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 39פרוטוקול מס' 

 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום 
  18:00בשעה   22.5.2016ראשון, י"ד באייר התשע"ו ,

 בחדר הישיבות
 
 

 ראש  העיר )הצטרף באמצע הישיבה(  -אליהו זהר         נוכחים:
שמעון חזן, מישל טפירו, חיים שטיינר, בצלאל מזרחי, שלומי מלכה, 

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

                     
 -מנכ"ל , צביקה דוידי -מ"מ מזכיר העיר, תמיר היזמי -אריה פיקל   משתתפים:

 יועמ"ש -ת יפת לויגזבר, עו"ד עידי
 

 ראש העיר פותח את הישיבה
 

  קביעת מועדי פינוי לגזם 

 שינוי שם לקרן לפיתוח קרית  5.5.2016 -אשור פרוטוקול משאל טלפוני מה
 הוספה "קרן לפיתוח קרית מלאכי לפיתוח וקידום הספורט " ע"ר. –מלאכי 

  אישור נוהל הקמת ועדת שמות 
  בחירת ועדת שמות 
  הקמת ועדת ביטחון 

  עדכון חברי ועדות 
 

בתחילת הישיבה מסר חבר המועצה דוד גלעם כי החיילת מלכה רטה זכתה 
 להיכלל בין החיילים המצטיינים ביום העצמאות והשתתפה בטקס אצל הנשיא .

וציין כי הביאה כבוד לקרית מלאכי ולבני  ראש העיר ברך את החיילת מלכה רטה
 העדה האתיופית תושבי העיר.

 
 קביעת מועדי פינוי גזם

 ראש העיר
י פינוי הגזם בעיר יתבצע במועדים כפי שנשלחו לחברי אני מבקש להודיע כי מועד

 המועצה בחומר לישיבה
 

 פינוי גזם יום בשבוע

 א'
 אין פינוי פסולת

 
 ב'

הוצאת פסולת 
יום לפני יום 

שכ' נרקיסים,גולדה מאיר ורדימון, פנחס ספיר, 
יוסף בורג, אריה צימוקי שכ' יגאל אלון,יצחק 
שדה,יקותיאל אדם, משה דיין חיים לסקוב, 
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הפינוי 
  16:00מהשעה 

הרב אבוחצירא, יגאל ידין, שכ' סביונים שד' 
 בר יהודה משני צדי הכביש 

 ג'
הוצאת פסולת 

לפני יום יום 
הפינוי 

 16:00מהשעה 

 שכ' הרצל, שכ' ויצמן, שכ'  גן שמואל, 
 שכ' ק. גלויות, משה שרת.

ז'בוטינסקי )בנייה רוויה מהכיכר עד היציאה 
 מהעיר( דוד רזיאל

 ד'
הוצאת פסולת 
יום לפני יום 

הפינוי 
 16:00מהשעה 

שכ' המייסדים, שומרון,שבזי, שפלה, כרמל, 
, הרמב"ם, גליל,  גולן, מצדה, כנען, אילת, ירדן

 הבשור,הנגב, זבוטינסקי )קרקע(, עמק 

 ה'
הוצאת פסולת 
יום לפני יום 

הפינוי 
 16:00מהשעה 

-שכ' גיבשטיין, שד' בן גוריון, שכ' חב"ד, שד' י
ם, אלי כהן, דב גרונר, חנה סנש, המ"ג, טיילת 

 גן שמואל

 אין פינוי איסור הוצאת פסולת  ו'
 

  יום בבוקר של  08:00פסולת אחרי השעה חל איסור על הוצאת
 פינוי.ה

 
שינוי שם לקרן לפיתוח קרית  5.5.2016 -אישור פרוטוקול משאל טלפוני שנערך ב

 מלאכי
 ראש העיר

להוספה  5.5.2016אני מבקש את אישור המליאה לפרוטוקול משאל טלפוני מיום 
 לשם של הקרן לפיתוח ל:

 "הקרן לפיתוח קרית מלאכי לפיתוח וקידום הספורט" ע"ר. )עמותה רשומה(
 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 
 

 169החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
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 ועדת שמות בחירת נוהל אשור 

 ראש העיר
 אני מבקש את אישור המליאה לאשור נוהל בחירת ועדת שמות 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 170החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 

 בחירת ועדת שמות 
 ראש העיר

 :, הרכב הוועדהאני מבקש את אישור המליאה לבחירת ועדת שמות 
 שלומי מלכה -יו"ר הועדה .1
 אליהו זהר –ראש העיר  –חבר  .2
 חיים שטיינר -סגן ראש העיר –חבר  .3
 יוסי חדד –חבר  .4
 יוסי סולימני  -חבר .5
 0578379588הגב' אתי בשארי ת"ז  -ציבור ת נציג .6
 029030749הגב' אתי כליפא ת"ז  – ציבור תנציג .7
 יועמ"ש  –לוי -עו"ד עידית יפת .8
 

 לזימון הוועדה. יו"ר הוועדה חיים שטיינר יהיה אחראי
 הוועדה תתכנס עפ"י הצורך

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 171החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 

 הקמת ועדת בטחון
 ראש העיר 

 , הרכב הוועדה:אני מבקש את אישור המליאה להקמת ועדת ביטחון
 52843083קב"ט העירייה ת.ז מס'  -אריה יוסף .1
 054772330מנהל הפיקוח ת.ז  –ציון מלכה  .2
  60223831מנהל מחלקת חינוך ת.ז  –שמעון עמר  .3
 (2ב. )ב()149המופיע בחוק נציגי שרים כפי  2 .4

 הוועדה תקיים את ישיבותיה בדלתיים סגורות ותתכנס אחת לריבעון
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 172החלטה 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:

 
 ועדה לנפגעי טרורשינוי ב

 ראש העיר
 אני מבקש את אישור המליאה לשינוי בהרכב הוועדה לנפגעי טרור :



4 
 

 
 

(  במקום הגב' סויסה 3/7גב' מורן אבגי אשתו של דוד אבגי ז"ל )הרב פינטו  -חברה
 ובמקום מר דוד אמסלם רותי 

 דבורה עתל –חברה 
 שאר חברי הוועדה הם:

 מר חיים שטיינר –יו"ר הועדה 
 אלי עזריאל יו"ר יד לבנים ב'קרית מלאכי -חבר
 גדעון מהרי חבר מועצת העיר  –חבר 

 

 אחת לרבעון  כנסהאחראית לזימון הוועדה הגב' דבורה עתל , הוועדה תת
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 173החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 

 למאבק בנגע הסמים שינוי בועדה 
 ראש העיר

 וועדה למאבק בנפגעי הסמיםנציגי ציבור ל 2הוספת אני מבקש את אישור המליאה 
 57784514אילנה עמר ת.ז  –נציגת ציבור 

  061018503ת.ז  יוסי סמדג'ה –נציג ציבור 
 

 שאר חברי הוועדה הם:
 חיים שטיינר –יו"ר הועדה 

 בוריס בורוכוב -חבר
 שי סיום  –חבר 

 מנהלת מח' חינוך
 מנהל בי"ס יסודי 

 נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים 
 
 

 אחת לרבעון. כנסהוועדה תת,האחראי לזימון הועדה הוא מנהל מחלקת הרווחה 
 

 174החלטה  מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 ועדה לאיכות הסביבהלהוספת חבר 

 ראש העיר
 לוועדה לאיכות הסביבה: אני מבקש את אישור המליאה להוספת חבר 

 ד"ר שלום אלדר    -חבר 
 

 הוועדה הם:שאר חברי 
 יו"ר הועדה יוסי חדד

 שי סיום –חבר 
 יוסי סולימני-חבר 

 ניסים גלעם מנהל אגף תברואה ושפ"ע
  028696268קובי עמר  ת"ז  –נציג ציבור 
 072640535דוד טקיה  ת"ז  –נציג ציבור 
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אחת  הל אגף התברואה ושפ"ע , הועדה תתכנס האחראי לזימון הועדה הוא מנ
 לרבעון 

 
 בקשתו להצבעהומעמיד 

 
 175החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 

 הוספת מר אבי אביגיל כנציג ציבור בועדת תחבורה
 ראש העיר

כנציג  79837449אני מבקש את אישור המליאה להוספת מר אבי אביגיל ת.ז. מס' 
 ציבור בועדת התחבורה

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 176החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 

 מ"מ יו"ר הוועדה לתכנון ובניה
 ראש העיר

אני מבקש את אישור המליאה כי סגן ראש העיר מישל טפירו ישמש כמ"מ יו"ר 
 .מ"מ ראש העיר  -וזאת במקום מר שמעון חזןהוועדה לתכנון ובניה 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 177החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 

 תודה לחברי המליאה 
 
 
 
 
 

 19:50הישיבה ננעלה בשעה 
 טהלקהישיבה כולה הו

 
 
 
 
 
 

_______________           _____________ 
 אליהו זהר            אריה פיקל     

 ראש העיר      מ"מ מזכיר העיר


