
 1/14פרוטוקול מס' 

 

 11.2.2014של מועצת העיר,שהתקיימה בתאריך: מישיבה מן המניין, 

 יא' אדר א' תשע"ד, מיד עם סיומה של הישיבה שלא מן המניין, באולם ק/ג' בעירייה.

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 העירסגן ומ"מ ראש   דמיטרי אפשטיין

 סגן ראש העיר   חיים רואש  

 סגן ראש העיר   כהן אור  

 חברת מועצה  ד'ר ציפי מורבאי  

 חבר מועצה  עו'ד דוד ביניאשוילי  

 חברת מועצה  אורנה שטרקמן  

 חברת מועצה  עו'ד קלאודיה מרקוב  

 חבר מועצה   דורון משה

 חבר מועצה   אשר שמואלי

 החבר מועצ   וייצמן קובי

 חבר מועצה  עו'ד אורן סודאי  

  חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חבר מועצה   זגלמן יוסף נעדרו:

 חבר מועצה   וייזר אייל

 חברת מועצה   שרית מולכו  

 חבר מועצה  ד'ר ברלנד אדוארד  

 

 מנכ'ל העירייה   דני חמיאס  נכחו:

 גזבר העירייה   חגי שוורץ

 היועץ המשפטי לעירייה  ארבל עו"ד אורן  

 מבקר העירייה   יורם לוי  



 עוזר ראש העירייה   נסים אלפסי

 יועץ פיננסי   קביסה דוד  

 מזכירת העירייה בפועל   עדה כהן  
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שינויים בהרכבי ועדות המועצה, בהתאם לטבלת הועדות המצ"ב ומהווה חלק  .1

 בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 , נגד: אין, נמנעים: אין.13עה, בעד: נערכה הצב

א. אישור המועצה לתבחינים לחלוקת תמיכות לשנת  :תמיכות לאשר. הוחלט:

ב. אישור פרוטוקולי ועדת  לגופי ספורט בלבד.( )בשלב ראשון   2014

,  נגד: אין,  נמנעים: 13בעד:  -נערכה הצבעה .5.1.2014התמיכות מיום: 

 אין.

 לאשר. הוחלט 

 

המחוזית: מר אשר שמואלי כנציג   ההמלצה על נציג עיריית נהרייה בוועד .2

  ,  נגד: אין,  נמנעים: אין.13נערכה הצבעה: בעד:  נהרייה . עיריית  

 לאשר. הוחלט: .3

 

בניית מועדון רב תכליתי )חדש( בשכ'   -2/747/082א.  . תברי"ם:4 

 ₪ 2.000.000שפרינצק

 ₪ 2.000.000בניית מועדון רב תכליתי )חדש( בשכ' אוסישקין  -2/748/082ב. 

השתתפות מש' הבינוי  יחד' בשכ' אוסישקין )חדש( 447פיתוח מתחם  -2/717/074ג.  

 ₪ 42.000.000והשיכון בעבודות פיתוח

 ₪  6.000.000 השתתפות בעלים באגרות והיטלים

48.000.000 ₪ 

 ד. אישור לפתיחת חשבון בבנק, לניהול ניפרד של מערך הכספי למתחם, בבנק לאומי

 בעלי זכות החתימה בחשבון יהיו אותם מורשי חתימה שאושרו במועצה: לישראל בע'מ.

מר חגי   -גזבר העירייה ד'ר ציפי מורבאי. -ברת המועצהחמר ז'קי סבג -ראש העירייה

  לאשר. הוחלט: , נגד: אין, נמנעים: אין.13בעד:  -נערכה הצבעה שוורץ.

שנה,  15-מבל'ל, ל₪ ,  10.000.000הלוואה לכיסוי גרעון נצבר )חדש( בסך 3

,  1,  נגד:11בעד:  -נערכה הצבעה בשנה. % 2.6, שהם 0.1%בריבית פריים + 

 .1נמנע:

 ז'קי סבג עדה כהן לאשר. הוחלט: 



 ראש העירייה מזכירת העירייה בפועל

 
 


