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 77פרוטוקול מס' 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי, 
  18:53בשעה    17.1.2018א' בשבט התשע"ח, 

 בחדר הישיבות 
 

 ראש העיר  –אליהו זהר  נוכחים:
שמעון חזן, חיים שטיינר, מישל טפירו, בצלאל מזרחי,  מיכל מגן,  

 יוסי סולימני, שי סיום, גדעון מהרי, בוריס בורוכוב 
 

 ד"ר שלום אלדר, דוד גלעם , משה מלייב     חסרים:
 
 

מנהל  -אדריכל, מיכאל בן שטרית -נעם רווחה, גזבר –צביקה דוידי   :משתתפים
מנהלת מדור גגנים , אלי ג'אן )מ"מ  -מחלקת חינוך, שולמית הדר

 דוברת(  
 

   
מ"מ ראש העיר שמעון חזן פותח את הישיבה כאשר ראש העיר יושב לידו ועדיין 

 מחלים מניתוח ולכן מ"מ ראש העיר שמעון חזן מנהל את הישיבה.
 
 

 שמעון חזן
 על סדר היום

 אישור הצטרפות לאשכול אזורי של הרשויות 
  תיקון טכני לחוק עזר לסלילת כבישים 
  אישור פרוטוקול ועדת שמות 
  הסכם כוללני נאות הכפר 
  דיון בנושא החינוך 

 
 שמעון חזן

 אישור הצטרפות לאשכול אזורי של הרשויות
מתוך ההכרה ביתרונות הכלכליים והחברתיים לשיתופי פעולה בין רשויות 

ום משאבים וקידום ראיה אזורית בין היתר, התייעלות כלכלית , איג -מקומיות
כוללת . אני מבקש את אישור חברי המליאה להקמת אשכול רשויות מקומיות 

אשכול רשויות מקומיות ( יחד 1)פרק א' 1955בהתאם לחוק איגודי  ערים , התשט"ז 
 עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה .

 
רית עקרון, גבעת ברנר הגזבר מסביר שעוד רשויות שותפות לבקשה כמו בני עייש, ק

 ועוד.
 

אני מבקש את אישור המליאה להצטרפות לאשכול אזורי של הרשויות עפ"י הנוסח 
 הרשום מעלה.

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 313החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את הבקשה   מחליטים:
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 שמעון חזן 

 תיקון טכני לחוק עזר לסלילת כבישים 
 22.11.2017חוק שפורסם ביום  –( לתוספת ראשונה 2)א()4תיקון טעות סופר בסעיף 

 . 2017 –ברשומות חוק העזר לקרית מלאכי )סלילת רחובות( התשע"ח 
בבדיקה של חוק העזר נמצא כי באחד התעריפים נפלה טעות סופר. בתעריף ה"היטל 

ם התעריף הנכון לפי לנכס מגורים", במקו -לסלילת מדרכה שהינן תשתיות צמודות
 (76.75, נרשם תעריף שגוי )76.94 –התחשיב שהוכן, ואושר על ידי משרד הפנים 

 תיקון זה נועד לתקן טעות זו ולעדכן את תעריף ההיטל הנ"ל.
 

 לתיקון הטכני לחוק עזר לסלילת כבישיםאני מבקש את אישור המליאה 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 314החלטה מס' 
 אחד לאשר את הבקשה: פה מחליטים

   
 שמעון חזן 

 אישור פרוטוקול ועדת שמות
 .3.1.2018אני מבקש את אישור המליאה לפרוטוקול  ועדת שמות שהתקיים ביום 

 
 חיים שטיינר מסביר 

 
 רצ"ב הפרוטוקול 

 

 3/1/2018ועדת שמות שהתקיימה ביום פרוטוקול מו
 

      משתתפים:
 ועדהסגן ראש העיר וחבר -חיים שטיינר 
 חבר ועדה-יוסי סולימני 
 חבר ועדה-אתי כליפא 
 חבר ועדה-מיכל מגן 

 
יו"ר הוועדה מר משה מלאייב לא הצליח להגיע לוועדה וביקש  חיים שטיינר:

 ממני לנהל אותה. 
בעקבות תלונות שהגיעו אלינו מדיירי השכונה על בלבול במספרי הבתים, אנו 

. בכיכר עד לכיכר ',הרימון'לרחוב  'התאנה' רוצים לשנות את הכניסה שנקראת
 שם הרחובוימינה נשאר  'הגפן' חוברה שם נשארשמאלה )מצביע על המפה( 

 '.התאנה'
 

 חברי הועדה מסכימים לשינוי.
 
 פרוטוקול ישלח לאישור משרד הפנים לאחר החלטת ישיבת המליאהה

 .17/1/2018תאריך שתתקיים ב
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הועדה אתי כליפא שחוגגת היום יום חברי הועדה מאחלים מזל טוב לחברת 
 הולדת.

 הישיבה נסגרה.
 מזכירת מ"מ וסגנים –רשמה: מגי עיני 

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 315החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את הבקשה מחליטים:

 
 
 

 שמעון חזן 
 הסכם כוללני נאות הכפר

בין משרד הבינוי וח כוללני תאני מבקש את אישור המליאה לאישור הסכם פי
 והשיכון ובין עיריית קרית מלאכי 

 
 

 מהנדס העירייה מסביר את הנושא.-נעם רווחה 
 
 

 ראש העיר 
קצרה נקבל את התוכניות ואלו יוצגו בפני עוד תקופה מסביר שכבר הכל סוכם וב

 חברי המליאה .
 
 

 316החלטה מס' 
 נמנעים )יוסי סולימני וגדעון מהרי( 2בעד   9: מחליטים

 
 
 

 שמעון חזן 
 דיון בנושא חינוך

 על פי בקשת האופוזיציה אני מבקש לקיים דיון בנושא חינוך בקרית מלאכי 
 
 

 מיכאל בן שטרית
מנהל אגף החינוך מציג מצגת ונותן סקירה רחבה על הפעילות החינוכית 

 שמתקיימת בעיר.
 
 

 שולמית הדר
מנהלת מדור גנים מעבירה סקירה קצרה על גני הילדים והקשר שהעירייה מפתחת 

 לפני הכניסה לטרום גנון. 3 – 0מגילאי 
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  19:32בוריס בורוכוב עוזב  את הישיבה בשעה 
 
 

 יוסי סולימני
 ומדבר בנושאשואל כמה שאלות 

 
 

 20:13מיכל מגן עזבה  את הישיבה בשעה 
 
 

 החינוך.הדיון נמשך בנושא 
 
 

 תודה לחברי המליאה
 
 
 
 

 20:47הישיבה הסתיימה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר                           שמעון חזן         

 ראש העיר                           מ"מ ראש העיר       

 
 


