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תיקון פרוטוקול
לכבוד
חברי מליאת ועדת המשנה לתכנון ובניה במליאתה

הנדון :החלטת מליאת הועדה מתאריך 29.10.2006
משתתפים:

א .גלעדי – יו"ר הישיבה ,ה .שכנאי ,ר .לוינטל ,מ .וירשובסקי ,פ .וייסנר,
נ .אלנתן ,ד .ספיר ,ש .אגמי ,ש .דרורי ,ש .מסלאווי ,ש .מזרחי ,ש .חושן,
מ .טיומקין ,ח .אבי-גיא ,י .דיין ,ר .טורק ,י .כחלון ,א .בנאי ,מ .להבי ,ש.
גפן ,א .אמינוב ,נ .וולוך ,מ .מוזס ,נ .לוברט ,ז .שביט ,ג .הרץ וש.
זעפראני.

נעדרו:

א .פנקס ,א .שומר ,ד .לוי.

נוכחים:

א .לוי ,א .מרחב ,מ .בלסנהיים ,ח .ברקוביץ ,ה .אברהם-אוזן.

נושא:

בחינת תכנית מס' 2597א' מתחם רמז ארלוזורוב ומטלות ציבוריות
לתכנית – עפ"י החלטת הועדה המחוזית.

מהלך הדיון והצעות החלטה:
הצעה של הדס שכנאי ,רון לוינטל וגילה הרץ – לא להמשיך את הדיון
הזה עכשיו ,ולדחות אותו למועד אחר.
הצבעה 6 :בעד – ה .שכנאי ,ר .לוינטל ,א .בנאי ,ג .הרץ ,מ .להבי ומ.
וירשובסקי.
 14נגד – א .גלעדי ,ש .דרורי ,ש .מסלאווי ,ש .אגמי ,נ .וולוך ,ח .אבי-גיא,
מ .טיומקין ,ש .חושן ,י .דיין ,י .כחלון ,ש .זעפראני ,ש .מזרחי ,נ .לוברט
וז .שביט.
 1נימנע – נ .אלנתן.
ההצעה לא התקבלה.
הצעה של פאר ויסנר – לדחות את התכנית.
הצבעה 7 :בעד – א .בנאי ,מ .וירשובסקי ,ה .שכנאי ,ר .לוינטל ,נ .אלנתן
ג .הרץ ומ .להבי.
 15נגד – א .גלעדי ,ש .דרורי ,ש .מסלאווי ,ש .אגמי ,נ .וולוך ,ח .אבי-גיא,
מ .טיומקין ,ש .חושן ,י .דיין ,י .כחלון ,ש .מזרחי ,ש .זעפראני ,נ.לוברט,
ש .גפן וז .שביט.
ההצעה לא התקבלה.

החלטה:

לאשר את התכנית כפוף לייעוד התקבולים משיווק מגדל המגורים
לטובת  4מטלות:
 .1מטלת שימור.
 .2מרכז ספורט באזור דרום מזרח העיר.
 .3רכישת שטחי ציבור דרושים בדרום מזרח העיר ,כולל פלורנטין.
 .4מרכז קהילתי רמז-ארלוזורוב.
כל זה במסגרת ועדה שתוקם ,שישתתפו בה ,ארנון גלעדי – סגן ראש
העיר ויו"ר הועדה ,נתן וולוך – מ"מ ראש העיר ,דורון ספיר – סגן ראש
העיר ,יעל דיין ,מנחם לייבה – מנכ"ל העירייה ,משה גילצר – גזבר
העירייה ,חזי ברקוביץ – מה"ע ושמואל גפן.
הצבעה:
בעד  :15ארנון גלעדי ,ש .דרורי ,ש .מסלאווי ,ש .אגמי ,נ .וולוך ,ח.
אבי-גיא ,מ .טיומקין ,ש .חושן ,י .דיין ,י .כחלון ,ש .זעפראני ,ש .גפן,
ר .לוברט ,ז .שביט.
נגד  :6מ .וירשובסקי ,א .בנאי ,ה .שכנאי ,ר .לוינטל ,מ .להבי ,ג.
הרץ.
נימנע  :1הרב נ .אלנתן
דורון ספיר ופאר ויסנר לא השתתפו בהצבעות.

רשם:
אדר' חזי ברקוביץ
העיר
מהנדס

