
 

 

 

 18/5פרוטוקול מס' 

 

 

 באולם  ,19:00, בשעה 12.06.2018מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 .הישיבות ק'/ג' בעירייה

  

  סגן ומ"מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין השתתפו:

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי

  חבר מועצה  עו"ד דוד בניאשוילי

 חברת מועצה  עו"ד קלאודיה מרקוב

 חברת מועצה   דבורה כהן

 חבר מועצה   דורון משה

 חבר מועצה   עופר אלקיים

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן

 ראש העירייה   ז'קי סבג  נעדרו:

  חבר מועצה   אור כהן

 חבר מועצה  עו"ד אורן סודאי

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חבר מועצה  גוסטבו ספקטור

 חבר מועצה   אייל וייזר

 חברת מועצה   שרית מולכו  

 

 גזבר העירייה   חגי שוורץ   נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס

 היועץ המשפטי  אורן ארבלעו"ד   

 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן  
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 אישור תב"רים כמפורט: ( 1
 

 מקורות מימון  סכום   הפרויקט 'תב"ר מס
 היטל השבחה -הרשות ₪ 1,300,000  עבודות פיתוח חזות העיר 2/880074

 הגדלה
 
 היטל השבחה -הרשות ₪ 400,000  עבודות פיתוח מבני תרבות, 2/879082

  ת.הפנאי הגדלה
 הרשות היטל השבחה ₪  600,000  כיתות גנ"י בסך: 2בנית   2/883081

 הגדלה -בשכונת אוסישקין 
 הרשות היטל השבחה ₪ 600,000 בנית תוספת כיתות בבי"ס רמז  2/894081

  הגדלה
 מפעל הפיס תוספות הנדסיות   ₪  2,280,245 כיתות בביה"ס  6ת תוספת יבני  2/841081

 ₪  1,400,245   הגדלה –למדעים ואומנויות 



 ₪  880,000  -רשת עמל 
 

 ₪ -1,200,000בטרמפיאדה בניית מבנה לחיילים   2/901082
 הפחתה

 מעין שרה.  4נתיב ביציאה לכביש  2/910074  העברת התקציב לתב"ר
 ₪ 300,000משרד התיירות  ₪ 500,000 חיפה -עכו-תכנון קו השיט נהריה  2/909074

 ₪ 200,000הרשות מהשבחה  חדש
  

 \2/799082' העברה מתב"ר מס ₪  800,000  כיתות בבי"ס נופר 3ת יבני 2/911081
 חדש

 אין. נמנעים:, 1 נגד:, 8: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 חבר המועצה, עו"ד בניאשוילי, לא השתתף בדיון ובהצבעה בנושא זה. הערה:
  

 .17.05.2018אישור המלצת ועדת תמיכות כמפורט בפרוטוקול ישיבת ועדה מיום  ( 2
 אין. נמנעים:, 1 נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 
כמפורט  אישור המלצת ועדת הקצאות מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סימלית ( 3

 .15.05.2018בפרוטוקול מיום 
 1 נמנעים:, אין נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

  לאשר. הוחלט:
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 תלמידים ממגמת דיפלומטיה בי"ס למדעים ואומנויות, 2אישור המועצה ליציאת  (4
 לייצג את המדינה בתחרות דיפלומטיה באוסטרליה.  

 אין נמנעים:, אין נגד:, 10: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 
 
החלפת חברת המועצה למשלחת לפריז בסוף יוני, עו"ד מרקוב קלאודיה )לאור חוסר  (5

 יכולתה לנסוע( בעובד העירייה מר מאיר פרץ אשר יסייע למשלחת קולות עמל. 
 אין נמנעים:, אין נגד:, 10: בעד -הצבעהנערכה 

 לאשר. הוחלט:
 
אישור עקרוני בכפוף להחלטת מועצה לאחר קבלת המלצת ועדת התמיכות, להעברת תמיכה  (  6

אש"ח תמיכה עקיפה (, לקבוצת עירוני נהריה  255,000כולל ₪ ) מיליון  4,255,000בסך 
קרה התקציבית, במסגרת זו מאושר , ומתן בטוחות לב2019סל מליגת העל, מתקציב -כדור

 ₪. מיליון  2מתן ערבות להלוואות גישור בסך 
 אין נמנעים:, 1 נגד:, 9: בעד -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:
 

 


