותהחלטת הועדה להחזר הוצאות .4
נערכה הצבעה   נערך דיון1 השתתפו בו: סבג1 עו"ד סודאי1 עו"ד ארבל. 

 לדחיית בקשתו של מר גדעון צמרמן 1 להחזר הוצאות
 צועית שהוגשה למועצה1 ולאור כלהמק הלוועדמשפטיות1 בהתאם 

 המפורט במסמכים שהוגשו לחברים.
לאשר דחיית בקשתו של מר  :הולחט .15 נגד: אין1 נמנעים: 9בעד:  

 גדעון צמרמן להחזר הוצאות
בדיון בנושא זה לא השתתפו החברים: בניאשוילי  הערה: משפטיות.
 ושמואלי.

 

 


