
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה                       

 2 

 3 

 4 19:00, בשעה 18/07/2017', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה 

 5 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 6 השתתפו:

 7 ראש העיר  מר ז'קי סבג

 8 סגן ראש העיר אפשטיין  טרימר דימ

 9 סגן ראש העיר  מר חיים רואש

 10 רת מועצהחב  ד"ר ציפי מורבאי

 11 חברת מועצה  גב' דבורה כהן

 12 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 13 חבר מועצה עו"ד דוד בניאשוילי

 14 חבר מועצה  מר עופר אלקיים

 15 

 16 נעדרו:

 17 סגנית ראש העיר בתואר גב' אורנה שטרקמן

 18 מועצה תחבר  שרית מולכוגב' 

 19 חבר מועצה  מר חיים רואש

 20 חבר מועצה  אינג' אייל וייזר

 21 חבר מועצה  לי מר אשר שמוא

 22 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 23 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן

 24 חבר מועצה  מר אור כהן

 25 חבר מועצה מר אבינועם מלכה

 26 חבר מועצה סיעת הירוקים  לא ידוע 

 27 

 28 

 ישיבת מועצה מן המניין

  2017ביולי  18ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 נכחו:

 2 מזכירת המועצה   גב' תמי רבן

 3 היועמ"ש לעירייה   אורן ארבל עו"ד

 4 גזבר העירייה   חגי שוורץמר 

 5 מבקר העירייה  ימר יורם לו

  6 

 7)א(" לתוספת 22חברי מועצה. "בהתאם להוראת סעיף  8במועד פתיחת הישיבה נכחו 

 8השנייה לפקודת העיריות, נדחה מועד פתיחת הישיבה בחצי שעה. לפיכך החלה הישיבה 

 9 חברי מועצה.  8בנוכחות  19:30בשעה 

 10 

 11 . תב"רים לאישור1

 12 מקורות מימון  סכום   הפרויקט תב"ר מס'

 13 הכנסות מבעלים  ₪ 435,607 פיתוח אזור התעשיה הצפוני 2/243074

 14 )הגדלה(   

 15 היטל כבישים  ₪ 2,500,000  פיתוח סביבתי כבישים  2/729074

 16 ומדרכות )הגדלה(  

 17 מהתקציב הרגיל  ₪ 500,000  לחוק 101יישום תיקון  2/777074

 18 התכנון והבנייה )הגדלה(  

 19 היטל השבחה  ₪ 650,000  2017פיתוח עירוני כללי  2/850074

 20 )הגדלה( התקציב מיועד:   

 21 לעבודות במוסדות חינוך,   

 22 חזות העיר וחוף הים.   

 23 משרד החינוך   ₪ 1,606,500 חידוש מבנה ביה"ס מח"ט  2/859081

 24 פסגות )חדש(    

 25 נגד: אין, נמנעים: אין.  7בעד:  –נערכה הצבעה 

 26 הוחלט: לאשר. 

 27 וילי, לא נכח בדיון ובהצבעה בנושא זה. הערה: חבר המועצה, עו"ד בניאש
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 1 : 2017. תוכנית פיתוח ממשרד הפנים לשנת 2

 2  ₪ 1,100,000  הצללה בפארקים )חדש( 2/864/074

 3  ₪ 1,000,000 ע"ב פיתוח בכיכר יד לבנים וכיכר   2/806/074

 4  העירייה )הגדלה(  

 5  ₪ 550,000  דשא סינטטי ברחבי העיר )חדש(  2/865/074

 6  ₪ 114,000 חיסכון באנרגיה מוסדות חינוך )חדש(  2/866/081

 7  ₪ 2,764,000 סה"כ      

 8 , נגד: אין, נמנעים: אין.  8בעד:  –נערכה הצבעה 

 9 הוחלט: לאשר. 

 10 פרוטוקול

 11שבע? טוב, מאחר ואנחנו לא מגיעים למספר לפי החוק, אני פותח ואני  מר ז. סבג:

 12 עוד חצי שעה. )קטיעה( סוגר אותה, סוגר אותה, אנחנו צריכים לחכות

 13 (לאחר חצי שעה המתנה כחוק)

 14אני מתכבד לפתוח את הישיבה, הסעיף הראשון תב"רים לאישור, מי   :ז' סבג מר

 15בעד? פה אחד. תוכנית פיתוח משרד הפנים, מי בעד להרים את היד. תודה 

 16 רבה, הישיבה נעולה. 

 17 ישיבה נעולה

  18 


