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 יט' כסלו תשע'ה, 1.12.15מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', ,מישיבה 

 ,באולם הישיבות בק'/ג' בבנין העירייה. 19.00בשעה 

 

 ראש העיר   ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ'מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי

 חברת מועצה  קלאודיה מרקובעו'ד 

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חבר מועצה   דורון משה  

 חבר מועצה   זיגלמן יוסי  

 חברת מועצה   דבורה כהן

 חבר מועצה  עו'ד דוד בניאשוילי  

 חבר מועצה   עופר אלקיים  

 

 חבר מועצה  ד'ר אדוארד ברלנד  נעדרו:

 חברת מועצה   שרית מולכו  

 סגן ראש העיר   אור כהן

 חברת מועצה  אורנה שטרקמן  

 חבר מועצה   אייל וייזר  

 חבר מועצה  ן סודאיעו'ד אור  

 נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס 

 היועץ המשפטי  עו'ד אורן ארבל  

 מבקר העירייה   יורם כהן  

 גזבר העירייה חגי שוורץ

 מזכירת העירייה בפועל   עדה כהן  
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חברי המועצה מביעים את השתתפותם הכנה, בצערו העמוק של חבר 

ועצה וסגן ראש העיר לשעבר, מר יעקב אוחיון, על מותו הטרגי של  המ

 בנו,שנהרג בתאונת דרכים, יהי זכרו ברוך.

 

 על סדר היום

 . תברי"ם:1
 ₪ 5,460,000הגדלה–הכנסות בעלים    פיתוח נהריה מזרח -2/173/074

 

 ₪ 1,935,000  הגדלה-  הכנסות בעלים  חיבורי מים לבתים חדשים -2/284/091

 596,324₪ הגדלה–כביש גישה ופיתוח סביב בית עלמין השתתפות מועצה דתית  -2/407/085

 



  750מתב'ר מס' ש' 1.500.000 הרשות מקרן היטל כביש -הגדלה-הקמת היכל תרבות עירוני -2/702/082

 ש' 1,500,000  284מתב'ר מס' ש' 1,000,000

4,000,000  ₪ 

 זה לא השתתף חבר המועצה מר אשר שמואלי. דיון בתב'רב הערה:

 
  40,266₪ הגדלה -תוספת -מש' החינוךנשר-כתות גן בנהריה הירוקה 2בניית  -2/719/081

 ₪ 3,330,000 הגדלה-הכנסות בעלים-פיתוח שכונת מנחם בגין -2/750/074

 ₪    96,970 הגדלה  -מש' החינוך תוספתכתות בבי'ס גולדה 6תוספת   -2/752/081

 

 מגרשי משחקים ופארקים, מתקני במוסדות חינוך, מהשבחה לעבודות: פיתוח עירוני כללי -2/782/074

 כבישים, וחזות העיר.ספורט ואתלטיקה, 

 ₪ 975.000הגדלה 

 440.000₪תוספת מהשבחה לאותו ייעוד

 ₪  1.415.000סכ"ה

 נערך דיון השתתפו בו: סבג, זיגלמן.

 .1, לא השתתף: 1, נגד:  9בעד:  -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 המועצה דוד בניאשוילי בדיון בנושא התברי"ם לא השתתף חבר  הערה:

 

 מזכירת העירייה בפועל עדה כהן

 ראש העירייה ז'קי סבג

 
 


