פרוטוקול מס' 44

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי ,ד' באלול
התשע"ו  7.9.2016 ,בשעה  19:04בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
מישל טפירו ,חיים שטיינר ,שלומי מלכה ,שי סיום ,ד"ר שלום אלדר ,יוסי
סולימני ,דוד גלעם  ,שמעון חזן  ,בצלאל מזרחי

חסרים :בוריס בורוכוב ,יוסי חדד ,גדעון מהרי
משתתפים:

אריה פיקל -מ"מ מזכיר העיר ,תמיר היזמי -מנכ"ל ,צביקה דוידי -גזבר,
עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,איתי קורן -מבקר העירייה

ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום:
 מינוי מנהל אגף החינוך ואישור שכרו
 אישור התקשרות בחוזה לחילופי מקרקעין בפטור ממכרז בין עיריית קרית מלאכי
לבין חברת היפר רב שיווק מזון בע"מ
 ייסוד ועדת תרומות
 אישור המלצת ועדת שמות

מינוי מנהל אגף החינוך אישור שכרו
ראש העיר
אני מבקש את מר מיכאל בן שטרית המועמד לשמש כמנהל אגף החינוך להציג את עצמו
מר מיכאל בן שטרית הציג את עצמו בפני חברי המליאה

ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה למינויו של מר מיכאל בן שטרית כמנהל אגף החינוך
ואישור שכרו .שכרו יעמוד על  70%משכר מנכ"ל.
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ומעמיד בקשתו להצבעה

החלטה מס' 196
מחליטים 9 :בעד  1נגד (יוסי סולימני) לאשר את בקשת ראש העיר
כל חברי המליאה איחלו בהצלחה למר מיכאל בן שטרית

אישור התקשרות בחוזה לחילופי מקרקעין בפטור ממכרז בין עירית קרית מלאכי לבין
חברת היפר רב שיווק מזון בע"מ
ראש העיר
חברי המועצה קיבלו לידיהם את ההצעה לאישור התקשרות בחוזה לחילופי מקרקעין
בפטור ממכרז בין עיריית קרית מלאכי לבין היפר רב שיווק מזון בע"מ .

אני מבקש מהגזבר להסביר

ראש העיר
לאחר שמיעת הגזבר אני מבקש את אישור המליאה להתקשרות בחוזה לחילופי מקרקעין
בפטור ממכרז בין עיריית קרית מלאכי המחזיקה ומשתמשת במרתף בגודל של כ35 -
מ"ר הידועה כחלקה  39גוש  2407לבין חברת היפר רב שיווק מזון בע"מ שהינה בעלת
זכויות חכירה בחנות בגודל של כ 54 -מ"ר הנמצאת ברח' ז'בוטינסקי  41/8והידועה
כחלקה  75/27בגוש 2474

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 197
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

אישור המלצות ועדת שמות לרחובות קיימים שלא אושרו במשרד הפנים
ראש העיר
ועדת השמות המליצה כי הרחובות הבאים שטרם אושרו ע"י משרד הפנים ואושרו ע"י
ועדת השמות בעבר יועברו לאישור משרד הפנים.
בשכונת גיבשטיין
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 .1רחוב התאנה
 .2רחוב הרימון
 .3רחוב האתרוג
פס חב"ד
יקרא רחוב הרבי מלבוביץ'
כמו כן החליטה הוועדה לשנות את שמות השכונות הבאות:
שכונת גיבשטיין תיקרא בשם שכונת "כרמי הנדיב"
אזור המחנה הצבאי יקרא שכונת "בני חיל"
אני מבקש את אישור המליאה להמלצת ועדת השמות
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 198
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

ראש העיר
אבקש להעלות עוד כמה נושאים לסדר היום:
 .1התקשרות בפטור ממכרז מכרז מס'  10/16עם חברת י.ח.ס .הסעות
 .2עדכון מורשי חתימה לבית הספר אלי כהן
 .3עדכון מורשי החתימה לבית הספר עציון
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 199
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
התקשרות בפטור ממכרז מכרז מס'  10/16עם חברת י.ח.ס .הסעות
ראש העיר
בתחילת הישיבה נמסר לכם חו"ד של היועצת המשפטית בנושא התקשרות בפטור ממכרז
 10/16עם חברת י.ח.ס .הסעות  .אני מבקש את אישור המליאה לפטור ממכרז  10/16עם
חברת י.ח.ס הסעות
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ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 200
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

אישור מורשי חתימה לבית ספר "אלי כהן"
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה כי מורשי החתימה לבית הספר אלי כהן:
 .1הגב' גילה קיסילביץ -מנהלת  -ת"ז 024474702
 .2הגב' רוית אסולין – מזכירה – ת"ז 025758889
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 201
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
אישור מורשי חתימה לבית הספר "עציון"
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה למורשי החתימה לבית ספר עציון
 .1מר רפי סרי – מנהל – ת"ז 023907363
 .2גב' זלטה לרר – מזכירה – 038184669
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 202
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

במהלך הישיבה אפשר ראש העיר לחברי האופוזיציה להעלות מספר נושאים:
מר יוסי סולימני העלה את הנושאים הבאים:
 יישר כח לכל העושים במלאכה לפתיחת שנת הלימודים.
 יישר כח לכל העושים במלאכה להעלאת אחוזי הבגרות
 ברכות למנהל אגף החינוך היוצא
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כל חברי המועצה הצטרפו לברכות
 הוספת מגמות בתיכון "דרכא "
 המסוכנות בכניסה וביציאה
מר דוד גלעם העלה את הנושאים הבאים:
 מלחמתו של ראש העיר למינוי מנהלת בי"ס "אלי כהן" היתה מוצדקת
 החברה הכלכלית
 תאריכי גביית הארנונה
 חברת המדידות
בנושא חברת המדידות הורה ראש העיר לגזבר לזמן את חברת המדידות ולזמן את מר
דוד גלעם לפגישה עמם .

תודה לחברי המועצה

הישיבה נעולה
הישיבה הסתיימה בשעה 20:15
הישיבה כולה הוקלטה

______________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העירייה

_____________
אליהו זהר
ראש העיר
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