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ישיבת מועצת עיר מתאריך 07.09.2022

ישיבת מועצת עיר מן המניין קרית אתא
ביום ד' , 07.09.2022 ,י"א באלול תשפ"ב

השתתפו:
מר יעקב פרץ

-

ראש העיר

עו"ד מימון טולדנו

-

סגן ומ"מ ראש העיר

גב' עטרה ברגר

-

חברה

מר אריה מיזלס

-

חבר

גב' עדנה שטרניק

-

חברה

עו"ד עמנואל סולומונוב

-

חבר

מר אלי ניר

-

חבר

מר אריה נחום

-

חבר

מר יהודה הרצל

-

חבר מועצת עיר

מר רואי דוד

-

חבר

גב' הילה רובין שלם

-

חברה

מר ניר יעקובי

-

חבר

מר אלקנה ויסנשטרן

-

חבר

מר הרצל יהודה

-

חבר

מר עופר מועלם

-

חבר

מר ציון אסולין

-

חבר

גב' רחל אסרף

-

חברה

סגל:
מר בני חזן

-
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יועצת משפטית

עו"ד קרן רוזליס

-

מר יוסי סגל

-

מר רונן רוזנפלד

-

גזבר העירייה

שמעון דניאל

-

מהנדס העיר

ב"כ העירייה

לא השתתף:
_

מר ברבי עופר

חבר מועצת עיר

רשמה:
-

גב' סימה הירשל

עוזרת רה"ע

על סדר היום:
.1

אישור החלטות ועדת הכספים.

.2

ביטול הפקעת גוש  11022חלקה  66כיכר בני ברית פינת רחובות
כצנלסון-הנביאים.

.3

הקצאת קרקע ברח' שדה בוקר  33חלק מחלקה  237בגוש  10232לעמותת יד-שרה.

.4

הארכת כהונת דירקטורית במעיינות אתא ,הגב' זהבה טלמור.

פרוטוקול

י .פרץ ,רה"ע:

ערב טוב לכולם .אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר שמן המנין.

 .1אישור החלטות ועדת הכספים
י .פרץ ,רה"ע:

על סדר היום אישור החלטות ועדת הכספים .פתיחת תב"ר שיקום
מרכז מסחרי בן עמי עפ"י הפירוט :קרנות הרשות  3,7מיליון .₪
פתיחת תב"ר שיקום מרכז שביט עפ"י הפירוט 5 :מיליון .₪
עדכון תב"ר  2291תוכנית תקשוב לאומית עפ"י הפירוט :משרד החינוך
 3,020מיליון  ,₪אנחנו מגדילים ל ,142-סך הכל  3,162מיליון .₪
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קרנות הרשות  98אלף  .₪סך הכל  3,260מיליון  .₪יש מישהו שמבקש
להתייחס? בבקשה.
ר .דוד:

ערב טוב .קודם כל אני שמח לראות שהצעות לסדר שסיעתנו שולחת
מקבלות ביטוי ,באות לידי ביטוי .עכשיו אני גם מבין למה הן לא עולות
לסדר היום.
ב 27.10-שלחנו הצעה לסדר שהנושא של שיפוץ מרכזים מסחריים,
מרכזים שכונתיים .פירטנו בצורה מאוד מסודרת .מרכזים שכונתיים.
הראינו רעיונות שנעשו ברשויות אחרות ,אז אני שמח לראות שההצעה
לסדר שלנו באה לידי ביטוי .ישנן עוד הרבה הצעות לסדר שלא מועלות
שלא עפ"י חוק .אני חושב שיש מקום להעלות אותן בדחיפות ,יש הרבה
רעיונות בדיוק כמו אלה ,רעיונות טובים שכל מטרתם להיטיב עם
העיר ולהיטיב עם התושבים.

י .פרץ ,רה"ע:

טוב .מי בעד? את רוצה להתייחס? אז בבקשה.

ה .רובין שלם:

אז כמו שרואי אמר אני מאוד שמחה שהלכה למעשה ההצעות שלנו
באות לידי ביטוי ואני אשמח גם כמובן שהן יאושרו .מוטב מאוחר
מאשר אף פעם כמו שאמרתי בישיבת כספים .מאוד מאוד חשוב ,זה
מרגש ואני שמחה שזה קורה .פיתוח של אזורים ששנים ,שנים ,שנים
היו צריכים את הפיתוח הזה.
לפני שאנחנו מאשרים אנחנו מאוד מאוד נשמח כמו שמקובל בהרבה
מאוד מועצות לראות איזה פרוגרמה ,הדמיה של הרעיונות ,של
הפיתוח ,שנסתכל ,שנהיה גאים ,שכל החברים שגם באו לראות
ולהקשיב יוכלו לראות את הדברים היפים שהולכים לקרות.
אני גם רוצה לשים דגש ,לוודא שלוקחים בחשבון את כל הנושא של
נגישות של המרכזים והשיפוץ שלהם ואני אשמח מאוד לראות הדמיה
בנושא.
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י .פרץ ,רה"ע:

תודה רבה .מי בעד? פה אחד .אני מודה לכם.

ה .רובין שלם:

אין הדמיות .מאשרים משהו על עיוור.

י .פרץ ,רה"ע:

אני חשבתי שאת נתת תוכנית עם הרבה הדמיות .אז אנחנו מבינים
שלא הייתה לך תוכנית ,נכון? יופי.

 .2ביטול הפקעת גוש  11022חלקה  66כיכר בני ברית פינת רחובות כצנלסון-הנביאים
י .פרץ ,רה"ע:

אנחנו בסעיף הבא ,סעיף  .2תודה רבה ,לא להפריע .ביטול הפקעת גוש
 11022חלקה  66כיכר בני ברית פינת רחובות כצנלסון-הנביאים.
מישהו מבקש להתייחס לאירוע או רוצה להבין? מדובר בקרקע שב-
 1990פורסמה בחלק מהרבה חלקות באזור להפקעה .החלקה הזאת
היא חלקה למגורים ולכן יש צורך לתקן אותה .הנושא נבדק ע"י
הלשכה המשפטית ולכן אנחנו צריכים להביא את זה להחלטת מועצת
עיר .מי בעד? מי נגד? מי נמנע?  3נמנעים.

 .3הקצאת קרקע ברח' שדה בוקר  33חלק מחלקה  237בגוש  10232לעמותת יד-שרה
י .פרץ ,רה"ע:

הקצאת קרקע ברח' שדה בוקר  33חלק מחלקה  237בגוש 10232
לעמותת יד-שרה .מדובר בחלקה שצמודה למועדון הקשישים ברח'
שדה בוקר .אנחנו נותנים שמה חלקה קטנה לטובת יד שרה על מנת
שתוכל לבנות את המבנה שלה כדי לתת את כל הסיוע לאותם אנשים
הנדרשים בפעילות של יד שרה .מי בעד? פה אחד .תודה רבה .מי נגד?
מי נמנע?  2נמנעים .ניר יעקובי בעד.

 .4הארכת כהונת דירקטורית במעיינות אתא ,הגב' זהבה טלמור
י .פרץ ,רה"ע:

 .4הארכת כהונת דירקטורית במעיינות אתא ,הגב' זהבה טלמור.
אנחנו אישרנו את זהבה טלמור לפני כשנתיים וקצת .אנחנו צריכים
להאריך לה את הכהונה עפ"י הנהלים ולכן זה מתבקש .מי בעד? מי
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נגד?  3נגד .נמנעים? אין .תודה רבה .הישיבה נעולה.

סוף הישיבה
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