
ז"תשעשבטז"כ
2017פברואר23

36478-אד
 

 (02/17) 49פרוטוקול מספר 
 מישיבת מועצת עיר מן המניין

 22.02.17אשר התקיימה ביום רביעי כ"ו בשבט תשע"ז, 
 בבית "יד לבנים"

 
נוכחים:

ראשהעיר,עמירםמסס,ניומהרצ'בסקי,יוסידואק,שני–ה"האלידוקורסקי

,משהבכר,ד"ררפיורטהיים,עידןמזוז,עו"דרוניפפיסמדוב,עו"דהדסצור,אוצ'קובסקי

ד"ררויטלסבירסקי,אוריתשיש,מזישניידר.



חסרים:

ה"היוסיאזריאל,)חו"ל(,ד"רצביקהברקאי.



מוזמנים:

מבקר–היועצתהמשפטית,מראייללוי–גזברהעירייה,עו"דענתפרץ–רו"חחןפרץ

מרכזישיבותהמועצה,–דוברתהעירייה,מרליאורטרגן–גב'אלונהאייזנבגרייה,העי

מנהלתלשכתמנכ"ל.–גב'מליאסום



-החב' דוקורסקי:

(.02/17)49ערבטוב,מתכבדלפתוחישיבתמועצתעירמןהמנייןמספר

200"בסך2017"סימוןכבישיםוהתקניבטיחותמבקשלהוסיףלסדרהיוםפתיחתתב"ר

קרןסלילה.–מקורמימון–אש"ח



 הוחלט פה אחד (364)

 לאשר.  

 

  .רו"ח חן פרץ עזב את הישיבה 

 

 



 

סדר היום:א.

תכניתמתאר352-0357228אישורעירייתקרייתביאליקכיזםבתוכנית.1

כוללניתלקרייתביאליק.

השתתפו בדיון:

החב'דוקורסקי,צור.



 הוחלט פה אחד (365)

 לאשר.  

 

בחירתגזברהעירייה,רו"חחןפרץלתפקידיםהבאיםבמקוםמרלירן.2 

סולומוןשסייםאתעבודתובעירייה:

יו"רועדתהשקעות.א.

רגב.-נציגהעירייהבמועצתבתיהעלמיןתלב.

)גבייה(.ממונהעלהגביהלפיפקודתהמסיםג.

מנהלארנונה.ד.



 הוחלט פה אחד (366)

 לאשר.  

 

משכרבכיריםבכפוף95%–אישורשכרגזברהעירייהרו"חחןפרץבגובה.3 

לאישורמשרדהפנים.



 הוחלט פה אחד (367)

 לאשר.  

 

 .רו"ח חן פרץ חזר לישיבה 











הרכבמרכזקהילתיקרייתביאליק..4



 השתתפו בדיון:

,עו"דענתפרץ,ורטהיים.החב'דוקורסקי



 הוחלט פה אחד (368)

 מספר חברי דירקטוריון מרכז קהילתי קריית ביאליק יעמוד   

 חברים.  20על   

 נציגי ציבור(. 2עובדי עירייה,  3חברי מועצת עיר,  3נציגים ) 8לעירייה יהיו   

נציגת הציבור הנוספת שתובא לאישור ועדת המינויים של משרד הפנים 

 44שאר המועמדים אושרו בישיבת מועצת העיר מספר ) הינה ענת טנג'י

 .(21.9.16( מיום 09/16)

 

הסכםביןעירייתקרייתביאליקלחברההכלכליתקרייתביאליקבע"מ..5



מהעירייהלחברההכלכליתכמפורטוראשהעירהקריאאתרשימתהפרויקטיםשיועבר

להלן:

 פיתוחתשתיותומבניציבור.–הסכםהגג 

 ניהולאזורהתעשייה. 

 קידוםתב"עאזורתעשייההישן. 

 פיתוחוחידושתשתיותבאזורהתעשייההישן. 

 פיתוחתשתיותומבניציבורבשטחיהרחבתאזורהתעשייה. 

 ביאליקולמועצהאזוריתמטהאשר.קידוםתב"עאזורתעשייההמשותףלקריית 

 ביתדיורמוגןבנאותאפק. 

 קידוםתב"עלמתחםמחסניהעירייהברחובהסדנא. 

 קידוםתב"עקידמתביאליק. 







 

 ציבורביאליקעלהפארק.ומבניתשתיותתכנוןופיתוח 

 ציבורשערהרקפות.ומבניתשתיותתכנוןופיתוח 

 ורמתחםלבהעיר.תכנוןופיתוחתשתיותומבניציב 

 קידוםתוכניותלמימושנכסיםעירונייםמניביםכפישיקבעראשהעיר. 

 הפרויקטיםיינתנוויקודמובשלביםלפיקיבולתויכולתהחברההכלכליתשנמצאת

 בהקמה.

 

השתתפו בדיון:

החב'דוקורסקי,עו"דענתפרץ,ורטהיים,רו"חחןפרץ,שניאוצ'קובסקי,אייללוי.

  .החב' פפיסמדוב הגיע לישיבה 



 פה אחדהוחלט  (369)

 לאשר הסכם ההתקשרות בין העירייה לבין החברה הכלכלית שהונח על שולחן  

 המועצה.  

 

מתןאישורלביצועהליךפרצלציהבנכסשלהעירייהברחובמנשהפינתרחוב.6

.144,143,142חלקות11529הערמונים)מחסניהעירייהלשעבר(הידועכגוש



השתתפו בדיון:

החב'דוקורסקיעו"דענתפרץ,ורטהיים,דואק.



 הוחלט פה אחד (370)

 לאשר.   

 

אש"ח.200בסך2017אישורתב"רסימוןכבישיםוהתקניבטיחות.7

קרןסלילה.–מקורמימון









 הוחלט פה אחד (371)

 לאשר.   

 

אישור פרוטוקולים.8



 השתתפו בדיון:

החב'דוקורסקי,דואק,צור,עו"דענתפרץ,ורטהיים,מסס.



  .החב' אוצ'קובסקי עזב את הישיבה 

  .החב' בכר הגיע לישיבה 



.30.1.17מיום1/17פרוטוקולועדתשמותוהנצחהמספרא.



 הוחלט פה אחד (372)

 לאשר.  

 

.15.1.17מיום2פרוטוקולועדתמלגותמספרב.  



 אחד הוחלט פה (373)

 לאשר.  

 

.19.1.17פרוטוקולועדתהקצאותמיוםג.



 הוחלט פה אחד (374)

 לאשר.  

 

.14.11.16פרוטוקולועדתבריאותוספורטמיוםד.









 הוחלט פה אחד (375)

 לאשר.  

 

.18.1.17מיום1/17פרוטוקולועדתביקורתמספרה.  



 הוחלט פה אחד (376)

 לאשר.  

 

.15.12.16מיום11פרוטוקולועדתרווחהנגישותמספרו.



 הוחלט פה אחד (377)

 לאשר.  

 

.19.2.17מיום2פרוטוקולועדתכספיםמספרז.



בעד-12

נמנע)החב'ורטהיים(-1



 הוחלט ברוב קולות (378)

 לאשר.  

 

.19.2.17פרוטוקולועדתתמיכותמיוםח.



בעד-12

נמנע)החב'ורטהיים(-1



 הוחלט ברוב קולות (379)

 לאשר.  

 



.15.2.17פרוטוקולועדתקשריחוץמיוםט.







 הוחלט פה אחד (380)

 לאשר.  

 

 

 

 

 

 ישיבת המועצה נעולה.

 

             

 ליאור טרגן                אלי דוקורסקי     

 המועצהמרכז ישיבות        ראש העיר       

 








