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 18:30בשעה  30.08.2017 שהתקיימה ביום ג' של מועצת העיר, מן המניין,שלא מישיבה 

 באולם הישיבות, קומה ג' בעירייה.

     

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 העיר סגן ראש   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   דורון משה

 חברת מועצה   שרית מולכו

  חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 חבר מועצה   ור כהן א  

 

 חבר מועצה   אייל וייזר  נעדרו:

 חבר מועצה סיעת הירוקים   לא ידוע  

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן

   

 היועץ המשפטי  עו"ד אורן ארבל נכחו:            

  מנכ"ל העירייה   דני חמיאס  

 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן  

 גזבר העירייה   חגי שוורץ  

 מנהל המחלקה לתכנון עיר   וירוני ל  
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 על סדר היום:

 

 הסכם הגג עם משרד השיכון ומשרד האוצר

 

ראש העירייה מר ז'קי סבג נשא דברי פתיחה וציין כי לאחר דיונים אשר נערכו במשך שנה 

 –ההסכם כולל תוספת של כ  .וחצי נחתם הסכם הגג עם משרד השיכון ומשרד האוצר

ות דיור חדשות , אזור תעשייה חדש, פיתוח העיר מבחינת תשתיות חדשות יחיד 10,000

 ₪.מיליון  318ושדרוג התשתיות הקיימות בשכונות הוותיקות בסך של 

 

חברת המועצה מולכו ברכה על הסכם הגג אך ביקשה הבהרות ביחס להשקעות בשכונות 

ותיקות. על כך הבהיר לה ראש העירייה כי נושא זה מוגדר "ישן מול חדש" במסגרתו תקבל 

 ש"ח מתוך הסך הכולל. יליון מ 86 –העירייה כ 

 

ענתה ע"י ראש כן ביקשה חברת המועצה מולכו הבהרות בנושא תשתיות התחבורה ונ-כמו

העירייה וחבר המועצה שמואלי על השקעות משרד התחבורה, בנוסף למוצע בהסכם, 

 לשיפור תשתיות התחבורה באזור.

 

אורן סודאי העיר כי הסכמי הגג בארץ הינם אקט פוליטי של מפלגת עו"ד המועצה  חבר

דש בגבעת כולנו לתועלת ראשי העיריות. וכן ביקש הבהרות ביחס לשטח אזור התעשייה הח

 שעל, עליהן השיב ראש העירייה. 

 

אף בנושא תשתיות התחבורה העיר עו"ד סודאי וקיבל מענה מראש העירייה ביחס לכביש 

)עוקף נהריה(, אשר יתנו מענה למצוקת התחבורה באזור, והתחייבות  859החדש וכביש  89

 .2021משרד התחבורה להשלימו עד שנת 

 

את נושא תשתיות התחבורה וברך על הקמתו של אזור חבר המועצה אשר שמואלי הבהיר 

נמצא בשלבי סיום  89התעשייה החדש בגבעת שעל. אשר שמואלי ביקש להוסיף כי כביש 

 ויקל על התחבורה באוזר. 

 

 .שמואליאור כהן, , עו"ד סודאי, מולכונערך דיון, השתתפו בו: סבג, 

 .אין נמנעים:, 3 נגד:, 11 בעד: -נערכה הצבעה

  לאשר. הוחלט:

 

 

 ז'קי סבג                       תמי רבן           

      

   ראש העיר                                            מרכזת ישיבות מועצה     


