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 54פרוטוקול מס' 
 

שהתקיימה מן המניין פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר 
בחדר  19:00בשעה   26.2.2017ביום ראשון, ל' בשבט התשע"ז, 

 הישיבות
 
 

 ראש העיר  –אליהו זהר  נוכחים:
, שי סיום, מיכל מגן, בצלאל מישל טפירו, חיים שטיינר, משה מלאייב

 מזרחי , ד"ר שלום אלדר, יוסי סולימני, בוריס בורוכוב, , דוד גלעם 
 

 שמעון חזן, גדעון מהרי   חסרים:
 

 –יועמ"ש, צביקה דוידי  -מנכ"ל, עו"ד עידית יפת לוי -תמיר היזמי  :משתתפים
 חברת מלגם -מבקר העירייה, עידן רומי -גזבר, איתי קורן

   
 ראש העיר פותח את הישיבה 

 
 

 חבר המועצה יוסי סולימני מבקש לדון בכמה סוגיות:לפני שאתחיל את הישיבה 
 

 מכרז/חוזה ביוב .1
 התחלת שעות העבודה למנהלי אגפים .2
 חוו"ד מנהל אגף החינוך .3
 כניסות לבתי הספר .4

 
 

 ראש העיר
 על סדר היום

  אישור תעריפי חניה שנתית 
   תיקון לחוק עזר חניה 
 החלפת חברת דירקטוריון בתאגיד המים ת.מ.ר 

 
 ראש העיר

 נושאים לסדר היום  3אבקש להוסיף עוד 
  אישור תעריף חניה שנתי לבעלי עסקים ותושבים 
 החלפת ממונה על חופש המידע בעירייה 
  הארכת הסכם השכירות עם המועצה הדתית קרית מלאכי 

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 233החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:
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 ראש העיר
 אישור תעריפי חניה שנתית ותו חניה 

ראש העיר מבקש להביא לשינוי בתעריף תו החניה לתושב וכן לקבוע תעריפי חניה 
 שנתיים .

 
להקים ועדה שתדון בנושא תעריפי החניה  םהוסכ,לאחר דיון בנושא החניות 

. הועדה תגיש את המלצותיה תוך לסוחרים ולתושבים השנתיים ותעריף חניה שנתי
 חודש ימים.

 
 חברי הועדה:
 יוסי סולימני

 צלי מזרחי
 ד"ר שלום אלדר

 מישל טפירו סגן ראש העיר
 מנכ"ל –תמיר היזמי 

 יועמ"ש  -עו"ד עידית יפת לוי
 

 החלפת חברת דירקטוריון בתאגיד המים ת.מ.ר
 ראש העיר

אבקש את אישור המליאה להחלפת חברת דירקטוריון בתאגיד המים ת.מ.ר במקום 
 035921717עו"ד תמי ביטון תבוא חברת המועצה מיכל מגן ת"ז 

 
להחליף את עו"ד תמי ביטון. על כן הנושא הורד גב' מיכל מגן הודיעה שלא תוכל 

 מסדר היום לעת עתה.
 

 ראש העיר
 שינוי חברי ועדות
 ועדה הבאה:וחברי המליאה להחלפת חברים באבקש את אישור 

 ועדת כספים
 במקום יוסי חדד  יבוא יוסי סולימני 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 234החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:
 

 מידע בעירייההחופש  ממונה על החלפת 
 ראש העיר

לממונה על חופש המידע מטעם  057789836אבקש למנות את הגב' טליה יצחק ת.ז 
 וזאת במקום יוסי פרץ העירייה 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 235החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
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 ראש העיר 
 הסכם שכירות עם המועצה הדתית הארכת 

אני מבקש את אישור המועצה להאריך את הסכם השכירות למבנה שבו נמצאת 
וכל זאת בכפוף להסכם  31.12.2022 -לועד  1.1.2015 -המועצה הדתית כך שיהיה מה

 .31.12.2014 -מה 17מס' שאושר בפרוטוקול 
 וכל זאת בכפוף לאישור משרד הפנים . 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 236החלטה מס' 

 נמנע )דוד גלעם(  1בעד   10 מחליטים:
 

 ראש העיר משיב לשאלות של חבר המועצה יוסי סולימני 
בנושא הביוב הנושא נמצא בבדיקה של מבקר העירייה ובכל מקרה נחסך  .1

 כסף רב לעירייה 
 בבקר. 8:30מאושר למנהלי האגפים להגיע עד לשעה  .2
מכרז  למנהל מחלקת החינוך יש תעודת הוראה כפי שנדרש בתנאי הסף של .3

 , בכל מקרה הנושא יועבר לחוו"ד של היועמ"ש מנהל מחלקת החינוך
 הנושא לא נידון לבסוף  –בנושא כניסות לבתי הספר  .4

 
 
 
 
 

 20:45הישיבה ננעלה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה 

 
 

 
 
 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר                עו"ד עידית יפת לוי         

 ראש העיר                יועמ"ש העירייה            
 


