פרוטוקול מס' 84

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום
חמישי ,כ"ה באייר התשע"ח 10.5.2018 ,בשעה 18:25
בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
מישל טפירו ,מיכל מגן ,בוריס בורוכוב ,ד"ר שלום אלדר ,שמעון חזן ,
בצלאל מזרחי  ,משה מלייב  ,יוסי סולימני ,שי סיום

חסרים:

חיים שטיינר  ,גדעון מהרי ,דוד גלעם,

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,עידית יפת לוי -יועמ"ש  ,צביקה דוידי -גזבר
איתי קורן -מבקר העירייה  ,אלי ג'אן -יועץ תקשורת  ,יורי רחמינוב
– מחלקת ההנדסה
ראש העיר פותח את הישיבה מן המניין
על סדר היום
 הענקת תעודת הערכה לסרן בר ואקרהט מצטיין הרמטכ"ל
 השבת שטחים בשכונת כרמי הנדיב שהיו בייעוד ציבורי וחזרו להיות בייעוד
מגורים כתוצאה משינוי בתב"ע .
 אישור מורשי חתימה לחשבון בית ספר נצח ישראל
שלום לכולם,
 לפני שנדון בנושאי המליאה אני מבקש לברך את סרן בר וקראט שקיבל את
אות מצטיין הרמטכ"ל .
 סרן בר ואקרהט מספר על עצמו על מסלול קידומו בצה"ל מבקש להודות
לחברי העירייה וראש העיר וכמובן בראש ובראשונה מבקש להודות לאביו
שבזכותו הוא הגיע עד הלום.
 ראש העיר מברך את סרן בר ואקרהט על קבלת אות מצטיין הרמטכ"ל מציין
את משפחתו שמשם מגיע החינוך וההתמדה ושימשיך בדרכו וייתן דוגמה
לצעירי קרית מלאכי.
 בורוס בורוכוב מברך את בר
 שלום אלדר מברך את בר
 שמעון חזן מברך את בר ואת אביו
 תמיר היזמי מנכ"ל העירייה מברך את בר על שירותו האיכותי
 משה מלייב מברך את בר.
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ראש העיר
השבת שטחים בשכונת כרמי הנדיב שהיו בייעוד ציבורי וחזרו להיות בייעוד מגורים
כתוצאה משינוי תב"ע
היתה תב"ע שהיתה עד שנת .2014
תוואי הכבישים היה שונה ברובו מתוואי הכבישים והמגרשים בתב"ע הנוכחית
שהיא מסוף שנת .2014
בתב"ע הקודמת היתה הפקעת שטחים בהם שצ"פים ,שב"צים וכבישים שהופקעו
לעירייה כמו בכל תב"ע שנעשית עקב השינוי בין הת"בעות.
נדרש להשיב את החלקים שהופקעו לטובת העיר כיוון שהיו שטחים ציבוריים וכעת
משמשים למגורים אל היזם
ראש העיר מבקש מיורי להסביר
יורי רחמינוב מסביר
תודה ליורי רחמינוב
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 339
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
אישור מורשי חתימה לחשבון בית הספר נצח ישראל
אני מבקש את אישור המליאה לחתימות מורשי חתימה לחשבון של בי"ס נצח
ישראל
בנק הפועלים סניף  648ח-ן 066614
אבידן שולמית ת"ז  56046907מזכירת בית הספר
גדנקן רוית ת"ז  25513961מנהלת בית הספר
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 340
מחליטים  :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

הישיבה הסתיימה ב18:56 -
הישיבה כולה הוקלטה
__________________
אליהו זהר
ראש העיר

____________________
טליה יצחק
מרכזת ישיבות מליאה
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