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 56פרוטוקול מס' 

 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין שהתקיימה 
בחדר  18:55בשעה   5.4.2017ביום רביעי, ח' בניסן התשע"ז, 

 הישיבות
 
 

 ראש העיר  –אליהו זהר  נוכחים:
,  מיכל מגן, ד"ר שלום אלדר, שמעון חזן, מישל טפירו, משה מלאייב

 יוסי סולימני, בוריס בורוכוב, , דוד גלעם , גדעון מהרי 
 

 בצלאל מזרחי , חיים שטיינר , שי סיום    חסרים:
 
 

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

   
 בה ראש העיר פותח את הישי

 

 על סדר היום:
  השבת קרקע למינהל 
   אישור תעריפי והסדרי חניה 
  נציגת עיריית קרית מלאכי לתאגיד המים ת.מ.ר 
 מינוי ממונה על תחום הטרדות מיניות בעירייה 

 
 

 אבקש להוסיף עוד נושאים לסדר היום:
 אישור תרומה של קק"ל אנגליה 
  אישור חברת המועצה מיכל מגן להיות חברה באגוד ערים לאיכות הסביבה

 נפת אשקלון 
 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה 
 

 238החלטה מס' 
  פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר   מחליטים:

 
 ראש העיר

 לר.מ.יהשבת קרקע 
שטח  125חלק מחלקה  301גוש  אני מבקש את אישור המליאה להשבת שטח לר.מ.י

מ"ר ברחוב העמל אזור  75שטח של   2003מק//18א' מתוכנית קודמת 5ממגרש 
 תעשיה קרית מלאכי    

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 239החלטה מס' 

  פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר   מחליטים:
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 ראש העיר

 אישור תעריפי והסדרי חניה
 150אני מבקש את אישור המליאה להנפקת תו הנחה לבעלי עסקים לפי מ"ר, לכל 

 לא יקבל תו נוסף.מ"ר  1,200עסק מעל וי חניה. ת 8מקסימום , תו חניה אחד ,מ"ר 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה 
 

 240החלטה מס' 
  פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר   מחליטים:

 
 1,195חניה עסקי. תו החניה העסקי יעלה  וי מבקש את אישור המליאה להנפיק תאנ
 לשנה.₪ 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 241החלטה מס' 

  פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר   מחליטים:
 

אני מבקש את אישור המליאה לסמן מקומות חניה למורים של בית ספר "נצח 
 ."דרכא"ישראל" , "אחוות אחים"  וגימנסיה 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 242החלטה מס' 

  פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר   מחליטים:
 

 ראש העיר
 ת.מ.ר  נציגת עיריית קרית מלאכי לאיגוד המים

)מס' רו"ח  021631668אני מבקש את אישור המליאה למנות את לירז אסולין ת.ז.   
 (    לנציגת ציבור  של עיריית קרית  בתאגיד המים ת.מ.ר118617

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 243החלטה מס' 

  פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר   מחליטים:
 
 

 ראש העיר
 מינוי ממונה על תחום הטרדות מיניות בעירייה

 
אבקש את אישור המליאה למנות את חברת המועצה גב' מיכל מגן לממונה על 

 הטרדות מיניות בעירייה
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה 
 

 244החלטה מס' 
  פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר   מחליטים:

 



3 
 

 
 ראש העיר

 אנגליה תרומה מקק"ל אישור 
 

תרומות בהתאם לנוהל משרד מסבירה כי התרומה נידונה בוועדת  -משע"היו
ועדת תרומות המליצה לראש העיר על קבלת התרומה. הסכם תרומה הפנים.  

 יועבר לאישור מליאה בישיבה הבאה.
 

מבקש לאשר קבלת תרומה והסכם קבלת תרומה מקק"ל אנגליה עבור שיפוץ 
 ₪. מיליון  3המרכז המסחרי בסך 

עבור ₪ מבקש לאשר קבלת תרומה והסכם קבלת תרומה בסך של מיליון וחצי 
 שיפוץ גני ילדים.

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 245החלטה מס' 

  פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר   מחליטים:
 

 העירראש 
אישור חברת המועצה מיכל מגן להיות חברה באגוד ערים לאיכות הסביבה נפת 

 אשקלון 
לנציגת  035921717אבקש את אישור המליאה למינוי חברת העיר מיכל מגן ת"ז 

 העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון וזאת במקום יוסי חדד.
 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה 
 

 246החלטה מס' 
  פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר   טים:מחלי

 
 

 
 
 

 20:25הישיבה ננעלה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה 

 
 

 
 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר                עו"ד עידית יפת לוי         

 ראש העיר                יועמ"ש העירייה            
 
 
 


