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 1 יום רביעי ט"ו אדר א' תשע"ט

 2 2019פברואר  20

 3 

 4 ראש העיר - מר אליהו זוהר :משתתפים

 5 סגן ראש העיר -  מר שמעון חזן 

 6 סגן ראש העיר - מר יוסי סולימני 

 7 מ"מ ראש העיר - מר בצלאל מזרחי 

 8 חבר מועצה - מר מישל טפירו 

 9 חבר מועצה -מר אברהם בבר אזולאי 

 10 חבר מועצה -  מר נדב ויצמן 

 11 חבר מועצה - מר שלומי מלכה 

 12 חבר מועצה -  מר יעקב טלה 

 13 חברת מועצה -  גב' מירי דדון 

 14 חבר מועצה - מר אליאור עמר 

 15 חבר מועצה -  מר שי סיום 

 16 יועצת משפטית - עו"ד עידית יפת 

 17 גזבר העירייה - מר צביקה דוידי 

 18 רכזת ישיבות -  גב' טלי יצחק 

 19 

 20 מנייןפרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן ה

אני פותח את ישיבת המליאה שלא מן המניין, על סדר היום  מר אליהו זוהר: 21 

 22 תב"רים. בבקשה.

 23 שקלים. 588,000תכנון מעונות יום חדשים על סך  927תב"ר  מר צביקה דוידי:
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 1 ברוך השם. מר אליהו זוהר:

 2 . 1,700,000בניית בית כנסת לקהילה האתיופית  928תב"ר  מר צביקה דוידי:

 3 ת מחיאות כפיים()נשמעו

 4 בשעה טובה.  גב' מירי דדון:

 5 יעקב טלה גם עבד, תשבחו גם אותו.  מר אליהו זוהר:

 6 הוא לא היה חבר מועצה. מר שי סיום:

 7 גם אתה וגם יעקב. מר אליהו זוהר:

 8 אבל הוא לא היה. מר שי סיום:

 9 הוא היה, הוא עזר. המועצה הדתית.  מר אליהו זוהר:

 10 בתמונה?איפה גדעון  מר שי סיום:

 11 גם המועצה הדתית עבדה על זה.  מר בצלאל מזרחי:

חבר'ה, זה בזכות דבר אחד, חייב להגיד פה על השולחן הכל.  מר מישל טפירו: 12 

זה בזכות שראש העיר הקצה את השטח קודם כל, שבלי זה לא  13 

 14 היה, והזכות של מועצה דתית שהיא פעלה. 

אנחנו נצטרך לגייס משאבים הרב בלוי ז"ל. אבל אני אומר ש מר בצלאל מזרחי: 15 

לתכנון, שי, שמעת? התב"ר עצמו הוא רק לביצוע, חלק מהרצון  16 

 17 שלנו בכל מיני דברים, כי צריך כסף לתכנון, זה לא מהתב"ר. 

 18 תמשיך גזבר. מר יוסי סולימני:

ביצוע מעגל תנועה בצומת הורוביץ הרימון על סך  929תב"ר  מר צביקה דוידי: 19 

פרויקט הגדלת כמות פסולת  930ר שקלים. תב" 700,000 20 

הקמת שלוש כיתות  837. תב"ר 600,400ממוחזרת ומושבת  21 

 22 שקלים ממקורות הרשות. 600,000-גן ילדים חדשים, הגדלה ב

 23 במחנה.  מר מישל טפירו:
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. תיקון 40,000-שיפוצים בגן ארז, הגדלה ב 742תב"ר  מר צביקה דוידי: 1 

. 5/12/2018מתאריך  3לפרוטוקול מישיבת מליאה מספר  2 

הרחבת מבנה מקווה טהרת גברים בשכונת חב"ד  923תב"ר  3 

 4 .1,998,000על סך 

 5 עוד פעם הגדלה? מר אליאור עמר:

 6 540,600זה עניין טכני. במקום לרשום קא"פ שזה סימול,  מר צביקה דוידי:

שקלים, מוסדות  600,000שקלים, יבואו מקורות אחרים על סך  7 

 8 ללא שינוי. עד כאן. 1,398,000, על סך 523אחרים ותרומות 

 9 סליחה, איפה המעונות יום החדשים, בשכונה החדשה? גב' מירי דדון:

 10 במחנה. מר שמעון חזן:

 11 גם גנים, ועוד ארבעה גנים. מר אליהו זוהר:

 12 מי בעד? מר בצלאל מזרחי:

רגע, מה זה במקווה חב"ד, מה זה מוסדות אחרים ותרומות,  מר אליאור עמר: 13 

 14 ר? אתם יודעים להגיד לי?איזה מוסדות מדוב

 15 לא, זה משרד, מר צביקה דוידי:

 16 הפריפריה.  מר אליהו זוהר:

 17 אה, אז למה לא כתוב? בדרך כלל כתוב. מר אליאור עמר:

 18 בקודם היה כתוב הפריפריה. מר מישל טפירו:

 19 זה ההגדרות של משרד הפנים. מר צביקה דוידי:

 20 מי בעד? פה אחד. מר אליהו זוהר:

 21 על ידי כל חברי המועצה.מאושר  החלטה: 

 22 הישיבה הסתיימה.  מר אליהו זוהר:

 23 הישיבה  ננעלה
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