פרוטוקול מס' 15

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום רביעי ,ה' בניסן התשע"ט 10.4.2019
בחדר הישיבות בבניין העירייה
הישיבה החלה בשעה 18:33
נוכחים:

אליהו זהר ,שמעון חזן ,בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מוטי יעקובוב,
מישל טפירו ,יוסי סולימני ,שי סיום ,מירי סעדה דדון ,אליאור עמר,
שלומי מלכה  ,נדב ויצמן

חסרים:

יעקב טלה

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,עו"ד עידית יפת -לוי – יועמ"ש  ,אדר' נעם
רווחה מנהל מחלקת ההנדסה ,עו"ד משה מליק סגן היועמ"ש
אני פותח את ישיבת המליאה שלא מן המניין
ראש העיר
על סדר היום
 קביעת מדיניות בתחום פוליגון תימורים
 נגישות לנכים במרחב הציבורי
 חוגים לילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים
 הקצאת קרקעות באזור התעשייה תימורים
 פעילות ייעודית לגיל הזהב שאינם דוברי העברית
שי סיום
יש שמועה בעיר ,התרחשויות
ראש העיר
אתה רואה שאני פה -הכל שקט
שי סיום
אני מבקש התייחסות לנושא הצווים השיפוטיים והמנהליים
ראש העיר
זה לא על סדר היום
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יוסי סולימני
נותן סקירה מה עושים בנושא כאשר הכוונה לאפשר הסדרה של החריגות ואיפה
שאפשר להסדיר יבוצעו ההסדרות.
ראש העיר
קביעת מדיניות בתחום פוליגון תימורים
אליאור עמר
מציג את הנושא
נעם רווחה – מהנדס העירייה
מציג את הנושא
ראש העיר
מציג החלטת נגדית
פעם בחודש תיקבע ישיבה במשרדי עם אנשי מקצוע בכל נושא שיידרש על ידי
האופוזיציה .
ראש העיר
נגישות לנכים במרחב הציבורי
מירי סעדה דדון
מציגה את הנושא
אליאור עמר
שואל אם יש תכנון של ביצוע נגישות
נעם רווחה -מהנדס העיר
מאשר שיש תוכנית לביצוע נגישות לעתיד
אליאור עמר
מבקש לקבל את התוכנית
נעם רווחה
מאשר שיעביר את התוכנית
נעם רווחה עזב את הישיבה
ראש העיר
חוגים לילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים
מירי סעדה דדון מציגה את הנושא
ראש העיר
מציע לקבוע פגישה עם מנהל המתנ"ס מחר בבקר
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ראש העיר
הקצאת קרקעות באזור התעשייה תימורים
לא מקשיבים לנו בתמ"ת
תמיר היזמי -מנכ"ל
מציג את המצב ואת עמדת העירייה
נדב ויצמן
מציע שתתקיים פגישה פעם בחודש אצל ראש העיר
ראש העיר
פעם בחודש תתקיים ישיב לעדכונים ונושאים מקצועיים.
החלטה מס' 61
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
פעילות ייעודית לגיל הזהב שאינם דוברי העברית
שי סיום מציג את הנושא
צלי מזרחי
מסביר מה נעשה בנושא

הישיבה הסתיימה בשעה 20:20
הישיבה כולה הוקלטה

_________________
עו"ד עידית יפת לוי
יועמ"ש העירייה

___________________
אליהו זהר
ראש העיר
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