
 8/14פרוטוקול מס' 

 

  דתשע"אלול  יג' 7.10.14מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 , באולם הישיבות בק'/ג' בעירייה.19.00בשעה 

 

 

 סגן ומ'מ ראש העיר דמיטרי אפשטיין השתתפו:

 סגן ראש העיר  חיים רואש

 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי

 חברת מועצה קלאודיה מרקוב

 חבר מועצה דוד ביניאשוילי  

 חבר מועצה  עופר אלקיים  

 חבר מועצה  אשר שמואלי

 חברת מועצה אורנה שטרקמן  

 חבר מועצה  זיגלמן יוסי  

 חבר מועצה ד'ר ברלנד אדוארד  

 חברת מועצה  שרית מולכו  

 חבר מועצה  דורון משה  

 חבר מועצה  אורן סודעי  

 חבר מועצה  קובי וייצמן  

 

 ראש העירייה  ז'קי סבג  נעדרו:

 סגן ראש העיר  אור כהן  

 חבר מועצה  וייזר אייל  

 

 

 העירייה מנכ'ל י חמיאסדנ נכחו:

 גזבר העירייה  חגי שוורץ

 מבקר העירייה  יורם לוי

  מזכירת ראש העירייה  שוש סבן
2 

 

 על סדר היום:

 

 .28.9.14פרוטוקול ועדת התמיכות מיום . 1

 . נמנעים: אין.2. נגד: 12בעד:  -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 

 . תברי"ם2
 ₪    161.570 -החזר מע'מ ע'י חברת חשמל -הראל )הגדלה( -פיתוח אולם ספורט -2/625/082א.

 

 כתות )הגדלה( 4 -תקציב להנגשות לקויי שמיעה -2/605/081ב. 

 ₪   120.000 ינוך.בבתי הספר: בגין, כצנלסון, רמז, מענק מש' הח 

 



 ג. תכנית פיתוח משרד התחבורה:

 ₪  300.000 הסדרת צומת סחלב לוטוס   -2/770/074 -3/1

 ₪  550.000 זמיר, מערב -הסדרת צומת נחליאלי   -2/771/074 -3/2

 ₪  250.000 זמיר, מזרח -הסדרת צומת נחליאלי   -2/772/074 -3/3

 ₪  150.000 וולפסון -הסדרת צומת מייסדים   -2/773/074 -3/4

 ₪  200.000 מיתון תנועה בקרבת מוסדות חינוך   -2/774/074 -3/5

 ₪  300.000 סובה בקרית החינוך   -2/775/074 -3/6

 1.750.000₪ סה"כ

  ₪ 1.000.000 פיתוח עירוני כללי )הגדלה(  מהיטל השבחה. -2/753/074ד. 

 נמנעים: אין. .4.  נגד: 10בעד:  -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 

 . אישור להאצלת סמכות.3

אישור להאצלת סמכות לגב' רחל ברק מנהלת אגף למינהל ולמשאבי אנוש, לעריכת שימוע 

 לעובדים בטרם החלטה על השהייה.

 .  נגד: אין. נמנעים: אין.14בעד:  -נערכה הצבעה

 לאשר. הוחלט:

 

 י אפשטיין.ומ"מ ראש העירייה מר דימיטר הודעת סגן. 4

סגן ומ"מ ראש העירייה הודיע כי הוא יוצא לשליחות לאוקראינה וקזחסטן, לצורך הבאת 

 עולים לנהרייה.

תנועת נוער  -, כל ההוצאות ימומנו ע"י ארגון "עזריה"4-10/11/2014הנסיעה בתאריכים: 

  עולמית.

  ה אפשטייןדימ שוש סבן

  סגן ומ"מ ראש העיר מזכירת ראש העיר

 


