פרוטוקול מס' 42

פרוטוקול משיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי,
ל' בסיוון התשע"ו , 6.7.2016 ,בשעה  19:05בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,שלומי מלכה ,שי סיום ,ד"ר שלום אלדר,
יוסי חדד ,יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב ,דוד גלעם ,גדעון מהרי

חסרים:

חיים שטיינר ,בצלאל מזרחי

משתתפים :אריה פיקל -מ"מ מזכיר העירייה ,תמיר היזמי -מנכ"ל ,צביקה דוידי-
גזבר ,עו"ד אמיר בירנבוים -יועמ"ש
ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
 הסכם קרית מלאכי באר טוביה
 החלטה בנושא ימי פינוי הגזם בעיר
 החלפת חבר בוועדה לבחירת עובדים בכירים
 אישור מתן צו לשימוש ארעי במגרש ריק למגרש חניה
הסכם קרית מלאכי באר טוביה
ראש העיר
נענתי לפנייתם של מספר חברי מועצה ובימים הקרובים לאחר שאשב עם חברי
האופוזיציה יוקם צוות שיבדוק את הדרכים לשיפור ההסכם עם באר טוביה
ימי פינוי גזם
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לקבוע ולפרסם את ימי פינוי הגזם כפי שנשלח
לחברי המועצה

יום בשבוע

א'

פינוי גזם
אין פינוי פסולת

שכ' נרקיסים ,גולדה מאיר ורדימון  ,פנחס
ב'
הוצאת פסולת ספיר ,יוסף בורג ,אריה צימוקי שכ' יגאל אלון,
יום לפני יום יצחק שדה ,יקותיאל אדם ,משה דיין חיים
הפינוי
לסקוב ,הרב אבוחצירא ,יגאל ידין ,שכ'
מהשעה  16:00סביונים שד' בר יהודה משני צדי הכביש
שכ' הרצל ,שכ' ויצמן ,שכ' גן שמואל,
ג'
שכ' ק .גלויות ,משה שרת.
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הוצאת פסולת ז'בוטינסקי (בנייה רוויה מהכיכר עד היציאה
יום לפני יום מהעיר) דוד רזיאל
הפינוי
מהשעה 16:00
שכ' המייסדים ,שומרון ,שבזי ,שפלה ,כרמל,
ד'
הוצאת פסולת מצדה ,כנען ,אילת ,ירדן ,הרמב"ם ,גליל ,גולן,
יום לפני יום הבשור ,הנגב ,ז 'בוטינסקי (קרקע) ,עמק
הפינוי
מהשעה 16:00
שכ' גיבשטיין ,שד' בן גוריון ,שכ' חב"ד ,שד' י -
ה'
הוצאת פסולת ם ,אלי כהן ,דב גרונר ,חנה סנש ,המ"ג ,טיילת
יום לפני יום גן שמואל
הפינוי
מהשעה 16:00
אין פינוי איסור הוצאת פסולת
ו'
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 186
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
החלפת חבר בוועדה
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לחילופי חבר בוועדה לבחירת עובדים בכירים,
במקומו של מר רן ויצמן יבוא ד"ר שלום אלדר
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 187
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
חתימה על צו למימוש ארעי במגרש ריק כמגרש חניה ציבורי
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לחתום על צו לשימוש ארעי במגרש ריק כמגרש חניה
ציבורי בחלקה  147גוש 301
ומעמיד בקשתו להצבעה
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החלטה מס' 188
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
פה אחד הסכימו חברי המועצה להעלות את הנושאים הבאים:
 .1בחירת הגב' אירית טיירו כמנהלת בי"ס אלי כהן
 .2ככר ברחוב שרייבר באזור התעשייה
בחירת הגב' אירית טיירו כמנהלת ביה"ס "אלי כהן"
ראש העיר
חבר המועצה מר דוד גלעם העלה את נושא בחירת הגב' אירית טיירו כמנהלת בי"ס
"אלי כהן" והציע כי באם לא יאשרו את בחירתה לא תפתח שנת הלימודים בבית
ספר "אלי כהן".
ראש העיר
אני מציע לקבל את המלצתו של חבר המועצה מר דוד גלעם
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 189
מחליטים :פה אחד לאשר את הצעת ראש העיר
כיכר ברח' שרייבר באזור התעשייה
ראש העיר
משפחת שרייבר הודיעה לנו כי ברצונם לתכנן כיכר ולבנותו ברח' שרייבר באזור
התעשייה המשפחה הודיעה כי תכנון הככר יובא לאישור המועצה ורק לאחר מכן
תבנה הכיכר.
אני מבקש לאשר את בקשת משפחת שרייבר ולהודות לה.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 190
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

הישיבה ננעלה בשעה 20:00
הישיבה כולה הוקלטה

______________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העירייה

_____________
אליהו זהר
ראש העיר
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