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 33פרוטוקול מס' 
 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום 
  :3018בשעה   3.2.2016רביעי, כ"ד בשבט התשע"ו ,

 בחדר הישיבות
 
 

 ראש  העיר -אליהו זהר         נוכחים:
שמעון חזן, מישל טפירו, חיים שטיינר, בצלאל מזרחי, שלומי מלכה, 

, יוסי סולימני , בוריס שי סיום, ד"ר שלום אלדר, גדעון מהרי 
      בורוכוב 

                     
   יוסי חדד, דוד גלעם          חסרים:

 
 -לוי גזבר, עו"ד עידית יפת -צביקה דוידימנכ"ל ,  -תמיר היזמי   משתתפים:

 מבקר העירייה  –יועמ"ש, איתי קורן 
 
 

 ראש העיר פותח את הישיבה
 

 על סדר היום 
 

 מינוי ועדת ערר נוספת 
 אישור תשלום גמול לחברי ועדת ערר. 
מאת רשות  2407גוש  76אישור התקשרות לרכישת מגרש הידוע כחלקה  

 מקרקעי ישראל
 .301גוש  127החזרת קרקע לרשות מקרקעי ישראל חלקה  

 
 

 ראש העיר
 מינוי ועדת ערר נוספת

אני מבקש את אישור המליאה למינוי ועדת ערר נוספת על זו הקיימת וזאת כדי 
 .ולקדם עררים בנושא ארנונה לייעל 

 חברי הועדה יהיו:
 052690872מס' ת.ז.   יו"ר הועדה  –עו"ד שניאור קטש  .1
 40295578 מס' ת.ז.  חברה         – עו"ד תמי ביטון .2
 42619676 מס' ת.ז.    חבר  –גבי אלוש  .3

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 135החלטה מס' 
 לאשר את בקשת ראש העיר נמנע )גדעון מהרי(  1בעד   10: מחליטים
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 ראש העיר
 אישור תשלום גמול לחברי ועדת ערר 

 
מע"מ ₪ +  194אני מבקש את אישור המליאה לתשלום גמול ליו"ר ועדת ערר של 

 מע"מ לשעה.₪ +  174חבר ועדה  לשעה ולכל
 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה 
 

 136החלטה מס' 
 יוסי סולימני וגדעון מהרי( לאשר את בקשת ראש העיר )נמנעים  2בעד   9: מחליטים

 
 

 ראש העיר 
 אישור התקשרות לרכישת מגרש

 
לרכישת אני מבקש את אישור המליאה להתקשרות עם רשות מקרקעי ישראל 

 )המשחטה הישנה( . 2407גוש  76כחלקה מגרש הידוע 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 137החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:

 
 ראש העיר

בארה"ב איבדו לפני זמן קצר בחוף המערבי  2000בשותפות כפי שידוע לכם שותפנו 
שנה . מאז ועד היום  20 -לפני כ 2000ג'רי שטרן שכיהן כיו"ר שותפות ,חבר יקר 

 שמר על קשר עם חברי ועדת ההיגוי ואהב מאד את קרית מלאכי. 
ספדו לזכרו: ראש העיר,  שימי משה שמעון, דליה בורגנה, דבורה עתל, איירה כרם 

 ויוסי סולימני .
 הדברים הוסרטו ויישלחו למשפחה.

 
 יוסי סולימני ובוריס בורוכוב עזבו את הישיבה 

 
 העיר ראש

 החזרת קרקע לרשות מקרקעי ישראל
 

 127אני מבקש את אישור המליאה להחזרת קרקע לרשות מקרקעי ישראל חלקה 
 .301גוש 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 138החלטה מס' 

 לאשר את בקשת ראש העיר נגד )גדעון מהרי(  1בעד  8: מחליטים
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 ראש העיר
 נושאים נוספים

 
נושאים אלו נשלחו אליכם  –נושאים נוספים לסדר היום  3אני מבקש להעלות  

 :אתמול 
 הסמכת יועץ משפטי ועו"ד מטעם העירייה  .1
 בע"מ .קרית מלאכי לפיתוח דירקטוריון לחברה הכלכלית מינוי חברי  .2
 מינוי נציג מטעם העירייה בתאגיד המים ת.מ.ר.  .3

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה 
 

 139החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:

 
 

 ראש העיר
 הסמכת יועץ משפטי ועו"ד מטעם העירייה 

עידית יפת לוי עו"ד, –למתו ייפוי כח כללי ליועמ"ש אני מבקש את אישור המליאה 
עו"ד טל כהן, משרד עו"ד שפיר לייצוג בבתי המשפט, משרד עו"ד גלר האן מרקוביץ, 

 .דני אליגון, משרד משרד עו"ד אטיאס
 

 ייצוג העירייה בבית המשפט:קובע כי יש צורך לפקודת העיריות  340סעיף 
"על אף האמור בכל דין, רשאית העירייה לפתוח בהליכים ולהתייצב לפני כל בית 

משפט או בכל הליך משפטי על ידי המזכיר , או על ידי פקיד העירייה או חבר 
ופן כללי ואם לעניין מיוחד או בהחלטת המועצה אם באהמועצה שהורשו לכך 

 להליך מיוחד"...
 

 בהתאם להוראת הסעיף הנ"ל אני מציע לקבל את ההחלטה הבאה:
 

יכים ד טל כהן לפתוח בהלהמועצה מסמיכה את היועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי , עו"
 בשמה ולהתייצב לפני כל בית משפט או בכל הליך משפטי אחר.

יר , משרד עו"ד גלר האן מרקוביץ, משרד עו"ד המועצה מסמיכה את משרד עו"ד שפ
בשמה ולהתייצב לפני כל בית אטיאס, משרד עו"ד דני אליגון, לפתוח בהליכים 

משפט או בכל הליך משפטי אחר, והכל בהתאם לאישור מראש של היועצת 
 המשפטית ו/או טל כהן , עו"ד מהמחלקה המשפטית .

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 מהחדרראש העיר יצא 

 
 140החלטה מס' 

נמנע )גדעון מהרי(  )ראש העיר נעדר מהצבעה זו( לאשר את  1בעד   7 מחליטים:
 בקשת ראש העיר 
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 שמעון חזן מ"מ ראש העיר 
 בע"מ.קרית מלאכי לפיתוח מינוי חברי דירקטוריון לחברה הכלכלית 

עצה )כולל חברי מו 1/3 -על פי הוראות החוק והתקנון הדירקטוריון יהיה מורכב
 עובדי עירייה. 1/3נציגי ציבור,  1/3ראש העיר(, 

 
 אני מבקש את אישר המליאה למינוי החברים הנ"ל לחברי דירקטוריון :

 חברי מועצה
 057951022ת.ז  יו"ר –ראש העיר  .1
 14309264ת.ז  חבר  –מישל טפירו  .2
 028690824ת.ז  חבר -שמעון חזן .3

 
 עובדי עירייה

 022917744ת.ז   תמיר היזמי .4
 024545766ת.ז   צביקה דוידי .5
 300230463ת.ז   עו"ד טל כהן .6

 נציגי ציבור
 022668354ת.ז   אירית טיירו .7
 34473538ת.ז   אבי וחניש .8
  301293973ת.ז   פרידה עטיה  .9

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 141החלטה מס' 

 ראש העיר מ"מ נגד )גדעון מהרי( לאשר את בקשת  1בעד  7: מחליטים
 

 שמעון חזן מ"מ ראש העיר 
 מינוי נציג מטעם העירייה בתאגיד המים ת.מ.ר.

להרכב היחסי של עיריית קרית מלאכי בהתאם לתקנון תאגיד תמר ובהתאם 
בתאגיד על העירייה למנות נכון להיום נציג בדירקטוריון של התאגיד.  אני מבקש 

 . 40295578עו"ד תמי ביטון ת.ז למנות את 
 

 להצבעהומעמיד בקשתו 
 

 142החלטה מס' 
לאשר את בקשת נגד )גדעון מהרי( )ראש העיר נעדר מההצבעה (  1בעד  7 מחליטים:

 ראש העיר מ"מ 
 

 תודה לחברי המועצה
  19:30 ננעלה בשעההישיבה 

 הישיבה כולה הוקלטה
 
 

__________________      __________________ 
 אליהו זהר             לוי-עו"ד עידית יפת  

 ראש העיר              יועמ"ש העירייה    


