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  ז"תשע בתשרי' ד, /10.201./0', המישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום 

  ,באולם הישיבות ק'/ג/ בעירייה. 19.00ה בשע

 ראש העירייה   ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 חברת מועצה ר ציפי מורבאי"ד

 חברת מועצה  עו'ד קלאודיה מרקוב

 חבר מועצה   דורון משה  

 חברת מועצה   דבורה כהן  

 חבר מועצה  ד דוד בניאשוילי"עו  

 חבר מועצה   םעופר אלקיי  

 חבר מועצה  ד אורן סודאי"עו  

 חבר מועצה   אייל וייזר

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן  

 חברת מועצה   שרית מולכו  

 חבר מועצה  ד"ר אדוארד ברלנד  

 

 חבר מועצה   אשר שמואלי  נעדרו:

 סגן ומ'מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 חבר מועצה ור כהןא  

 נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס 

 יועץ משפטי  עו"ד אבי גולדהמר  

 היועץ המשפטי  עו'ד אורן ארבל

 גזבר העירייה   חגי שוורץ

 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן  
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 על סדר היום:

 

 רז לביצוע עבודות הפיתוחאישור המועצה להצעה להתקשרות בחוזה ללא מכ. 1

 191י השכונה, בהתאם לפטור במכרז הקבוע בסעיף בשכונת בוימל ע"י יזמ

 א'

סבג, וייזר, שרית מולכו, אלקיים, עו"ד  נערך דיון, השתתפו בו: .לפקודת העיריות

 סודאי.

 .אין נמנעים:, 5 נגד:, 7 בעד: -נערכה הצבעה 

 לאשר. הוחלט: 

 בדיון בנושא זה. עו"ד בניאשוילי, לא השתתף  חבר המועצה, רה:הע 

 

  תב"רים: .2
 םסכו הפרויקט תב"ר מספר

 ₪ 002,022  הגדלה בסך: פיתוח אזור תעשיה צפון 070242/2



 המימון :השתתפות בעלים
 

 ₪ 72,6/2/   הגדלה בסך: החדש העלמיןבית כביש גישה ופיתוח סביב  0722/222
 נהריההמימון: המועצה הדתית 

 
 ₪  6,062,222 הגדלה בסך: 0262פיתוח עירוני כללי  0726/2/2

 המימון מהיטל השבחה.
 התקציב מיועד לעבודות בגנ"י,מוסדות חינוך,מתקני ספורט 

 ברחבי העיר וחזות העיר.
 

 ₪ 6/2,222  : חדש  סוכת הצלה בחוף סוקולוב 072422/2
 המימון:ממשרד הפנים.

 
 ₪ 22,222 הגטאות7סולד חדש:  תכנון הסדרי בטיחות צמ' לוחמי 072422/2

 ₪ 22,222  2%/המימון :משרד התחבורה 
 ₪ 02,222 42%הרשות מהיטל כביש 

 ₪ 422,222   חדש : בן צבי7הנגב ביצוע התקנים בטיחותיים צ' 0724/2/2
 ש"ח022,222 2%/ ההמימון : משרד התחבור

 ₪ 622,222 42%הרשות מהיטל כביש 
 ₪  22,222 :  חדש קפלן7ויצמן תכנון התקנים בטיחותיים צ'   072472/2

 ₪ 20,222 2%/ ההמימון:משרד התחבור
 ₪ 62,222 42%הרשות מהיטל כביש 

 422,222₪ חדש : ביצוע התקני בטיחות צ' וולפסון7שטיינמץ072222/2
 ₪ 022,222 2%/המימון: משרד התחבורה 

 ₪ 622,222 42%הרשות מהיטל כביש 
 ₪ 2//,2,4/2חדש:   כיתות בביה"ס למדעים ואומנויות 2בנית תוספת    07226226

 המימון: מפעל הפיס 

 

 .אין נמנעים:, 5 נגד:, 7 בעד: -נערכה הצבעה

  לאשר. הוחלט:

  עו"ד בניאשוילי, לא השתתף  בדיון בנושא זה. המועצה, חבר הערה:
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 אישור עו"ד דוד אמסלם כיו"ר להרכבי וועדת הערר ארנונה.. 3

 .אין נמנעים:, 3 נגד:, 10 בעד: -נערכה הצבעה 

  לאשר. הוחלט:    
 
 
 

 

 

 



 


