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 ברק אשרם. : אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור, דוד ששון, ליהי איינס, אבנר משה, נוכחים

  לאופר.יציק בראון, מיטל טולדנו, ערן שושי כחלון כידור, אבישי ברעם, ירון חדוות, א: יםחסר

 לוין, טל ארבלי.  , דניסעד , בנירוזנפלד , שלוםאטיאס יחיאלעו"ד , יחזקאל יחזקאל: נוספים

 

 סדר היום:

 בשנה אחת נוספת )תוקפו הסתיים  2012- אישור הארכת תוקף חוק עזר לכפר יונה )שטחים ציבוריים פתוחים( התשע"ב .1

 ( 31.12.14 -ב

 בשנה אחת נוספת 2012: מליאת העירייה מאשרת הארכת תוקף חו"ע שצ"פ התשע"ב הצעת החלטה

 )מצ"ב רשימת התב"רים( 2014אישור תב"רים שנסגרו בשנת  .2

 2014: מאשרים את רשימת התב"רים המצ"ב שנסגרו בשנת הצעת החלטה

 תב"רים )מצ"ב רשימת התב"רים( 16-אישור שינויים ב .3

 התב"רים ברשימה המצ"ב 16-: מאשרים השינויים בהצעת החלטה

 במימון קרנות הרשות.₪  800,000שיפוצי קיץ ע"ס -946אישור תב"ר מס  .4

 במימון קרנות הרשות.₪  800,000שיפוצי קיץ ע"ס  – 694: מאשרים תב"ר מס' הצעת החלטה

 

שנושאים אלה נדונו למרות  ,שהם לא קיבלו את החומרבטענה מציין עובדה מצערת שחברי האופוזיציה לא הגיעו לישיבה  אפי

 בישיבה קודמת אליה הגיעו כל החברים )ההצעה נפלה(...

 

יה היא תוצר של שהייה של למעלה משנה באופוזיציה. להבנתה חבר מועצה נושאת דברים ואומרת כי ההחלטה להיכנס לקואליצ ליהי

מגיעה לקואליציה בנפש  ניתן לעשות מתוך הקואליציה. היא וזאתביישוב, השפיע על המציאות מנת  לעצריך לעשות ככל שניתן 

היא מצפה שראש העיר יטיל עליה חפצה מתוך רצון לתרום מכישוריה. ברור לה שמהלך זה יזכה לביקורת אותה היא מכבדת. 

תשוב לאופוזיציה. מאמינה בדרכה החדשה ובטוחה כי מעשיה  ,משימות לביצוע ואם תיווכח כי לא ניתנת הזדמנות אמיתית לביצוע

 ידברו בעד עצמם. 

 

 

 בשנה אחת נוספת )תוקפו הסתיים  2012-אישור הארכת תוקף חוק עזר לכפר יונה )שטחים ציבוריים פתוחים( התשע"ב . 1
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 . נוספת שנהתוקף חוק העזר באנו מבקשים הארכה . בינתיים זה עזרתכוונים לעשות בקרוב שינוי בחוק מסביר שאנו מ אפי

 

 בשנה נוספת  2012 –חוק עזר לכפר יונה )שטחים ציבוריים פתוחים( התשע"ב הארכת תוקף : מאשרים חלטהה

 מאשרים פה אחד

 

 )מצ"ב רשימת התב"רים( 2014אישור תב"רים שנסגרו בשנת . 2

 צאות.הכנסות מול הוהתב"רים הם מאוזנים . 2014התב"רים שפעילותם הסתיימה במהלך שנת  18מוגשים  אפי

 

 2014תבר"ים שפעילותם הסתיימה בשנת  18מאשרים סגירתם של : החלטה

 אחדפה מאשרים 



 

 

 

 

 

 ה המצורפתרשימב המפורטיםתב"רים  16-אישור שינויים ב. 3

הוספת תקציבים מתוך כספי  אם בשל שינויים בהכנסות חיצוניות ואם בשל ,מסביר שתב"רים מתעדכנים תוך כדי ביצועם אפי

 הרבה מאוד מוסדות חינוך. ההשבחה של העירייה. ברשימת התב"רים ישנם 

 

  התב"רים המפורטים ברשימה המצורפת 16 -מאשרים שינויים ב :החלטה

 פה אחד.מאשרים 

 

 

 במימון קרנות הרשות.₪  800,000שיפוצי קיץ ע"ס  - 694 'אישור תב"ר מס. 4

 לביצוע שיפוצי קיץ במוסדות הציבור ברשות זהו תב"ר אפי

 

 אש"ח במימון של קרנות הרשות 800לביצוע שיפוצי קיץ בסך  946מאשרים תב"ר מס' : החלטה

 פה אחד. מאשרים 
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