
 

 

 
 1 מועצת עיריית נהריה

 2 

 3 

 4 19:00, בשעה 04/09/2018', גמן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום מישיבה 

 5 בעירייה.   באולם הישיבות ק'/ג'

 6 

 7 ראש העיר   ז'קי סבג השתתפו:

 8 סגן ומ"מ ראש העיר  דימיטרי אפשטיין

 9 חברת מועצה  ד"ר ציפי מורבאי 

 10 חברת מועצה עו"ד קלאודיה מרקוב

 11 חברת מועצה   הןדבורה כ 

 12 חבר מועצה   דורון משה 

 13 חבר מועצה  עופר אלקיים 

 14 סגן ראש העיר   חיים רואש 

 15 חבר מועצה  אשר שמואלי 

 16 

 17 חבר מועצה   יוסי זיגלמן :ונעדר

 18 חבר מועצה   אור כהן 

 19 חבר מועצה   אייל וייזר 

 20 חבר מועצה  גוסטבו ספקטור

 21 חברת מועצה   שרית מולכו

 22 בר מועצהח  עו"ד אורן סודאי

 23 סגנית ראש העיר בתואר  אורנה שטרקמן

 24 חבר מועצה  עו"ד דוד בניאשוילי

 25 

 26 גזבר העירייה   חגי שוורץ נכחו:

 27 מנכ"ל העירייה   דני חמיאס 

 28 היועץ המשפטי  עו"ד אורן ארבל 

 29 מרכזת ישיבות מועצה   תמי רבן 
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 2 רחלה אקוקה, סגנית מנהלת הבחירות נהריה מוזמנים:

 3 ל הבחירות בנהריהאריה עידו, מנה 

 4 מקורות מימון  סכום  הפרויקט תב"ר מס'

 5   מהיטלהרשות  ₪ 1,400,000  חזות העיר  עבודות פיתוח 2/880074

 6 השבחה הגדלה

 7 מהיטל הרשות ₪ 200,000 חינוך-עבודות פיתוח מבני 07482/87

 8 השבחה גדלהה

 9 משרד החינוך ₪  421,033 שקיןיכתות גן בשכ' אוס 2בנית  2/883081

 10 הגדלה

 11 משרד החינוך  ₪  1,695,131 בנית תוספת כיתות בבי"ס  2/893081

 12  הגדלה שקין יאוס

 13 משרד החינוך ₪  1,570,895 כיתות 6בנית תוספת  2/894081

 14  הגדלה – בבי"ס רמז

 15 משרד החינוך ₪ 379,794  –נגישות פיזית פרטנית  2/913081

 16  חדש  אולפנת הראל

 17 משרד החינוך ₪    320,000  עיצוב מרחבי למידה    2/914081

 18 ₪ 80,000 בי"ס ממ"ד רמב"ם עבור : חדש –במוסדות חינוך 

 19 ₪ 80,000 זבי"ס רמ

 20 ₪ 80,000 בי"ס מנחם בגין

 21  ₪  80,000 י"ס ע"ש גולדה מאירב

 22  .2019אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  (2

 23 ר ו ט ו ק ו ל פ

 24 

 25תב"רים, מי בעד? מי בעד? מי בעד?  -פותח את הישיבה. הסעיף הראשון מר ז. סבג:

 26שיפוץ... וכל הבניינים. מי בעד?  2תודה רבה. נמנע? אין. סעיף  מי נגד?

 27של שירות  ..אשר, אשר! תודה רבה. מי נמנע? מי נגד? תודה רבה.

 28  מי בעד? מי נגד? תודה רבה. הישיבה נעולה. -3.. סעיף 70עובדים לאחר 
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 1 ישיבה נעולה

  2 


