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 64פרוטוקול מס' 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין שהתקיימה 
 8:23בשעה   27.8.2017ביום ראשון , ה' באלול  התשע"ז, 

 בחדר הישיבות 
 
 

 ראש העיר  –אליהו זהר  נוכחים:
(,  8:56 -חיים שטיינר , בצלאל מזרחי )נכנס לישיבה ב שמעון חזן,

משה מלייב , ד"ר שלום אלדר, יוסי סולימני, בוריס בורוכוב, , דוד 
 ( 9:14 -גלעם , גדעון מהרי , שי סיום )נכנס לישיבה ב

 

 מישל טפירו,  מיכל מגן  חסרים:
 
 
 

 יועמ"ש -מנכ"ל, עו"ד עידית יפת לוי -תמיר היזמי  :משתתפים
 

   
 ראש העיר פותח את הישיבה 

 

 בוקר טוב לחברי העירייה 
אני שמח לפתוח את הישיבה הבוקר בברכת פרידה לשתי גננות ותיקות שגידלו 

 דורות של ילדים נפלאים והעבירו אליהם ערכים ונתנו בסיס ללימודיהם.
 

 אני מבקש להודות לאביבה אמסלם ולעליזה פתחי
 

 ומשמעות הגיל  הרך הגננות פותחות בדברים על חשיבות
 

 חברי המועצה מברכים
 
 

 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מן המניין 
 

 על סדר היום
 

 מינוי ממונה על הטרדות מיניות בעירייה 
  מעמד האישה בעירייהיועצת ראש העיר למינוי 
 אישור העסקה למנהל אגף שפ"ע 
  הכלכלית קרית שינוי ואשרור בהרכב נציגי ציבור בדירקטוריון החברה

 מלאכי
  התקשרות בפטור ממכרז עם עמותת מרכז נריה להפעלת מועדוניות 

 
 

והנושא יורד מסדר היום של להפעלת מועדוניות מתפתח דיון בנושא המכרזים 
 ישיבת המועצה .
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 ראש העיר
 מינוי ממונה על הטרדות מיניות בעירייה

 22024038ת"ז   המליאה למנות את הגב' טל זנואני מבקש את אישור 
 לממונה על הטרדות מיניות בעירייה

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 278 החלטה מס'

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר )צלי מזרחי נעדר( מחליטים
 

 ראש העיר
 מעמד האישה בעיריית קרית מלאכייועצת ראש העיר למינוי 

 22024038אני מבקש את אישור המליאה למנות את גב' טל זנו ת"ז 
 ליועצת ראש העיר למעמד האישה בעיריית קרית מלאכי .

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 279החלטה מס' 

)דוד גלעם לא השתתף בהצבעה לא : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים
 היה נוכח בחדר(

 
 דוד גלעם יוצא מהישיבה 

 
 שי סיום נכנס לישיבה 

 
 ראש העיר

 שפ"ע בעירייה אישור העסקה למנהל מחלקת
אני מבקש את המליאה לאשר את העסקתו של ניסים גלעם כמנהל אגף שפ"ע 

 ב לפקודת העיריות 122בעירייה , לפי סעיף 
 

מסדירים את מעמדו מסבירה כי היועצת המשפטית מסבירה באריכות את הנושא, 
 של ניסים גלעם . האישור צריך להגיע גם מועדת השרות של משרד הפנים.

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 280החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
דוד גלעם לא נכח בדיון  –נוכחים  11חברי מועצה מתוך  10הצביעו על ההחלטה 

 ובהצבעה 
 

 דוד גלעם חוזר לישיבה 
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 ראש העיר

 שינוי ואשרור בהרכב נציגי ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית קרית מלאכי 
 

 אני מבקש מהיועצת המשפטית להסביר את הנושא
 
 

 אני מבקש את אישור המליאה לאישור נציגי ציבור כחברי הדירקטוריון:
  קרית מלאכי  48רח' בן צבי  036144848רמי אליאס ת"ז 
  רח' הרב חיים פינטו קרית מלאכי 054774682יפה גולן ת"ז , 
  קרית מלאכי   7/32, רח' ספרא 36819480בתיה אדרעי ת.ז 

 
)פרוטוקול  15.1.2017 -וזאת במקום נציגי הציבור שאושרו בישיבת המליאה מה

 ( 50מס' 
 

 עובדי עירייה 
  310718184סופי מרקוביץ ת"ז 

 15.1.2017 -שאושרה בישיבת מליאה מהוזאת במקום עו"ד עידית יפת לוי 
 (.50)פרוטוקול מס' 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 281החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 

חברי האופוזיציה מבקשים לקיים דיון בנושא הרכב חברי מועצת העיר בחברה 
 הכלכלית.

 
 ראש העיר

 להעלות נושא נוסף לישיבת המליאהאני מבקש 
 לאישור שמות רחובות בשכונות  24.8.17 -אישור פרוטוקול ועדת שמות מה

  החדשות.
 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה 
 

 282החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים:

 
 

 ראש העיר
ור שמות רחובות בשכונות שלאי 24.8.2017 -ועדת שמות מההחלטת אישור 

 החדשות 
 יו"ר ועדת שמות משה מלייב מסביר את הרקע

 יוסי סולימני מדבר
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 :24/8/2017תאריך התכנסה בועדת שמות 

 
חבר -חיים שטיינר, יו"ר הועדה-משה מלאייב, ראש העיר-אליהו זהר : משתתפים

 מהנדס העיר-נעם רווחה, חבר ועדה-יוסי סולימני,  ועדה
חברת -אתי בשארי, חברת ועדה-אתי כליפא,  מח' הנדסה-רחמןיורי 
אייל , חבר מועצת העיר-שלום אלדר,  חברת ועדה-מיכל מגן, ועדה

 וניר רחמים
 

 סוכם:
 רחובות. 7רחובות נבחרו  8מתוך 

 שד' קק"ל-.שד' מרכזית1
 .  שמעון פרס2
 . הרב עובדיה יוסף3
 . הרב יורם אברג'ל4
 שניאורסון.  הרב לוי יצחק 5
 . מבצע שלמה6
 יובא לדיון-פתוח 7
 . אהובה עוזרי8
 

דוחים הדיון לישיבה הבאה ועד אז יקבעו קריטריונים לגבי תושבי  7לגבי רח' מס' 
קרית מלאכי ,ראש העיר יביא לישיבת המועצה הקרובה אישור של ועדה זו החלפת 

 שמות של כרמי הנדיב.
ציע לקהל הרחב שיגיע הצעות ויביא צריך לפרסם דרך העיתונות לה-ראש העיר

 כל מי שרוצה להציג את עצמו לקריאת שמות.-מסמכים
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 283החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 

 
 

 תודה לחברי המליאה 
 
 

 9:34הישיבה הסתיימה בשעה   
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 

 
____________________      __________________ 

 אליהו זהר                עו"ד עידית יפת לוי         
 ראש העיר                יועמ"ש העירייה            


