פרוטוקול מס' 70

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום
ראשון  ,א' כסלו התשע"ח 19.11.2017 ,בשעה 19:20
בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,משה מלאייב ,מיכל מגן ,ד"ר שלום אלדר,
יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב , ,דוד גלעם  ,גדעון מהרי  ,שי סיום

חסרים:

בצלאל מזרחי  ,חיים שטיינר

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,צביקה דוידי –
גזבר ,איתי קורן -מבקר העירייה
ראש העיר פותח את הישיבה
 אישור הסכם עם המועצה הדתית לבניית בית כנסת לקהילה האתיופית
בקרית מלאכי.
 אישור בקשה להקמת צנרת גז טבעי בלחץ נמוך מאוד מתחנת הפחתת הלחץ
באזור התעשייה באר טוביה לחיבור המפעלים :כ.צ.ט  ,פקר ,אפוקול ,ויליגר
פלוקטקס
ראש העיר
אבקש להעלות עוד  3נושאים:
 קבלת היתר קו אשראי :
 בנק דקסיה ישראל (מימון ציבורי) בע"מ ע"ס  2,000אלפי ₪
ע"ס  500אלפי ₪
 בנק לאומי
----- 2,500אלפי ₪
סה"כ
 הגדלת תב"רים קיימים ואישור תב"רים חדשים
 עפ"י בקשת האופוזיציה  :דיון בנושא יציאת משלחת לאתיופיה .

ראש העיר
אני מבקש מחברי המליאה אישור להעלות  3נושאים אלו
החלטה מס' 300
מחליטים :לאשר את בקשת ראש העיר

ראש העיר
אישור הסכם עם המועצה הדתית לבניית בית כנסת לקהילה האתיופית בקרית
מלאכי
אני מבקש את אישור המליאה להסכם עם המועצה הדתית לבניית בית כנסת
לקהילה האתיופית בקרית מלאכי ברחוב הגליל  2חלק מחלקה  8בגוש  2407בגודל
של  540מ"ר.
גדעון מהרי טוען שההסכם לא אמיתי
החלטה מס' 301
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ככל שיידרש לעשות תיקונים בהסכם יתוקנו.
ראש העיר
אישור בקשה להקמת צנרת גז טבעי בלחץ נמוך מאוד מתחנת הפחתת הלחץ באזור
התעשייה באר טוביה לחיבור המפעלים :כ.צ.ט  ,פקר ,אפוקול ,ויליגר  ,פלוקטקס
אני מבקש את אישור המליאה להקמת צנרת גז טבעי בלחץ נמוך מאד ע"י חברת נגב
גז טבעי בע"מ ,העוברת בחלקה בגוש  301חלקות129 ,128 ,45 , 34 ,
מיכל מגן יצאה מהישיבה לא השתתפה בהצבעה
החלטה מס' 302
מחליטים :פה אחד לאשר את בהקשת ראש העיר
ראש העיר
אישור קו אשראי
אני מבקש את אישור המליאה לקבלת היתר קו אשראי :
 בנק דקסיה ישראל (מימון ציבורי) בע"מ ע"ס  2,000אלפי ₪
ע"ס  500אלפי ₪
 בנק לאומי
----- 2,500אלפי ₪
סה"כ
הגזבר מסביר את הנושא
החלטה מס' 303
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

ראש העיר
הגדלת תברים קיימים ופתיחת תב"רים חדשים
תב"ר 720

הפרדת פסולת אריזות
הגדלה ב  ₪ 87,317מ  ₪ 470,380ל ₪ 557,697
מקורות מימון  :מקורות אחרים (תאגיד ת.מ.י.ר ) .ב ₪ 87,317
מ  ₪ 470,380ל 557,697₪
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 87,317מ ₪ 470,380
ל 557,697₪

תב"ר 804

תכנון תב"עות
הגדלה ב  ₪ 60,000מ  ₪ 200,000ל ₪ 260,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב ₪ 60,000
מ  ₪ 200,000ל ₪ 260,000
שימושים  :הוצאות תכנון הגדלה ב  ₪ 60,000מ ₪ 200,000
ל ₪ 260,000

תב"ר 797

שינויים והתאמות במוסדות חינוך מקיף דתי
הגדלה ב  ₪ 234,000מ  1,566,000.00ל ₪ 1,800,000
מקורות מימון  :משרד החינוך  1,365,000ללא שינוי
קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב  ₪ 234,000מ  ₪ 201,000ל ₪ 435,000
שימושים :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 234,000מ 1,566,000.00
ל₪ 1,800,000 -

תב"ר 489

הסדרים בטיחותיים-דרך חיים 2011
הגדלה ב  ₪ 200,000מ  ₪ 1,370,000ל ₪ 1,570,000
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב  ₪ 200,000מ ₪ 0
ל ₪ 200,000
שימושים  :עבודות קבלניות גדלה ב  ₪ 200,000מ ₪ 1,370,000
ל ₪ 1,570,000

תב"ר 882

רכישת כלי רכב ייעודי ( מטאטא כביש ו משאית קטנה )
מקורות מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 600,000
שימושים  :רכישות ₪ 600,000 :

תב"ר 883

תכנון מעונות יום בשכונות החדשות ע"ס 100,000ש"ח
מקורת מימון  :קרן לעבודות פיתוח ₪ 100,000
שימושים  :הוצאות תכנון ₪ 100,000

החלטה מס' 304
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

ראש העיר
דיון בנושא יציאת משלחת לאתיופיה .
ציון רגב – גזית גלובס מציג את עצמו ואת הנושא ומסביר שכל המשתתפים הוזמנו
מטעמו.
יוסי סולימני
מבקש להעלות את הצעת ההחלטה שלו להצבעה.
ראש העיר
מסרב להעלות את ההצעה ומודיע כי מדובר בנסיעה במסגרת העבודה ולכן ימי
ההיעדרות בגין נסיעת המשלחת יחשבו כימי עבודה.
התקיים דיון בנושא בין חברי המליאה ועוד תושבים שנכחו בישיבה
תודה לחברי המליאה

הישיבה הסתיימה בשעה 21:28
הישיבה כולה הוקלטה

____________________
עו"ד עידית יפת לוי
יועמ"ש העירייה

__________________
אליהו זהר
ראש העיר

