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קובץ החלטות מס' 94/12
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

כ"ח בתמוז התשע"ב18.7.12 ,

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
אריה כהן – סגן ראה"ע ,דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע,
רז קינסטליך – משנה לראה"ע ,ציון כהן ,דורון אוזן ,שלמה גרינברג ,סורין
גנות ,דוד ראובן ,שמעון טרבלסי ,משה יהושע ,ליאל אבן זוהר בן דוד.,

חסרים:

אייל מושיוב ,שמואל ג'מיל ,מיכאל רייף ,אלי יבלון ,שלמה לוי ,ישראל
דואני,איתן שלום ,יפעת מאירוביץ יפת ,שלמה כוכבי ,אפי משה אסף דעבול,
אסתר הבטם מקונן.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,יוסי כהן – גזבר
העירייה ,טובה סער – מזכירת מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר -יועץ משפטי
לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:43 :

אישור הסכם תחנות טרנספורמציה עם חברת חשמל
בתאריך  16.11.11אישרה המועצה את הסכם הגג עם חברת חשמל בנושא החכרת חדרי
טרנספורמציה לחברת חשמל ברחבי העיר לתקופה של  25שנה עם אופציה להארכת
החכירה לתקופה נוספת של  24שנים.
כעת מתבקשת המועצה לאשר החכרת  3שטחים ציבוריים בנחלת יהודה בייעוד שצ"פ
בשטח  32.3מ"ר כל אחד ,לחברת חשמל לצורך תפעול חדרי טרנספורמציה )  2שנאים(:
נחלה  - 6גוש  7374חלקה  77מגרש  – 310ברח' העצמאות בין המספרים  36ל;38 -
נחלה  - 2גוש  7373חלקה  76מגרש  – 302מדרום לרח' הרב יצחק שלינקא;
נחלה  - 8גוש  7375חלקה  131מגרש  - 316רח' נסים מלל .11
שיעורי דמי החכירה שיגבו מחברת חשמל משתנים לפי המחירון של חברת חשמל
אשר מתעדכן מדי רבעון.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק המחירון הרלוונטי.

ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה אישור הסכם תחנות טרנספורמציה עם חברת החשמל
בכפוף להבהרות הבאות:
תחנות הטרנספורמציה לא ימוקמו בסמוך למבני חינוך;
א.
ההיתר לכל תחנה יועבר לנציג השר לאיכות הסביבה.
ב.
להלן ההצבעה:
בעד15 -
נגד/ -
)גב' ליאל אבן זוהר בן דוד(
נמנע1 -
מאשרים )ברוב קולות( הסכם תחנות טרנספורמציה עם חברת החשמל בכפוף
מחליטים:
להבהרות הנ"ל.
.2

חלופי גברי בדירקטוריון מניב
בישיבת מועצה מן המנין מס'  86/12מתאריך  14.3.12אישור חלופי גברי בדירקטוריון
מניב כדלקמן:
סגן ראה"ע  -מר דוד ביטן מתמנה כדירקטור בדירקטוריון מניב במקומו של סגן ראה"ע –
מר אריה כהן.
לאחר אישור החלטת המועצה הנ"ל ביקש סגן ראה"ע דוד ביטן להסיר מועמדותו
מדירקטוריון מניב ולפיכך חלופי הגברי לא יצאו לפועל.
כעת מתבקשת המועצה לאשר כדלקמן:
א .ביטול החלטת המועצה מס' .86/12
ב .חלופי גברי בדירקטוריון מניב  -מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי מתמנה כדירקטור
בדירקטוריון מניב במקומו של סגן ראה"ע – מר אריה כהן.

לקראת הישיבה הופץ קיטוע החלטת מועצה .86/12
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הישיבה הסתיימה בשעה19:53 :
טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

ג' אב תשע"ב
 22יולי 2012

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  94/12מתאריך :18.7.12

אישור הסכם תחנות טרנספורמציה עם חברת חשמל
בתאריך  16.11.11אישרה המועצה את הסכם הגג עם חברת חשמל בנושא החכרת חדרי
טרנספורמציה לחברת חשמל ברחבי העיר לתקופה של  25שנה עם אופציה להארכת
החכירה לתקופה נוספת של  24שנים.
המועצה מתבקשת לאשר החכרת  3שטחים ציבוריים בנחלת יהודה בייעוד שצ"פ
בשטח  32.3מ"ר כל אחד ,לחברת חשמל לצורך תפעול חדרי טרנספורמציה )  2שנאים(:
נחלה  - 6גוש  7374חלקה  77מגרש  – 310ברח' העצמאות בין המספרים  36ל;38 -
נחלה  - 2גוש  7373חלקה  76מגרש  – 302מדרום לרח' הרב יצחק שלינקא;
נחלה  - 8גוש  7375חלקה  131מגרש  - 316רח' נסים מלל .11
שיעורי דמי החכירה שיגבו מחברת חשמל משתנים לפי המחירון של חברת חשמל
אשר מתעדכן מדי רבעון.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק המחירון הרלוונטי.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעה אישור הסכם תחנות טרנספורמציה עם חברת
החשמל בכפוף להבהרות הבאות:
א.תחנות הטרנספורמציה לא ימוקמו בסמוך למבני חינוך;
ב .ההיתר לכל תחנה יועבר לנציג השר לאיכות הסביבה.
להלן ההצבעה:
15
בעד-
/
נגד-
)גב' ליאל אבן זוהר בן דוד(
1
נמנע-
מחליטים :מאשרים )ברוב קולות( הסכם תחנות טרנספורמציה עם חברת החשמל בכפוף
להבהרות הנ"ל.
העתק:

