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תוספת נושאים לאישור מועצת עיר
.1

אישור תב"ר.

.2

מ"מ לענת לנקסטר – איגוד ערים לביוב.

.3

פרוטוקול ועדת משנה לועדת כספים מיום .27.3.16

ע .אלדר ,יו"ר :ערב טוב לכולם .אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר .אנחנו נתחיל
עם השאילתות .בבקשה מנחם.
שאילתות
מ .טפר:

אני אשיב על השאילתות .שאילתה ראשונה התחלות בניה בהשוואות בין
רשויות נכון לעשות במונחים שנתיים ,עפ"י טבלת התחלות בניה רוויה של
משהב"ש לשנים  13-15בכרמיאל  450התחלות בניה ,למעט עפולה בה
נעשה מאמץ מיוחד של משרד השיכון ,בכרמיאל יותר מכל הישובים בצפון
והגליל.
בשנת  2016ובשנת  2017ישווקו בכרמיאל כ 1,500-יחידות דיור ,השיווק
הצפוי ברמת רבין כ 2,800-יחידות דיור.

דובר:

השיווק הצפוי ברמת נבון.

מ .טפר:

אמרתי רבין?

דובר:

אמרת רבין בטעות.

מ .טפר:

רמת נכון ,סליחה .כתבתי נבון ואמרתי רבין .השיווק הצפוי ברמת נבון כ-
 2,800יחידות דיור.
שאילתה שנייה סגירת עסקים בכרמיאל .פתיחת עסקים חדשים נעשית
כמובן רק עפ"י החלטת היזמים .לצערי לחלק מהעסקים מלכתחילה אין
הצדקה כלכלית והדבר מתברר בדיעבד.
תופעת סגירת העסקים היא ארצית ואינה ייחודית לכרמיאל ובעיר
כרמיאל אין כמובן ייחוד לכשלים מסחריים של יזמים .נהפוך הוא ,בעיר
כ 350-אלף מ"ר שטחי מסחר ושירותים לעומת כ 40-אלף לפני כשני
עשורים .זה מעיד על הצלחה גדולה ופיתוח המסחר והשירותים .בפועל
פועל בעיר תאגיד מעוף שהוא חלק ממסמכי מעוף הפזורים בארץ לקבלת
ייעוץ וליווי עסקי במגוון רחב של תחומים וכן לקבלת סיוע לעסקים.
התאגיד מקיים קורסים והדרכות להצלחת העסק.
השירותים הניתנים במעוף ייעוץ לפתיחת עסק ,שיווק ,מכירה ,ייעוץ
ארגוני ,טיפול בלוגיסטיקה ,חדשנות ויצירתיות ,התייעלות אנרגטית ,יבוא
ויצוא ,ייעוץ פיננסי ועוד .הגוף פועל בשיתוף פעולה עם העירייה ,עסקים
רבים בכרמיאל מקבלים סיוע.

ר .טישלר:

זה נכון שיש מעוף ,אבל בסופו של דבר הרשות המקומית חייבת להוביל
פה הרבה דברים .מעוף ,אני אומר כי אני,

ע .אלדר ,יו"ר :אתה יכול עכשיו רק לשאול שאלה אחת.
ר .טישלר:

נכון.

ע .אלדר ,יו"ר :אז תשאל.
ר .טישלר:

השאלה שלי איפה המעורבות של העירייה ,שלנו כרשות בתהליכים .יש
תהליכים שונים שיכולים להיות הרבה יותר גבוהים.

ע .אלדר ,יו"ר :רינה אחראית על נושא העסקים בעיר.
ר .גרינברג:

קודם כל יש מנהלת עסקים שהיא מורכבת וחברים בה בעלי עסקים
מכרמיאל ,מאזורים שונים וגם נציגים ממרכזים מסחריים .המנהלת
פועלת ל פי בקשה של מרכזים ואני מפנה אותך לעיתון כי בשנה האחרונה
ראינו הרבה מכתבי תודה לעיריית כרמיאל על עזרה.
דבר נוסף ,רישוי עסקים אנחנו שינינו את השם לקידום עסקים .אנחנו
יושבים עם בעלי עסקים ,תשמע יש עסקים ,פותחים עסק ,לפעמים גם
שוכחים ללכת להגיש בקשה לרישיון עסק .אנחנו יושבים ומסבירים להם,
לא פעם ולא פעמיים,

ר .טישלר:

רינה ,יש לי חברה של ייעוץ עסקי ,אני גם עובד עם מעוף וכל זה ,אני קצת
יותר,

ר .גרינברג:

אני לא מתייחסת למעוף.

ר .טישלר:

ולכן אני חושב שלרשות יש יכולת לעשות עוד פעילויות נוספות כדי להרים
את מה שקורה בדברים האחרים.

ר .גרינברג:

אני רוצה להסביר לך .אנחנו עשינו לבעלי עסקים כהלוואות ,אנחנו עושים
הרבה ,יש מלא עסקים שהם אפילו לא מסוגלים לעזור לעצמם.

מ .טפר:

רינה ענתה איפה מעורבות העירייה ,זאת הייתה השאלה.

ע .אלדר ,יו"ר :זהו .השאילתה הבאה.
מ .טפר:

מדיניות ההדברה בעיר כרמיאל .העירייה אינה מפזרת פיתיונות רעילים
ללא פיקוח .כאשר מפוזרים פיתיונות פועלים לפי הנחיות מקצועיות של
המשרד לאיכות הסביבה ובפיקוח של המנהל בעיריית כרמיאל ,תוך
שמירה על אמצעי בטיחות קפדניים.
רק מי שהוסמך לכך רשאי לפזר חומרים רעילים .התושבים מוזהרים
באמצעות מדבקות המפוזרות בכל האזור .העירייה מבצעת גם הדברות
שאינן כימיות .הדברות כימיות מתבצעות רק בהיעדר חלופה אחרת.

ר .בז'רנו:

עובדתית בשטח יש כלבים שאוכלים את הרעל הזה והתושבים לא מודעים
לזה שפיזרו רעל באותה שכונה.

ע .אלדר ,יו"ר :לא מפזרים ככה רעל.

ר .גרינברג:

לא עושים ,ממש לא .היה מקרה לפני חודשיים של הרעלת כלב ,בסוף
התברר ששכן שהכלב הפריע לו הרעיל אותו .עיריית כרמיאל לא מפזרת
רעל.

ע .אלדר ,יו"ר :סליחה ,אנחנו לא מקיימים דיון.
ר .בז'רנו:

לא מקיימים דיון ,אבל עדי ,אפשר לשמוע,

ע .אלדר ,יו"ר :קיבלת תשובה.
ר .בז'רנו:

אתם יכולים גם להקשיב ולהבין מה קורה בעיר .יש מצבים שבעלי כלבים
הולכים לטייל בפארק ,פתאום הכלב שלהם נופל ,מתחיל להוציא ריר
וקצף,

ע .אלדר ,יו"ר :אנחנו לא מפזרים רעלים בפארקים .אין דברים כאלה .אני אגיד לך יותר
מזה ,אנחנו פותחים עוד פארק נוסף לכלבים בפארק רבין .ממש נמצא
בעשייה עכשיו ,יהיה עוד מתחם שאפשר לשחרר כלבים בביטחון והשלישי
ייבנה בגבעת רם .ככה שבעיר יהיו שלושה מתחמים חופשיים לכלבים,
לטובת בעלי הכלבים בעיר .והחוק אגב אומר שמי שיוצא לטייל עם כלב
צריך לשים לו מחסום ,אז מי שדואג לכלב שלו שלא יאכל משהו ,אינני
יודע מה ,שיטייל עם מחסום פה לכלב ובזה הוא מגן עליו בצורה ,הוא גם
מגן שהוא לא ינשוך אף אחד אבל הוא גם מגן על הכלב בעניין הזה.
מ .טפר:

שאילתה רביעית תאורת לילה בעיר כרמיאל .שאלת צבע התאורה אינה
רלוונטית עפ"י בדיקת הגורמים המקצועיים אצלנו .סוגי התאורה
שמותקנים בכרמיאל מאושרים ע"י מכון התקנים.
בשנים האחרונות נפוץ השימוש בתאורת לד משיקולים של חסכון
בצריכה ,צמצום התאורה נכון בשל שיקולי חסכון .פניות המגיעות
ונמצאות מוצדקות הופעלה התאורה במלואה.

ע .אלדר ,יו"ר :אני רוצה להוסיף שעכשיו התחלנו בפרויקט של תאורה מיוחדת על מעברי
החצייה.

ר .בז'רנו:

אני רוצה לברך על זה .ראיתי את הפנס הזה ליד כיכר הבאר שם .לפי דעתי
הוא קצת גבוה מדי ביחס למעבר חציה ,הופך להיות כמו תאורת רחוב,
אבל הוא מבורך.
עכשיו אני רק רוצה להעיר משהו קטן בנוגע לתאורה .בתעשייה
משתמשים באור לבן כי ניתן להבחין בפרטים בצורה הרבה יותר טובה
ובעולם יש הרבה הרבה עיריות שכבר עברו לתאורה לבנה והנראות היא
הרבה הרבה יותר טובה .גם במעבר חציה ששמתם לא שמתם תאורה
צהובה ,שמתם תאורה לבנה וככה מבחינים הרבה יותר טוב בהולך רגל.

ע .אלדר ,יו"ר :אוקי .תודה.
ר .בז'רנו:

אז בזמנו החליפו לצהוב מתוך שיקולים של חסכון באנרגיה ודברים
כאלה .היום יש תאורת לד לבנה שעושה את העבודה בצורה חסכונית.

ע .אלדר ,יו"ר :אוקי.
ר .בז'רנו:

לתאורה לבנה וככה נוכל לראות הרבה יותר טוב הולכי רגל.

מ .טפר:

שאילתה חמישית עוסקת בצוברי הגז בכרמיאל .בעיריית כרמיאל נוהל
טיפול באספקת גז ובתקלות ,הנוהל עודכן לאחרונה ביולי  .2011בדליפות
גז מטפל כיבוי אש ,פיקוח שוטף ע"י המנהל לאיכות הסביבה .נוהל טיפול
בדליפות גז קיים כבר מינואר  ,2012התקנות גז ההנחיות ניתנות ע"י
מינהל הגז במשרד האנרגיה ומנהל ההנדסה פועל עפ"י הנהלים האלה.

ר .בז'רנו:

התשובה הזאת כאילו לא קראתם את השאילתה בכלל.

ע .אלדר ,יו"ר :מה השאלה?
ר .בז'רנו:

ממש לא קראתם את השאילתה.

ע .אלדר ,יו"ר :תשאל את השאלה.

ר .בז'רנו:

קרה מקרה שחברה ,לא זוכר את השמות שלהם כרגע ,התקינו צובר גז
באחת השכונות ברח' הרואה .באיזושהי תקופה הבעלות על הצובר הזה
עברה לחברת פזגז ,אולי אני מחליף בין השמות של החברות ,קרתה תקלה
בצובר הזה .בסופו של דבר פזגז אמרו אנחנו לא מתקנים ,ניתקו את
הצובר ,בנו חדרי חשמל ,בחדר של המונים של הבניינים ,הגיעה איזושהי
ביקורת של המשרד לאיכות הסביבה או לא יודע מי ,אמרו תפרקו את זה,
התושבים נשארו בלי גז.
העניין הוא כזה ,איפה עיריית כרמיאל ,מה היא עושה כדי למנוע את זה
בשכונה החדשה ,ברמת נבון לדוגמא ,שאם תהיה החלפה של בעלות על
הצובר איפה האחריות של הספק החדש בנושא הזה .אתה מדבר איתי על
דליפות ודברים כאלה ,אתם אשכרה לא קראתם בכלל את מה שהיה
שמה.

ע .אלדר ,יו"ר :אייל ,אתה יכול לענות על הנושא הזה?
א .רותם:

לא בשלוף.

ע .אלדר ,יו"ר :אז תבדוק ,אז ניתן תשובה בישיבה הבאה.
ר .גרינברג:

אייל ,אני רוצה להגיד רק משפט ,הוא צודק ,קרו כמה מקרים כאלה.

ר .בז'רנו:

השאלה אם זה אחריות העירייה.

ע .אלדר ,יו"ר :אני אמרתי שהנושא ייבדק ע"י אנשי המקצוע.
ר .בז'רנו:

מנחם ,כשחברה רוצה לתת שירותי גז בכרמיאל ,עיריית כרמיאל תקבע
איזשהו סטנדרט כדי לנעול אותו או לקנוס אותו ,לא יכול להיות מצב
שפתאום צוברי גז יעברו בעלות.

ש .כהן:

אייל בודק.

מ .טפר:

שאילתה שישית ,סימוני כבישים בשיטת טרמופלסט .תשובה :עיריית
כרמיאל מבצעת סימון בשיטות ובצבעים המאושרים ע"י מכון התקנים.
עפ"י בדיקת הגורמים המקצועיים אצלנו מותר  4דרגות תקן .אנו
משתמשים בתקן של צביעה לכבישים עירוניים .לא ניתן להשתמש בצבע
שאין לו תקן.

ר .בז'רנו:

דבר ראשון לצביעה תרמופלסטית יש תקן ,קיים דבר כזה .ויש עוד צביעה
 11.53 ...אני מחדש לכם משהו .הצביעה שאתם מציינים פה אורך החיים
שלה הוא לחצי שנה ,עפ"י תקן ,חצי שנה .אז אם אנחנו צובעים את מעברי
החצייה כדי שהם ישרדו חצי שנה ונצטרך עוד פעם לצבוע ,אז נמשיך
לבזבז כספים או שלא יהיו מעברי חציה.

ע .אלדר ,יו"ר :מכיוון שהתמניתי ליו"ר (מדברים ביחד) נעלה את זה בישיבה הראשונה
שאני אכנס .אני אומר לך תעלה את זה ,ישבו גם אנשי המקצוע בישיבה,
תעלה את זה ונשמע מה הם אומרים.
הצעות לסדר
מ .טפר:

הצעה לסדר התייחסה לנושא של יו"ר הועדה,

ע .אלדר ,יו"ר :עניתי .אני אהיה היו"ר .תודה שמיניתם אותי.
לפני שאני נכנס פה לסעיפים ,אני רוצה לומר לחברי מועצת העיר שהשבוע
הנחיתי את השיטור העירוני ומחלקות הפיקוח לבצע אכיפה מוגברת בכל
הפארקים בעיר ,בעיקר בימי שישי-שבת כדי שיהיה סדר בפארקים .אנחנו
לא ניתן לאף אחד להפר פה את החוקים ,אנחנו לא ניתן ללכלך ,לא ניתן
לתפוס מתקנים שלא ירדו מהם ,אלא נעשה סדר בפארקים .ומי שלא
יתנהג לפי הכללים יקבל גם קנס על הדרך.
עכשיו חשוב אבל להגיד גם שהמדינה שלנו היא מדינת חוק ,דמוקרטית
ואנחנו פועלים לפי חוקי המדינה .שיהיה פה ברור לגמרי ,אנחנו לא עיר
שיוצאת מהכלל ,אנחנו הולכים בדרך הזו .אנחנו גם מתחילים לאכוף את
החניה סביב הפארקים .אני מציע בהזדמנות זו לכל תושבי העיר להצטייד
באישור על האוטו שהם תושבי כרמיאל ,אחרת יהיה להם מונח קנס על
החלון .אז קחו את זה בחשבון.

אישור תב"רים
ע .אלדר ,יו"ר :אני ברשותכם עובר לנושא התב"רים .התב"רים מונחים לפניכם ,יש
תוספות לתב"רים .ואם אין שאלות אני מציע לאשר אותם .אני אעבור על
זה מהר.
אשכול בית כרם ,אנחנו צריכים להשתתף באשכול בסכום של 78,651
מקרן הפיתוח .יש למישהו התנגדות? אין .עבר.
בית ספר ,בשעה טובה אנחנו הולכים לבנות בית ספר בתוך בית ספר
כרמים לחינוך מיוחד 12 ,כיתות .קיבלנו פה תוספת של עוד  5,624מיליון.
מספר התב"ר ,יש פה טעות אז אני אתקן אותו בעל פה 1847 ,וביחד זה
מצטרף למענק קודם של  9מיליון שקלים השקעה בבניית בית הספר הזה.
הרחבת בית העלמין שלנו ,תוספת כסף מהמועצה הדתית בסכום של 300
אלף שקל .אין התנגדות .הלאה.
יש לנו פה סכום רציני ביותר ,קיבלנו ממשרד השיכון פעם ראשונה שיפוץ
והנגשת מוסדות ציבור .קיבלנו  10,371מיליון ויש לכם פירוט על מה
הכספים האלה ילכו .אם אין התנגדות אנחנו מאשרים.
אחר כך יש עוד כסף מתקציב משרד השיכון ייעודי לשיקום בריכת
השחייה בסכום של  1,701מיליון שקלים .בקיצור בלי תוספת התב"רים
מגיעים לאיזה  18מיליון שקל היום ,זה בהחלט סכום יפה.
אני מבקש להוסיף תב"ר נוסף לשדרוג מערכת המחשוב בעירייה מקרן
שלנו בסכום של  250אלף שקל .אוקי .אנחנו מאשרים .אישרנו את
התב"רים ואני עובר הלאה.
 .2האצלת סמכות לחתימה על מסמכים כספיים עד  ₪ 160,000לגב' חוה יקוטי.
ע .אלדר ,יו"ר :אני מבקש קודם כל מפה נאחל החלמה מלאה ,מהירה לענת .אני אומר
את זה בשם כל חברי מועצת העיר ,שתשוב אלינו במהרה .בינתיים אנחנו
מבקשים להאציל סמכות לחתימה על מסמכים כספיים עד  160אלף שקל
למנהלת החשבונות הראשית שלנו ,לחוה יקוטי .אין התנגדות ,אישרנו.

 .3בקשה לעדכון – טבלת תקציבי פיתוח .2016
ע .אלדר ,יו"ר :יש פה בקשה ,סעיף  3לעדכון טבלת תקציבי פיתוח .אייל ,תסביר בבקשה.
א .רותם:

אנחנו במסגרת תקציבי הפיתוח שכבר המועצה אישרה ,היה סעיף שעסק
בנושא של ביצוע מדרגות חרום ועבודות אחרות של מתנ"ס מרכז ,מאחר
ויכולנו להכניס את זה לתוך  10מיליון שקודם עדי הזכיר אז הכסף הזה
התפנה .מצד שני יש לנו צורך לעשות חניות ,להגדיל את מספר מקומות
החניה בבית ספר כרמים ,ואם גם נעשה גם בית ספר לאוטיסטים יש היום
קושי בחניות ,אנחנו מבקשים להעביר את הכסף שהתפנה לטובת המטרה
הזאת.

ע .אלדר ,יו"ר :אוקי .אישרנו.
 .4אישור ערבות העירייה להלוואה למתנ"ס.
ע .אלדר ,יו"ר :עכשיו סעיף  4אישור ערבות העירייה להלוואה למתנ"ס על סכום של
 1,265מיליון שקל.
ר .טישלר:

קודם כל האם זו הלוואה של שהעירייה ערבה או האם זו הלוואה
שהעירייה מחזירה?

מ .טפר:

העירייה ערבה שהמתנ"ס צריך לקחת את ההלוואה בבנק ,אבל העירייה
תדאג להגדיל את תקציב המתנ"ס בגובה,

ר .טישלר:

העירייה תגדיל את תקציב המתנ"ס? זאת אומרת בעצם זו הלוואה
שהעירייה,

מ .טפר:

כן ,אבל לא ישירות לבנק,

ר .טישלר:

זה נכנס לתקציב של המתנ"ס,

מ .טפר:

נכון.

ר .טישלר:

לגרעון שראינו,

מ .טפר:

העירייה מחזירה את ההלוואה,

ר .טישלר:

זה נכנס לאותו תקציב שהיה בגרעון,

ש .כהן:

אז אני אסביר למה ,כי כשהתחלנו את תוכנית ההבראה לפני שבע שנים
העירייה התחייבה להשתתף בפיצויים של העובדים הותיקים שפרשו
וחסכנו את ההוצאות.

ר .טישלר:

עכשיו דבר שני 12.5 ,אחוז ,מה זה  ?12.5זה  12.5אחוז ,מה זה?

ש .כהן:

 12.5אחוז?

ר .טישלר:

לא ,אני שואל מה זה .12.5

מ .טפר:

ההלוואה היא ל 12.5-שנים עם גרייס של שנתיים .זה טעות,

ר .טישלר:

רגע ,ההלוואה היא ל 12.5-שנים?

מ .טפר:

ההלוואה היא ל 15-שנים .הריבית רשומה פה.

ע .אלדר ,יו"ר :יש למישהו התנגדות? אם אין ,אישרנו.
ר .טישלר:

לא ,אנחנו מתנגדים.

ע .אלדר ,יו"ר :אין בעיה ,התנגדת ,פחות שניים .אישרנו.
אישור פרוטוקולים
ע .אלדר ,יו"ר :אישור פרוטוקולים .פרוטוקול הועדה לבטיחות בדרכים ,נאשר אותו.
אישרנו.
איש ור פרוטוקול ועדת שמות ,אני רוצה פה להעיר את תשומת לבכם
שאנחנו מתכננים כבר את השכונה הבאה של העיר ,לא רמת נבון אלא
אחריה ,ואני הצעתי לקרוא לשכונה הזאת על שם אריק שרון ,יש לו יד
גדולה בפיתוח העיר הזאת .עבר .הלאה.
 .6ויתור על חלקים מחלקות  147 ,161בגוש  19150בשטח  4.8דונם לטובת רמ"י.
ע .אלדר ,יו"ר :יש פה נושא של ויתור על קרקע לטובת רמ"י .אייל ,תסביר בבקשה.
א .רותם:

קרקע שנמצאת במה שאנחנו קוראים הואדי באזור התעשייה ,באמצע
אזור התעשייה סמוך לאספקה טכנית ,קרקע שאין לה שימוש כל השנים
והמטרה היא לוותר על הקרקע ולאפשר הרחבת מבנים קיימים מצפון
לכביש גם למסחר וגם לתעשיה.

ר .בז'רנו:

הקרקע הזאת שזה למעשה האופציה היחידה בעתיד להביא למצב שיהיה
דרך לצאת מאזור התעשייה החוצה לכביש  85בלי לעבור את מרכז העיר.

ע .אלדר ,יו"ר :לא ,ממש לא .אתה טועה.
א .רותם:

יש דרך ,הדרך הקיימת ,יש דרך שנכנסת מאחורי המבנים האלה איפה
שמגרש החניה ,אני לא זוכר כרגע את השם ,זו דרך צרה שלא מיועדת
ליציאה החוצה ולא כלום .אין שמה דרך ,זה ואדי שהוא שצ"פ.

ר .טישלר:

מה היה היעוד של זה במסגרת הפעילות של,

א .רותם:

שטח ציבורי פתוח .שנייה ,אני אסביר .בתוך רוחב הרצועה הזאת עובר
תוואי הניקוז של כל השטח שמצפון לכביש ,קו ביוב .נדמה לי שגם קו
מקורות .וזו בעצם רצועת מעבר תשתיות שמאחר ואי אפשר היה לבנות
שמה אז השאירו אותה בתור שצ"פ.

ר .טישלר:

עדי ,הנושא הזה יכול להיות שהוא בדיוק ,אבל אנחנו היינו רוצים לשמוע
ולהתעמק בנושא הזה ,בסוגיה הזאת קצת מעבר .יש פה השלכה שברגע
שמעבירים את זה לממ"י זה יעבור לידיים יזמיות פרטיות .ולכן כיוון שיש
לזה השלכה גם על העיר בעתיד והכול שאולי יהיה שמה,

(מדברים ביחד)
א .רותם:

אם אפשר אני רק אוסיף עוד כמה משפטים שאולי יעזרו לכם להבין למה
הדב ר הזה הוא לא אופציונאלי לשום חיבור החוצה .על התוואי של כביש
 85מדרום לו מתוכננת מסילת רכבת שיכול להיות שהיא תהיה אפילו
בקרוב כי יש דיונים על מסוף מטענים לכיוון זה.
המסילה למעשה לא תאפשר לאף אחד לעבור מעבר לה .החיבור הבא של
כרמיאל הולך להיות באזור של קצה אזור התעשייה ,סמוך למושב סג'ור,
כשהיה שר התחבורה סיכמנו איתו שיהיה שמה מחלפון ואנחנו נתחבר
אליו ,וזה החיבור הבא.

הפרש הגובה בין קצה הואדי ללמעלה זה הפרש שבין  8ל 10-מ' ,לא ניתן
יהיה לעבור שמה ,לא ניתן יהיה לחפור למטה .תאמינו לי שכל הסוגיות
האלה ,בלי קשר עכשיו לויתור על הקרקע ,נבדקו כבר לפני הרבה שנים כי
אנחנו חשבנו שאולי זה יכול לתת לנו פתח נוסף .הגענו למסקנה שלא ,ולכן
לפחות הנימוק הזה לא מחזיק מים.
ר .בז'רנו:

העניין הוא כזה ,דקה רגע ,אי אפשר עם הלחץ הזה .שנייה ,דקה .מתוכנן
בצד שמאל שמה מסוף של מכולות ,נכון? צריכים לצאת מאזור התעשייה.
למעשה היום כשאתה יוצא מכיוון הביג הכול פקוק ,כשאתה יוצא מכיוון
הכניסה הראשית של כרמיאל הכול פקוק .זאת תהיה הדרך היחידה,

א .רותם:

לא תהיה דרך .אבל היציאה ממסוף המכולות היא משם.

ש .כהן:

רותם ,גם אם תגיד  100פעמים יש דרך,

ע .אלדר ,יו"ר :טוב.
(מדברים ביחד)
ע .אלדר ,יו"ר :מי בעד להעביר לממ"י את מה שמוצע כאן ירים את ידו .מי נגד? אושר.
תודה.
 .7הסכם קשרי ערים תאומות עם העיר  wujinבסין.
ע .אלדר ,יו"ר :אנחנו מבקשים את אישור המליאה להסכם ערים תאומות עם העיר
הסינית  .wujinהיו פה משלחת מאוד חשובה ,אפילו ראש הממשלה מצא
זמן די ארוך להיפגש איתם והם החליטו ללכת על כרמיאל .אני מבקש את
אישור המועצה לתאומות הזאת.
ר .בז'רנו:

מישהו מכיר את העיר הזאת? זו עיר של  1,250מיליון,

דוברת:

לא 3,5 ,מיליון.

ר .בז'רנו:

סליחה 1,250 ,מיליון נכון לאתמול.

(מדברים ביחד)
ע .אלדר ,יו"ר :מי בעד התאומות ירים את ידו .מי נגד?  .2אושר.

 .2תוספת לסדר יום  -מ"מ לענת לנקסטר – איגוד ערים לביוב.
ע .אלדר ,יו"ר :אנחנו מציעים למנות את אורנה יעקוב כמ"מ שתהיה לענת באיגוד ערים
לביוב ,עד שענת תבריא .אז יש למישהו התנגדות? אין .מינינו.
 .3תוספת לסדר יום  -פרוטוקול ועדת משנה לועדת כספים מיום .27.3.16
ע .אלדר ,יו"ר :אני מבקש את אישור המליאה לפרוטוקול ועדת משנה לועדת כספים שזה
נושאים קטנים שהיינו צריכים לקבל על זה החלטות שדברים לא יתעכבו.
האם למישהו יש התנגדות?
ר .בז'רנו:

שאלה ליועץ המשפטי ,נשמח לשמוע מה הוא אומר על הנושא ,ועדת משנה
היא ועדת משנה והיא צריכה להגיש את המסקנות שלה לועדת כספים,
שועדת כספים תאשר את זה ואז זה יעלה למליאה.

ע .אלדר ,יו"ר :יש פה רוב של חברי מועצת עיר בועדת הכספים.
(מדברים ביחד)
ע .אלדר ,יו"ר :אל תנהל לי את הישיבה.
ר .בז'רנו:

לא מנהל .שאלת אם יש התנגדות.

ע .אלדר ,יו"ר :עוד פעם .מי בעד קבלת הפרוטוקול ירים את ידו .קיבלנו את הפרוטוקול.
הישיבה נעולה.
סוף הישיבה

