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 ל' שבט תשע'ו,  ,62424232מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', , מישיבה

  מייד עם סיומה של הישיבה שלא מן המניין, באולם הישיבות ק'1ג' בעירייה2

 ראש העיר   ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ'מ ראש העיר  דמיטרי אפשטיין

 סגן ראש העיר   חיים רואש

 חברת מועצה ציפי מורבאי ד'ר

 חברת מועצה  קלאודיה מרקובעו'ד 

 חבר מועצה   אשר שמואלי  

 חבר מועצה   דורון משה  

 חברת מועצה   דבורה כהן  

 חבר מועצה  עו'ד דוד בניאשוילי  

 חבר מועצה   עופר אלקיים  

 חבר מועצה  ד'ר ברלנד אדוארד  

 סגן ראש העיר   אור כהן  

 חבר מועצה 1  אייל וייזר  

 חבר מועצה  עו'ד אורן סודאי  

 חבר מועצה   יוסי זיגלמן  

 חברת מועצה   שרית מולכו  

 

 חברת מועצה  אורנה שטרקמן  נעדרו:

 

  נכחו:

 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס

 מבקר העירייה   יורם כהן  

 גזבר העירייה חגי שוורץ

 עוזר ראש העיר   נסים אלפסי

 העירייה בפועלמזכירת    עדה כהן  

4 

 
 על סדר היום:

  תברי"ם: .1 
 

 12.000.000הגדלה  רכבת ישראלמ רגל לתחנת הרכבת ולכי תכנון והקמת גשר ה2/670/074 . א
-2014-מפעל הפיס השלמות ל הקמת היכל תרבות עירוני 2/702/082  .ב₪

 ₪    3.117.740הגדלה   16
  ₪ 352200הגדלה החינוך-משרד אופק חדש 2/730/081   .ג
 ₪ 720782500הגדלה שרד השיכוןמ קו מאסף ממזרעה למט"ש נהריה 2/781/097 . ד
 והיטל השבחה -אגרותמ שלב א'-במרכז הלוגיסטי Aהקמת מבנה 2/801/074  . ה

  ₪ . 1.214.000 הגדלה
 ₪ 120002000 חדשן משרד השיכו להסכם גגיעוץ בדיקה והסרת חסמים  2/820/074  . ו
 ₪  3302000חדש החינוך-משרד לית לבתי"סהנגשה כל2/821/081 . ז
 ₪ 3002000 חדש מבנים במוסדות חינוך חידוש2/820/081 .ח
 ₪ 128342431 חדש משרד השיכון שקיןיאוסב מבנה ציבור 2/823/082  .ט



 2 נמנעים: אין.23 נגד: 13בעד:  -נערכה הצבעה
 . :לאשר הוחלט 

תבחינים למתן תמיכות . 2 בדיון בסעיף זה לא השתתף החבר דוד ביניאשוילי. הערה: 
 .2016לגוף נתמך לשנת 

  .לאשר הוחלט: .3נמנעו:  2 נגד: אין2 13 בעד: -הצבעהנערכה  

2 נגד: 14: בעד -נערכה הצבעה . 4.2.2016 :פרוטוקול ועדת הכספים מיום. 3
  לאשר. הוחלט: .2אין2 נמנעים: 

א. הסרת הגדרות  י סיעת הירוקים.". שתי הצעות לסדר היום שהוגשו ע4
 נערך דיון השתתפו בו: סבג2 וייזר2 מחוף הים.

להורדת הנושא נערכה הצבעה  ראש העיר הציע להוריד הנושא מסדר היום 
 2 נמנעים: אין.23 נגד: 13בעד:  -מסדר היום

 : להוריד הנושא מסדר היום2הוחלט
נערך דיון2 השתתפו בו: סבג2 מולכו2 שמואלי2  ב. הפעלת מערך צהרונים. 

2 13בעד:  -נערכה הצבעה ראש העיר הציע להוריד הנושא מסדר היום. סודאי.
 להוריד הנושא מסדר היום. הוחלט: 2 נמנעים: אין.3נגד: 

 
 מזכירת העירייה בפועל  עדה כהן
 ראש העירייה ז'קי סבג

 
 

 


