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עיריית כפרסבא
פרוטוקול מס' 13/1510/04
מישיבת מועצה מ המניי ,מיו שני05/07/2004 ,
משתתפי:

יהודה בחמו
עו"ד יעקב אוחיו
עו"ד יפתח אלגוב
גיא בגל
יואל ברו
ד"ר אמיר גבע
אריה אברה
עו"ד עמוס גבריאלי
אבינוע גרנות
ד"ר אהרו זיידנברג
אברה מולה
רינה פז
ד"ר ברו צ'יש

ראש העיר
ס/ראש העיר
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה
חבר המועצה

חסרי:

בנימי כברה
ד"ר סיימו גולדמ
משה אבח
שמעו פר
יצחק יואל
ד"ר טל קוגמ

סג ראש העיר
ס/ראש העיר
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה

נוכחי:

אייל יוניא
דני בוסטי
עו"ד ויוי משול
רוני פילבסקי
מיכל טל

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
יועצת משפטית
יוע תקשורת
לשכת מנכ"ל

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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עיריית כפרסבא
פרוטוקול מס13/1510/04 .
מישיבת מועצה מ המניי ,מיו שני05/07/2004 ,
על סדר היו:

 .1אישור תב"ר גני ע"ס .' 2,511,000
 .2אישור תב"ר גידור מגרש קפל ע"ס .' 140,000
 .3אישור תב"ר עבודות קבלניות לגינו ע"ס .' 150,000
 .4אישור תב"ר עיקור חתולי ע"ס .' 105,000
 .5מינוי יו"ר ועדת ביקורת.
 .6פתיחת חשבו בנק להקצבות פיתוח ממשרדי הממשלה באוצר השלטו המקומי.
 .7אישור תב"ר תקשוב.
 .8אישור פרוטוקול ועדת השמות מס'  1מיו . 30/04/04
 .9אכרזה על סלילת רחוב יונה וול +ורחוב בגוריו .

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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 . .1אישור תב"ר גני ע"ס .' 2,511,000
יהודה בחמו :ערב טוב וברוכי הבאי .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שאני מאד
מקווה שהיא תהיה קצרה מאד ואפילו יותר מהרגיל ,מכוו שיש ג מעט
נושאי וג נושאי שנדונו בועדת כספי בנושא של תב"רי .אני אבקש
מאייל יוניא להציג את סעי :1 $אישור תב"ר גני על ס מיליו תשע מאות
ואחד עשרה אל $ש"ח.
אייל יוניא:

אני קוד כל חרגתי מהנוהל שהיה עד היו שבועדת הכספי יש רק
החלטות ,והוספתי ג את נקודות הדיו שהיו המתייחסות לתב"ר הגינו,
תב"ר שיקו גינו .הערות שבעצ העלתה אות רינה פז וניתנו לי ג כמה
דברי לבדיקה .מאחר וזה היה רק אתמול ולא היה פנאי לקבלת ההחלטה
אז רציתי שיהיה בפרוטוקול ואני אעשה את הבדיקה וחברי ועדת הכספי
וחברי המועצה יקבלו את התשובות .בס הכל היו החלטות לגבי ,יש החלפת
ספסלי ש בספסלי מתכת בויצמ ,וההחלטה הייתה שהספסלי הישני
לא יזרקו ונשק אות ונחזיר אות.
לגבי תב"ר גני ,גני משחקי ,היו ש שתי הערות .אחד ,הא מופו כל
הגני ,כי יש תוכנית עבודה ורצו לדעת הא פעלו לפי עדיפות או הא מופו
כל הגני .דבר נוס ,$בעבר היה סקר של מכו התקני ורצו לדעת ,בזמנו
בגלל בעיות תקציביות לא תוקנו מספר גני והוצאו המתקני בכלל ,הא
תוכנית העבודה בתב"ר כפי שאושרה כוללת את ההחזרה של אות מתקני
לאות גני "ערומי" .וזה שלושת הדברי שייבדקו ויהיו תשובות.
בית הספר היסודי 'אר' וחטיבת 'בצבי' שמיועדי לאיחוד מופיעי
בתוכנית העבודה והתבקשתי לבדוק הא יש צור בשיקו במקומות האלה.
וזה יהיה חלק מהנייר תשובה שלי לחברי המועצה במהל השבוע הזה.
לגבי התב"ר של שיקו גינו מתקני וגיזו ,מקור המימו הוא קרנות
הרשות השבחה .בס הכל מדובר על שני מיליו חמש מאות ואחד עשרה אל$
שקל כשמתוכ יש גיזו של שש מאות אל $שקל ,ורוב התב"ר מדבר על
גינו ,על ערוגות ברחבי העיר ,על ערוגות בגני ,במוסדות עירוניי כאלה
ואחרי .התב"ר האחרו נגמר ואנחנו יוצאי לתב"ר חדש.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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עמוס גבריאלי :חלק מעבודות התב"ר הזה כבר התחילו?
אייל יוניא:

לא .לא נותני היו בעצ להתחיל בעבודה עד שהתב"ר מאושר .התב"ר
הזה ג צרי לקבל אישור של משרד הפני .למשל שיפוצי … שאישרנו עוד
לא קיבלו אישור ממשרד הפני.

עמוס גבריאל :אבל התחילו שיפוצי … בחלק מהגני.
אייל יוניא:

מה שבטיחות .רק בטיחות אנחנו מחויבי .בבטיחות אנחנו נתחיל .זה בעצ
כמחצית מהסכו ,יותר.

 .2אישור תב"ר גידור מגרש קפל ע"ס .' 140,000
אייל יוניא:

גידור מגרש קפל במנעולי בהלה באצטדיו ,דרישת משטרה .עשינו בזמנו
חלק.

עמוס גבריאלי :גידור קפל או גידור מגרש קפל?
אייל יוניא:

גידור מגרש קפל .זה ברשות משטרה .התחלנו את החלק המערבי במגרש
קפל ,נשאר היתרה .מתו הסכו מאה אל $שקל ,מדובר בגידור מגרש
קפל .אנחנו צריכי עד ספטמבר כשמתחילה הליגה אנחנו רוצי לסיי את
זה ולכ הייתה דחיפות .כנ"ל דרישת משטרה למנעולי בהלה באצטדיו בס
כולל של עשרי אל $שקל .זה התב"ר השני שאושר.

עמוס גבריאלי :סליחה על הבורות .מנעולי בהלה מה זה ,כשעוברי ליגה? מה זה מנעולי
בהלה?
אייל יוניא:

דיברנו על זה בזמנו .אושר תקציב בזמנו .יש  80אל $שקל מענק ממשרד
הפני שלא השתמשנו בו עדיי .העברנו את זה לכא כי רצינו שזה יהיה
בתב"ר ולא בתקציב רגיל כדי לחסו חמישי אל $שקל מיותרי בחור בכיס
בתקציב השוט .$במהות מדובר כא בתב"ר ולכ רציתי שזה למעשה יהיה
כא .זה בסעי $הראשו.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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 .3אישור תב"ר עבודות קבלניות לגינו ע"ס .' 150,000
בסעי $השני ,יש לנו כא חברת מקי $ב.מ .2 .החברה טיפלה בגינו ובאחזקה.
בשלב מסוי צרי לעבור לעירייה .הנקודה שהתבקשתי לבדוק הא נעשתה
מסירה כדי מבחינת עיריית כפרסבא ג בנושא ההנדסה וג בנושא הגינו
לחברת מקי $לפני שאנחנו לוקחי כא את האחזקה .יש כא צור בהגדלת
התקציב השוט $במאה חמישי אל $שקל .יש לנו רזרבה בזמנו שייעדנו
ברמת המסגרת חמש מאות אל $שקל לאיכות הסביבה וחמש מאות אל$
שקל לחינו .לפי החלטת מועצה כל העברה מסעי $לסעי $תובא לועדת
הכספי .לצערי בעבר זה לא יוש .הפע אנחנו מתכווני לייש את זה.
את רואי כא את ההעברה מהרזרבה לעבודות קבלניות בגינו שה
רלוונטיות ל ב.מ .2 .שטח חדש עיריית כפרסבא קיבלה לצור האחזקה
השוטפת.
סעי .3 $בהתא לחוק התקציב שהתקבל ,כל תקציבי הפיתוח שמתקבלי
ממשרדי הממשלה צריכי להיות חשבו ייעודי .כפי שבזמנו דנו בנושא
החינו שהיו הרבה מאד שני שלא היה חשבו ייעודי ובסו $נפתח חשבו
ייעודי .החוק קובע שחייב להיות חשבו ייעודי .זה חלק מהמהלכי שעושה
משרד הפני והממשלה כדי לגרו לחשבונות האלה להיות חסיני
מעיקולי .זה משהו שגר למורת רוח מאד גדולה של הבנקי שעוצרי
אותנו כרגע בהלוואות בגלל זה ומאיימי בבג" .זו החלטה נוספת שאושרה
שהיא מחויבת לפי החוק החדש.
יהודה בחמו :שאלות בבקשה .בבקשה רינה.
רינה פז:

לגבי הפרוטוקול פה ,אני חושבת שיש איזה טעות לגבי החלטה מספר .21
הרזרבה הייתה באמת מיליו שקל ,אבל חמש מאות אל $שקל הוקצו לאג$
החינו ,ומתו החמש מאות אל $שקל שהועברו לאג $איכות הסביבה ,מתו
זה מאה חמישי אל $שקל יורדי לצור זה בתקציב.

אייל יוניא:

בתקציב המיליו בסעי $אחד לא יועד .ייעדנו אותו בהחלטה.

אבינוע גרנות :זה אומר שהחינו עכשיו איבד מאה חמישי אל $שקל?
)מדברי ביחד(

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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לא ,תקשיב טוב .אני כשאני אגיע לפה ואני אבקש לתת לאיכות הסביבה
מעבר לחמש מאות ,א אני אבקש את זה את צריכי לעצור אותי .זה
בניגוד לחוק.

רינה פז:

בדיוק כ.

יהודה בחמו :כ בבקשה ,עוד שאלות.
אריה אברה :יש לי הערה לגבי הנושא שדיברנו עליו אתמול .בועדת הכספי אנחנו דיברנו
אתמול על נושא של רשימות זהות לגבי גני השעשועי והמתקני שישנ ש
וקביעת סדר עדיפויות .אני במקרה עברתי היו בג הכלנית .יש שמה ,אמנ
המתקני ה פחות או יותר לפי מה שנקרא בסעי $מס 2 .תיקו מתקני
משחקי .אבל ,יש שמה סוככי מברזל שסוככי ,נותני צל .הסוככי
האלה רקובי לגמרי ,זו סכנת נפשות לילדי .ה לא מופיעי בשו מקו
אחר .ולכ זו אחת הסיבות שביקשתי לקבל את הרשימה הכללית ולראות
אותה ולבחו אותה ,כי זה מפגע בטיחותי הרבה יותר חמור מאשר המתק
עצמו .וזה נמצא בתו תחו המתק .וזה דוגמא של כלנית ,זה במקרה
הראשו שעברתי .אז אולי צרי להכניס את כלנית דחו $לטפל בזה ,כי שמה
מישהו יפגע.
יהודה בחמו :שאלות נוספות ,חברי ,הערות .אי? אני מבקש להעמיד להצבעה את אישור
תב"ר גני.
גיא בגל:

אני רק מבקש שירש בפרוטוקול ,לאור מה שאמר לנו אתמול סג ראש העיר
בני כברה ,שלמרות שהתב"ר לא נות פירוש פורמלי לאחריות שיש לאג$
כלפי הגינו בבתי הנוער ,הוא ציי מפורשות שהוא לא מתנער מהאחריות
שיש לו כלפי בתי הנוער בעניי.

יהודה בחמו :אני מבקש להעמיד להצבעה את אישור סעי ,1 $אישור תב"ר גני על ס שני
מיליו חמש מאות ואחד עשרה אל $ש"ח.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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הצבעה
בעד:

יעקב אוחיו ,יהודה ב חמו ,עמוס גבריאלי ,יפתח אלגוב ,אמיר גבע ,אריה
אברה ,יואל ברו ,גיא ב גל ,אהרו זיידנברג ,מולה אברה ,אבינוע
גרנות ,רינה פז ,בוקי צי"ש.

נגד:

אי

החלטה מס'  :81מאשרי פה אחד תב"ר גני בס' 2,511,000 +

יהודה בחמו :אישור תב"ר גידור מגרש קפל.
הצבעה
בעד:

יעקב אוחיו ,יהודה ב חמו ,עמוס גבריאלי ,יפתח אלגוב ,אמיר גבע ,אריה
אברה ,יואל ברו ,גיא ב גל ,אהרו זיידנברג ,מולה אברה ,אבינוע
גרנות ,רינה פז ,בוקי צי"ש.

נגד:

אי

החלטה מס'  :82מאשרי פה אחד תב"ר גידור מגרש קפל ע"ס .' 140,000

יהודה בחמו :הקצאת ס כל מאה חמישי אל $שקל מהרזרבה לסעי $עבודות קבלניות,
סעי .3 $אני לא יודע א את מקבלי את הסדר כמו שאני קיבלתי ,אצלי
זה מבולבל .אני מדבר על התב"ר של מאה חמישי אל $שקל לגינו.
הצבעה
בעד:

יעקב אוחיו ,יהודה ב חמו ,עמוס גבריאלי ,יפתח אלגוב ,אמיר גבע ,אריה
אברה ,יואל ברו ,גיא ב גל ,אהרו זיידנברג ,מולה אברה ,אבינוע
גרנות ,רינה פז ,בוקי צי"ש.

נגד:

אי

החלטה מס'  :83מאשרי פה אחד תב"ר לסעי -עבודות קבלניות לגינו ע"ס 150,000
ש"ח

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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 .4אישור תב"ר עיקור חתולי ע"ס  105,000ש"ח:
יהודה בחמו :תב"ר אחרו ,תב"ר עיקור חתולי.
הצבעה
בעד:

יעקב אוחיו ,יהודה ב חמו ,עמוס גבריאלי ,יפתח אלגוב ,אמיר גבע ,אריה
אברה ,יואל ברו ,גיא ב גל ,אהרו זיידנברג ,מולה אברה ,אבינוע
גרנות ,רינה פז ,בוקי צי"ש.

נגד:

אי

החלטה מס'  :84מאשרי פה אחד תב"ר עיקור חתולי ע"ס .' 105,000
מימו ' 80,000 :משרד הפני ' 25,000 ,הרשות.

 .5מינוי יו"ר ועדת ביקורת:
יהודה בחמו :תודה ,אנחנו עוברי לסעי $הבא ,סעי .5 $מינוי יו"ר ועדת ביקורת .חבר
המועצה שמעו פר לא נמצא פה ,אבל הוא פנה אלי וביקש ,ואני בהחלט
חושב שהוא יכול לכה ולמלא את התפקיד הזה הנאמנה .אני מבקש מחברי
המועצה לאשר את שמעו פר כיו"ר ועדת ביקורת .האמת היא שהיו
שוחחתי אתו בנושא הזה בטלפו ולא הספקתי לשוחח ע חברי נוספי.
הוא ג ביקש בהתלהבות .אני מבקש מחברי המועצה
גיא בגל:

א הוא יופיע יותר לישיבות המועצה ,הוא יוכל ג לבקר אותה? או שהוא
רק יבקר משלט רחוק?

)מדברי ביחד(
גיא בגל:

יש מניעה לאשר ג את הרכב הועדה עצמה?

יהודה בחמו :אנחנו נשאר אותה.
אבינוע גרנות :על פי החלטה זאת ועדה סטטוטורית .הוא לא יכול למלא מישהו מטעמו?
דובר:

לא ,לא ,חבר מועצה שהוא …

יהודה בחמו :מי בעד לאשר את חבר המועצה שמעו פר כיו"ר ועדת הביקורת?

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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הצבעה
בעד:

יעקב אוחיו ,יהודה ב חמו ,יפתח אלגוב ,אמיר גבע ,אריה אברה ,יואל
ברו ,מולה אברה ,רינה פז ,בוקי צי"ש.

נגד:

אי

נמנע:

עמוס גבריאלי ,גיא ב גל ,אהרו זיידנברג ,אבינוע גרנות.

החלטה מס' :85

מחליטי לאשר את מינויו של שמעו פר .כיו"ר ועדת ביקורת

 .6פתיחת חשבו בנק להקצבות פיתוח ממשרדי הממשלה באוצר השלטו המקומי.
יהודה ב חמו :אני מתנצל ,בספירה של אייל פספסתי את נושא פתיחת החשבו להקצבות
פיתוח משרדי ממשלה .לא אישרנו אותו .מי בעד פתיחת החשבו כמתחייב
על פי החוק?
הצבעה
בעד:

יעקב אוחיו ,יהודה ב חמו ,עמוס גבריאלי ,יפתח אלגוב ,אמיר גבע ,אריה
אברה ,יואל ברו ,גיא ב גל ,אהרו זיידנברג ,מולה אברה ,אבינוע
גרנות ,רינה פז ,בוקי צי"ש.

נגד:

אי

החלטה מס'  :86מאשרי פה אחד פתיחת חשבו בנק להקצבות פיתוח ממשרדי
הממשלה באוצר השלטו המקומי.

גיא בגל:

אדוני ראש העיר ,מתי אנחנו צפויי לדעת מה הוא הרכב ועדת הביקורת?

יהודה בחמו :עד הישיבה הבאה.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

ישיבת מועצה מן המניין
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 .7אישור תב"ר תקשוב:
אייל יוניא:

שלחנו לכ בתוספת לסדר היו את התב"ר תקשוב שהפרדנו בזמנו כי רצינו
את הסקירה של אורית הר ודב רקובי' .אות מאתיי אל $שקל שאושרו
בועדת הכספי ,הוספנו את זה לסדר היו .זה עוד נושא שצרי להסכי
עליו.

רינה פז:

זה היה מאתי אל $שקל.

איל יוניא:

הייתה ישיבת מועצה .בזמנו אישרנו תב"ר על תב"ר מחשבי של בתי הספר.
אישרנו מאתיי אל $בנפרד .ואז ועדת הכספי כשהייתה על התקציב
בתחילת הישיבה דיברה על אישור הזה .לא הבאנו את זה לישיבת המועצה
הקודמת כי היה תקציב תוכנית הבראה .אז מה שנשאר.

עמוס גבריאלי :רק רגע .לפרוטוקול אני רוצה לציי שנודע לי לפני מספר ימי ,דיברתי ע
בתיה ,שיתכ שאני קשור לאחת החברות שעושה את התקשוב ,באופ אישי
ג כעור די וג כ ,אז אני לא משתת $בהצבעה הזו.
אמיר גבע:

שעושה מה?

עמוס גבריאלי :שעושה את התקשוב.
אבנוע גרנות :זה רק התקצוב ,זה לא התקשוב.
עמוס גבריאלי :לא מעניי .אני לא קושר ,לא יודע .למע הסר ספק ,אבינוע ,אני אומר ל
עוד פע ,דיברתי ע בתיה ברא .$לא רוצה .אני לא משתת $בזה ולא מעניי
אותי.
אמיר גבע:

עמוס ,אני לא קשור לעניי הזה ,למרות שהיא חברה של הדסה.

יהודה בחמו :אישור תב"ר תקשוב .מי בעד? תודה .מי נגד? ירי את ידו .נציי לפרוטוקול,
כפי שעמוס גבריאלי אמר.
אבינוע גרנות :זה רק שלב ראשו של כל הפרויקט.
בחמו:

ההערה של עמוס נרשמה.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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הצבעה
בעד:

יעקב אוחיו ,יהודה ב חמו ,עמוס גבריאלי ,יפתח אלגוב ,אמיר גבע ,אריה
אברה ,יואל ברו ,גיא ב גל ,אהרו זיידנברג ,מולה אברה ,אבינוע
גרנות ,רינה פז ,בוקי צי"ש.

נגד:

אי

החלטה מס'  :87מאשרי פה אחד תב"ר תקשוב במערכת החינו +ע"ס .' 200,000

 .8אישור פרוטוקול ועדת השמות מס'  1מיו :30/05/04
יהודה בחמו :אישור פרוטוקול ועדת השמות בראשותה של רינה פז .חברי קראו את
הפרוטוקול .א יש למישהו הערות ,השגות? תודה רבה .מי בעד לאשר את
הפרוטוקול? ירי את ידו .תודה רבה.
עמוס גבריאלי :יש לי רק שאלה אחת לגבי השמות ,לגבי זכרו של עור די אבי נגר ז"ל .מה
קורה בתחו הזה? אבי נגר.
יהודה בחמו :יש התייחסות פה לגבי חברות מועצה.
רינה פז:

הייתה החלטת מועצה בסו $הקדנציה הקודמת שמנציחי את כל חברי
המועצה שהלכו לעולמ לדורותיה בצורה אחידה ומרוכזת .ראש העיר
הקוד ,מאחר והיו מספר בקשות להנציח חברי מועצה שהלכו לעולמ,
מינה צוות בראשותי שמנה ג את עמיר מילר ואת משה אבח ואת יאיר
גרול האדריכל ואורי דהבר .אנחנו המלצנו בפני ראש העיר המלצה .יש לי פה
טיוטה שג צרפתי לכ .אני הגעתי לראש העיר וביקשתי את המש טיפולו.
זה לא טופל .אני אעביר ג לראש העיר הנוכחי את הבקשה ואת ההצעה ואת
האומד ,ואני מקווה שאנחנו נחדש את העניי .אבל כול מונצחי בצורה
אחידה ומרוכזת.

יהודה בחמו :תודה .יש עוד שאלות והערות? אני מבקש להעמיד את זה להצבעה .אישור
פרוטוקול ועדת השמות.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

ישיבת מועצה מן המניין

12

05/07/04

הצבעה
בעד:

יעקב אוחיו ,יהודה ב חמו ,עמוס גבריאלי ,יפתח אלגוב ,אמיר גבע ,אריה
אברה ,יואל ברו ,גיא ב גל ,אהרו זיידנברג ,מולה אברה ,אבינוע
גרנות ,רינה פז ,בוקי צי"ש.

נגד:

אי

החלטה מס' :88

מאשרי פה אחד את פרוטוקול ועדת שמות מס'  1מיו 30/05/04

המצור -לפרוטוקול.

 .9אכרזה על סלילת רחוב יונה וול +וב גוריו:
יהודה בחמו :סעי $אחרו :הכרזה על סלילת כביש רחוב יונה וול בשכונת אליעזר .על פי
החוק אנחנו מתבקשי בישיבות המועצה להכריז על כביש כלשהו .אני צרי
לציי שהדיו הזה התקיי בועדה המחוזית .הועדה המחוזית מצפה מאתנו,
רוצה ,מבקשת על פי החוק ,שנכריז על רחוב יונה וול .ההחלטה לסלול את
רחוב יונה וול לפי התוכנית שהוגשה למחוזית
עמוס גבריאלי :איפה הרחוב הזה?
יהודה בחמו :בשכונת אליעזר .כשאתה נכנס ש שמאלה ,בפניה הראשונה ימינה.
אייל יוניא:

יהודה ,יש ג בגוריו ,רחוב בגוריו .8

יהודה בחמו :אני חייב לציי בפני חברי המועצה החדשי שהכרזה שאנחנו מכריזי היו
על רחוב יונה וול זה מחייב על פי החוק את בעלי הנכסי הגובלי ברחוב
להיטל כביש כחוק .זה שתדעו שהמשמעות של ההכרזה הזו שאנחנו יכולי
לפנות לאות דיירי וה ישלמו על פי החוק את היטל הכביש.
אריה אברה :יהודה ,למה הש יונה וול? זו דמות שנויה במחלוקת.
יהודה בחמו :אבל זה לא על סדר היו.
)כול מדברי ביחד(
יהודה בחמו :סליחה ,גיא ,זה לא טעות .ג בבגוריו אנחנו מתבקשי להכריז על חלק
מהרחוב ,מרחוב התחייה עד סוקולוב ,יש פה בחומר מי שש לב .אותו כנ"ל
צריכי להכריז על פי החוק.

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה
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ואז אפשר לגבות היטלי ג ש?

יהודה בחמו :כ.
אהרו זיידנברג :אז אתה יכול להכריז על כל
אמיר גבע:

על כל הרחובות נכריז מחדש וניקח כס.$

יהודה בחמו :מי בעד הכרזת הרחובות יונה וול ובגוריו.
הצבעה
בעד:

יעקב אוחיו ,יהודה ב חמו ,עמוס גבריאלי ,יפתח אלגוב ,אמיר גבע ,אריה
אברה ,יואל ברו ,גיא ב גל ,אהרו זיידנברג ,מולה אברה ,אבינוע
גרנות ,רינה פז ,בוקי צי"ש.

נגד:

אי

החלטה מס  :89מאשרי פה אחד אכרזה על סלילת כביש רחוב יונה וול +בשכונת אליעזר
ורחוב בגוריו מרחוב התחייה עד סוקולוב כמצור -לפרוטוקול.

יהודה בחמו :תודה רבה לכול ,הישיבה נעולה.

יהודה ב חמו
ראש העיר

אייל יוניא
מנכ"ל העירייה

במקרה של אי התאמה בין נוסח הפרוטוקול אשר הופק באמצעות האתר ,לבין נוסחו כפי שמופיע במשרדי העירייה ,הרי שהנוסח המחייב הוא זה המצוי בידי העירייה

