
 
 

 68פרוטוקול מס' 
 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום 
 ,2017באוקטובר  2שני,י"ב בתשרי התשע"ח, 

 19:50בחדר הישיבות בשעה  
 

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

סולימני, בוריס בורוכוב,  גדעון מהרי, שי סיום, מיכל מגן, בצלאל 
 מזרחי  

 

 , חיים שטיינר דוד גלעם   חסרים:
 
 

 -גזבר, איתי קורן –יועמ"ש, צביקה דוידי  -עו"ד עידית יפת לוי  :משתתפים
 חשב מלווה   -ןמבקר העירייה שמעון כה

   
 ראש העיר פותח את הישיבה 

 
 על סדר היום:

  מה 56השבת קרקע לר.מ.י. שהועברה בפרוטוקול מס'  -תיקון טעות טכנית- 
5.4.2017  

 אישור שכר חוזים אישיים 
 

 חברי מליאה מבקשים להעלות עוד נושאים לדיון:
 101בניין  .1
 מוקד קליטה .2
 צריכה משותפת של מים  .3

 
 אני מבקש את אישור המליאה להעלאת הנושאים 

 
 293החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 

 על סדר היום:
  מה 56השבת קרקע לר.מ.י. שהועברה בפרוטוקול מס'  -תיקון טעות טכנית- 

5.4.2017  
 אישור שכר חוזים אישיים 

 
 ראש העיר

 אני מבקש להעלות נושא נוסף לסדר היום:
 דיון בנושא מתן חניה בחינם לוותיקי העיר 

 
 294החלטה מס'  

 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים:
 



 תיקי היישובוחניה ל
אני מבקש את אישור המליאה להעניק תו תושב לותיקי העיר אשר יעניק להם חניה 

 . 67תושב מעל גיל  -חינם. ותיקי העיר
 

 יועמ"ש
הירה כי לא ניתן ליישם את ההחלטה אלא לאחר שתוצג למליאה תיקון חוק מב

 משרד הפנים ופרסום ברשומות העזר וזה יעבור אישור של 
 

 295החלטה מס' 
 ל מגן , צלי מזרחי( נמנעו )מיכ 2בעד  9: מחליטים

 
 ראש העיר

 השבת קרקע לר.מ.י -תיקון טעות טכנית 
 

  טעות טכנית להחלטה שהועברה בפרוטוקולאני מבקש את אישור המליאה לתיקון 
 .5.4.2017 -מה 56מס' 
רח'  2003מק//18א' מתוכנית קודמת  5שטח ממגרש  125חלק מחלקה   301גוש 

 העמל אזור תעשיה קרית מלאכי .
 מ"ר 75מ"ר ולא כפי שנרשם  78גודל שטח המגרש להחזרה לר.מ.י הוא 

 ( 19/105/03/18)תב"ע 
 

 296החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר יםמחליט

 
 ראש העיר

 אישור שכר חוזים אישיים
 אבקש את אישור המליאה לאישור שכר של הודיה לוגסי מנהלת לשכת ראש העיר 

של הגב' הודיה לוגסי מנהלת  אישור העמדת  שכרה אני מבקש את אישור המליאה ל
בכפוף לאישור משרד ,  4משכר מנכ"ל דרג  30% בשיעור שללשכת ראש העיר . 

 הפנים.
 

 297החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 אבקש את אישור המליאה לאישור שכר של גילי לוי עוזר ראש העיר

העמדת שכרו של גילי לוי עוזר ראש העיר. בשיעור אני מבקש את אישור המליאה ל
 , בכפוף לאישור משרד הפנים. משכר מנכ"ל  35%של  

 
 298החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:
 

 תודה לחברי המליאה
 

  20:45הישיבה הסתיימה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
____________________      __________________ 

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


