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 , יז' אלול תשע"ה1.9.2015מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג', 

 , באולם הישיבות בק'/ג' בעירייה.19.10בשעה 

 

 

 ראש העיר  ז'קי סבג השתתפו:

 סגן ומ'מ ראש העיר יןדמיטרי אפשטי  

 סגן ראש העיר  חיים רואש

 חבר מועצה עו'ד דוד ביניאשוילי

 חברת מועצה ד'ר ציפי מורבאי

 חברת מועצה  דבורה כהן

 חברת מועצה קלאודיה מרקוב

 חבר מועצה  יוסי זיגלמן  

 חבר מועצה  דורון משה  

 חבר מועצה  עופר אלקיים  

 ועצהחבר מ ד'ר ברלנד אדוארד

 חבר מועצה עו'ד אורן סודאי  

 

 

 חבר מועצה  אייל וייזר  נעדרו:

 חברת מועצה אורנה שטרקמן  

 חבר מועצה  אשר שמואלי  

 חברת מועצה  שרית מולכו  

 סגן ראש העיר  אור כהן

  נכחו:

 מנכ'ל העירייה דני חמיאס

  היועץ המשפטי לעירייה עו'ד אורן ארבל  

 גזבר העירייה  י שוורץחג

 מבקר העירייה  יורם לוי

 עוזר ראש העיר  נסים אלפסי

 מזכירת העירייה בפועל  עדה כהן
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 על סדר היום:

 

 הצהירה אמונים והפכה להיות חברת מועצהמסיעת הבית היהודי,,הגב' דבורה כהן  .1

 מן המניין.

 

 :בוועדות העירייהחילופי גברי  .2

 העיר, תבוא גב' דבורה כהןאשר התפטר ממועצת  במקום החבר יעקב וייצמן, 

נערכה  מכרזים, עליה וקליטה וצעירים.ביקורת,  ותחליפו בכל הוועדות בהן היה חבר:

 אין. , נגד: אין, נמנעים:12בעד:  -הצבעה



 : לאשר.הוחלט 

  

 .  תברי"ם:3

 ₪   151.515  )חדש(  2015שים והתקני בטיחות סימון כבי -2/795/074. א 

 ₪ 106.060 -70%ממשרד התחבורה  

 ₪   45.455 - %30מהיטלי השבחה

 ₪ .  151.515סה"כ

 ₪ .30.000שיפוצים כלליים במרכז הפסג'ה ממש' החינוך – 2/794/081ב.  

 ממקורות הרשות, העברה לתב"ר חדש:₪  3.059.440  -2/709/074ג.   

 ₪ . 3.059.440שיפוצים במוסדות חינוך ועבודות פיתוח ברחבי העיר  -2/796/074 

 500.000₪תכנון פסג' תחנת הרכבת )חדש( מרכבת ישראל  -2/797/073ד.  

 -+מע"מ₪  16.166.666שטחי תנובה )חדש(   -מכירת מקרקעין-2/790/074 .ה

 , לפי החלוקה הבאה:197, 191, 190, 189, 172-164, חלקות:  18147בגוש: 

 

 ₪ 10.000.000 )הגדלה( בניית היכל תרבות עירוני  -2/702/082ו.  

 ת קרקע תנובה.מכיר -2/790/074מתב"ר 

 

 ₪ 3.500.000 עבודות פיתוח ובנייה במבנה וילאג' חורף )חדש(  -2/799/082ז.  

 מכירת קרקע תנובה. -2/790/074מתב"ר 

 

 -2/790/074מתב"ר  ₪ . 1.500.000 )חדש( התקנת משטחי גומי ברחבי העיר  -2/800/074ח. 

 ירת קרקע תנובה.מכ

 

 ₪ 1.166.666 שלב א' )חדש( -במרכז לוגיסטי  A הקמת מבנה   -2/801/074ט.  

 מכירת קרקע תנובה. -2/790/074מתב"ר 

 ₪ 16.166.666 :סכ"ה 
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 800.000₪ חידוש מבנים בבי'ס שונים )חדש( -2/798/081י'.

  ממשרד החינוך.

 ₪   1.200.000)הגדלה( מהיטל השבחה  2015פיתוח עירוני כללי  -2/782/074יא'. 
 תב"ר הינה לתחומים הבאים: ההגדלת 

 "ס וגני ילדים, תיירות, דת וספורט.יהמוסדות חינוך: ב
יועדה  47....העיר ביום שאושרה במועצת  ₪, ....4,1,1הגדלת תב"ר זה, בסך  הערה:

 לתחומים הבאים:
 וך, כבישים ומדרכות.נפארקים ציבורים )מתקני משחקים(, מוסדות חי

 

 כמפורט מטה לידיעתכם: 2015הפנים לשנת  רדלהלן תוכנית פיתוח מש  'יב

 ₪ .450.000-כאספקה  והתקנת מעלית במועדון ברח' גולומב.יג'

 

 ₪ 450.000-כירות הפסיכולוגייד'.אספקה והתקנת מעלית בש

 

 ₪ 400.000-כטו.שיפוצים בבניין העירייה

 ₪  1.000.000-כטז.בניית מרכז לוגיסטי שלב א'

 

 ₪ 150.000-כיז.חסכון באנרגיה במוסדות חינוך

 

 ₪   500.000 -כריח.עבודות פיתוח בכיכ

 



 ₪  1.200.000-כ יט.עבודות ציפוי אספלט ברחבי העיר:

 ₪ .  182.664צד דרום 4עד מס'  ציפוי אספלט בשד' הגעתון בקטע געתון/הרצל.א 

 ₪ .  233.994ציפוי אספלט בשד' הגעתון מצומת געתון/רמז עד צומת געתון ויצמןב. 

 ₪   263.234פוי אספלט ברח' וייצמן מצומת וייצמן/ סולד עד צומת וייצמן קפלןג. צי 

 ₪ .   291.814ד.ציפוי אספלט ברח' קפלן מצומת קפלן/וייצמן עד צומת קפלן/בלפור 

 . ₪  253.534 ה.ציפוי אספלט ברח' בלפור מצומת בלפור/ר.משכית עד צומת בלפור סולד  

1.225.240  ₪ 

 ₪   4.150.000סה"כ
 אין. נמנעים: אין,: נגד  ,11 בעד: -נערכה הצבעה

 : לאשר.הוחלט

  החבר דוד ביניאשוילי לא השתתף בהצבעה זו. הערה:

4 

. הצעה לסדר של חבר המועצה עו'ד אורן סודאי בדבר סגירת צהרונים ע"י 4

 העירייה. 

 בטיעוני מגיש ההצעה  ראש העיר הציע להוריד הנושא מסדר היום, בגין אי דיוקים

, נמנעים: 3, נגד: 9בעד:  -ערכה הצבעהנ נערך דיון בנושא, השתתפו בו: סבג, סודאי.

 אין.

  להוריד הנושא מסדר היום. הוחלט:

 .4.8.15. פרוטוקול ועדת התמיכות מיום: 5

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

  : לאשר.הוחלט

 

 מזכירת העירייה בפועל עדה כהן

 ראש העירייה ז'קי סבג
  

 


