
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה       

 2 

 3 

 4 19:00, בשעה 04/04/2017', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום  מישיבה,

 5 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 6 ראש העיר  מר ז'קי סבג  השתתפו:

 7 סגן ראש העיר   מר דימה אפשטיין 

 8 חברת מועצה  גב' אורנה שטרקמן

 9 חבר מועצה  מר חיים רואש

 10 חברת מועצה  י מורבאיד"ר ציפ

 11 חבר מועצה  עו"ד דוד ביניאשוילי

 12 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 13 חברת מועצה  גב' דבורה כהן

 14 חבר מועצה  מר עופר אלקיים

 15 חבר מועצה  מר אשר שמואלי 

 16 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 17 חבר מועצה  מר יוסי זיגלמן

 18 

 19 חבר מועצה   מר אור כהן  נעדרו:

 20 חבר מועצה  ה מר דורון מש

 21 חברת מועצה  שרית מולכו גב'

 22 חבר מועצה   מר אייל וייזר

 23 חבר מועצה  מר אבינועם מלכה

 24 

 25 היועמ"ש לעירייה   עו"ד אורן ארבל  נכחו:

 26 גזבר העירייה  מר חגי שוורץ

 27 מבקר העירייה  מר יורם לוי

 28 מזכירת המועצה    גב' תמי רבן

 ישיבת מועצה מן המניין

  2017באפריל  4ביום 
 ]גתשע"ג

 ב, תשס"ט   
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 1 מקורות המימון             סכום                       פרטי התב"ר        מ"ס תב"ר 

 2 המועצה הדתית ₪  826,641  פיתוח בית עלמין חדש            2/407085

 3 הגדלה                            

 4 היטל השבחה ₪  720,000 הגדלה -פיתוח עירוני כללי             2/850074

 5 במוסדות חינוך וחזות העירהתקציב מיועד לעב'                             

 6 היטל השבחה ₪ 55,555 הסבת מבנה עירוני למועדון              2/850074

 7 הגדלה  -ילדים בטרומפלדור                              

  8 

 9 ₪  19,189,473, בהיקף פעילות כולל של 2016תב"רים בשנת  23. אישור לסגירת 2

 10 עקב סיום ביצוע הפעילות בהם.    

 11 

 12 . הצעת תיקון חוק העזר לנהריה, סלילת רחובות ותיעול צמוד בעניין עדכון תעריפים3

 13 עפ"י אישור משרד הפנים.     

 14 

 15 פרוטוקול

 16, אנחנו 23הסעיף הראשון תב"רים, מי בעד? מי נגד? תודה. אישור לסגירת  מר ז. סבג:

 17מדברים על תב"רים, אנחנו מדברים פה על חמש שנים אחורה, זה תב"רים 

 18גם אגרות, נכללים גם מענקים של משרדי ממשלה. זה ההסברים. מי בעד? ו

 19מי נגד? הצעת תיקון חוק עזר לנהריה, אחרי כל כך הרבה שנים אז סוף סוף 

 20 -החוק מוכן, כמה אנחנו כבר לא העלינו את ה

 21 . 2010-שבע שנים, מ שוורץ: מר ח.

 22 ו. מי בעד? מי נגד? שבע שנים אחורה וגם משרד הפנים מחייבים אותנ ז. סבג:מר 

 23 אפשר לקבל פרטים על מה מדובר? :יוסי זיגלמן

 24 הישיבה נעולה.  סבג: מר ז.

 25 ישיבה נעולה

  26 


