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 47פרוטוקול מס' 

 

 פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין
 228288,   ביום שלישי, ד' אדר א'  התשפ"בשהתקיימה  

 בחדר הישיבות בעירייה  
 

  82:73הישיבה החלה בשעה 
 

מוטי  ,יוסי סולימני  ,צלי מזרחי , שמעון חזן,יעקב טלה ,אליהו זהר  נוכחים:
 , מישל טפירו, מירי דדון, אליאור עמר, נדב ויצמן , שי סיום  יעקובוב

 
 

 בבר אזולאי, שלומי מלכה חסרים:
 
 

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

 
רכזת ישיבות מליאה, אבי אדרי –, טלי יצחק יועץ תקשורת -אלי ג'אן :יםנוכח

מנהלת מחוז משרד החינוך, אירית  -, רם זהבימנהל אגף חינוך –
 מנהלת בית הספר אלי כהן ומשפחתה  –טיירו 

 
 ראש העיר פותח את הישיבה מן המניין

 
 )הנושאים מופיעים על פי סדר הדיון (על סדר היום 

 ירד מסדר  אישור הרחבה במבנה מט"ש תימורים ושלישון לקליטת שפכים (
 היום(

  בחירת יו"ר ועדת ביקורת 
  הסכמה להסדרה תכנונית לשטח מבנים ומוסדות ציבור בסמוך לפארק

 .714-0723540העירוני , תוכנית שמספרה 
  העלאת שכר מנהלת לשכת ראש העיר 
  ברכות לאירית טיירו על קבלת פרס מנהלת מצטיינת מחוזית ומנהיגה

 חינוכית פורצת דרך 
 ירד מסדר  ר(התקנת לוחות תקשורת במתקני השעשועים בעיר )אליאור עמ

 ם הישיבה ולפני קיהיום 
 

 ראש העיר
 אישור הרחבה במבנה מט"ש תימורים ושלישון לקליטת שפכים

 
  המהנדס -נעם רווחה 

 מסביר שיש לשנות את הת.ב.ע  ויוגש שיהיה מסודר לאישור המליאה
 

 583החלטה מס' 
 הנושא יורד מסדר היום 

 
 ראש העיר

 בחירת יו"ר ועדת ביקורת 
האופוזיציה מבקשת לעדכן חילופי יו"ר ועדת ביקורת . האופוזיציה מציגה את שי 

 סיום במקום אליאור עמר .
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 ראש העיר

אבקש את אישור חברי מליאת מועצת העיר לבחור את שי סיום כיו"ר ועדת 
 שיחליף את אליאור עמר הביקורת 

 
 587 החלטה מס'

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 

 ראש העיר
הסכמה להסדרה תכנונית לשטח מבנים ומוסדות ציבור בסמוך לפארק העירוני , 

 .0723540-714תוכנית שמספרה 
 

 מהנדס
מסביר ,ליד לב הפארק ישנו שטח שמכיל בתי כנסת וגינה קהילתית של העדה 

האתיופית. יש בית כנסת שנבנה על אמצע גבול המגרש וזה יוצר בעיות , הכל בשטח 
 אי אפשר להתחיל את הפיתוח של המבנים כיוון שהתב"ע לא מסודרת.חום, 

כדי שהשטח יושמש יש תוכנית מתאר מפורטת . אנו לא קובעים מעכשיו מה בונים 
וכמה קומות , אי אפשר להוציא היתר לשום דבר. כמו בקבוץ גלויות שאין אפשרות 

 לאשר הוספת חדרים אלא רק ממ"דים. 
המקום לבניית בית מורשת לעדה האתיופית ועוד המקום מיועד להסדיר את 

 מבנים.
 

 חברי המועצה שואלים שאלות והמהנדס מסביר
 

  שי סיום
 והמהנדס משיב.שאלות  שואל 

 

 אליאור עמר
לי שיש כמה רבנים בעיר שמחכים שייפתח להם אפשרות להתמודד על  עמכיוון שידו

כמו הרב יורם ביטון. שמעתי שהמגרש מיועד  השטח שיש להם ,שטחים להגדלת 
 למשהו ספציפי. האם זה נכון? מה אתה מתכוון להקים?

 
 ראש העיר
 שתובא תיבחן לגופו של עניין.כל בקשה 

 
 סולימני ייוס

 ר שצריך להפסיק עם זה , שיש המון בתי כנסת בעיר. מהרב פינטו או
 אני לא נגד הדת אבל צריך מעונות וגני ילדים ועוד.

 
 מישל טפירו

 ומעלה.  13מסבר שיש ילדים שנוסעים מחוץ לעיר ואין להם מסגרת מתאימה מגיל 
 לא מדובר על בית כנסת אלא על לימוד ישיבתי.

 
 ראש העיר
 ם זה דבר טוב הלוואי ונצליח.ידישיבה ליל

 
 נדב ויצמן

 צריך מתנ"סים בשכונות ומועדונים לקשישים.
 איפה הולך לקום בית המורשת?

 
 



3 

 

 
 

 נעם רווחה -מהנדס
 עדיין לא ידוע במדויק ועדיין אי אפשר לתכנון כל עוד התב"ע לא מסודרת.

 
 יוסי סולימני

בית כנסת  והשני של הרב יורםאחד כנסת   יבת 5 מסביר את תחום המגרש, כרגע יש
של העדה האתיופית, גינה קהילתית. השטח לא היה מוסדר ולאורך השנים נבנו 

 תב"ע , עכשיו מסדרים את זה והכל יהיה לפי התב"ע ולפי חוק.מבנים שלא על פי ה
 

 מנכ"ל -תמיר היזמי
 המפה את התכנון.להם על  מראה , ולשי סיום את השטח ויצמן מסביר לנדב 

 
 ראש העיר

הסדרה תכנונית לשטח מבנים אבקש את אישור חברי מליאת מועצת העיר לאישור 
 .714-0723540תוכנית שמספרה ומוסדות ציבור בסמוך לפארק העירוני , 

 
 582 החלטה מס'

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 

 ראש העיר 
 העלאת שכר מנהלת לשכת ראש העיר

 70%ועד  30% -על פי חוזר משרד הפנים טווח שכר ראש לשכת ראש העיר מ
 בהתאם למספר התושבים .

 אבקש את אישור העלאת שכרה של מנהלת לשכת ראש העיר חן איבגי 
 .32%לשכר בכירים  30%משכר בכירים של  035215428ת"ז   

 
 587 החלטה מס'

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 
 

 ראש העיר
ברכות לאירית טיירו על קבלת פרס מנהלת מצטיינת מחוזית ומנהיגה חינוכית 

 פורצת דרך 
נמצאים איתנו  פה מר רם זהבי מנהל מחוז דרום במשרד החינוך, הגב' אירית טיירו 

 .מנהלת בית הספר אלי כהן ובני משפחתה 
אירית מביאה גאווה גדולה לעיר קרית מלאכי . רם זהבי דואג לעיר להרבה 

 תקציבים ויש תוצאות טובות ישנה התקדמות . 
כהן והיום אנו רואים את התוצאות .  נלחמתי כדי שאירית תנהל את בית הספר אלי

מנהלת פורצת דרך שזכתה בפרסים נוספים . לא פשוט לקבל את הפרס הזה. 
 מאחלים לך בהצלחה רבה בהמשך הדרך ומחכים לזכייה שלך בפורמט הארצי.

 .הצלחה רבה והרבה מאוד בריאות  תךמאחל לך ולמשפח
 ליך .תודה למנהל החינוך ומנהל המחוז, כולנו שותפים לתה

 
 

 מנהל מחוז דרום משרד החינוך -רם זהבי
שרת החינוך החליטה להציע לציבור להמליץ על מנהלי חינוך בכל התחומים . 

רומה. אנחנו יכולנו להמליץ איש מאשדוד ד  40קיבלנו מאות המלצות ונבחרו מעל 
 בלבד. 3על 
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. 3תוכם נשארו אנשי חינוך שדורגו הכי גבוה ומ 12 -ביקשנו מאנשי מקצוע לדרג כ
מתוכם אירית טיירו נבחרה כמנהלת בית ספר עוד מנהלת חינוכית מדימונה ועוד 

 אחת מאשדוד. אירית היחידה שנבחרה כמנהלת בית ספר.
מה כתבו עליה? אמא לילדים ממליצה עליה כי היא רואה אותה דואגת להם כאילו 

חמש שנים הרימה להם את הרמה הלימודית , בהם ילדיה . הצוות מורים כותב ש
 , אירית ראויה להערכה.אתגרה אותם 

 
 מירי דדון

מצטרפת לדברים . כממונה על החינוך מיוחד אני יכולה להגיד שיש לנו הרבה 
ם מיוחדים . מודה לך על כל מה שאת ישיתופי פעולה עם כיתות תקשורת לילד

 עושה.
 

 נדב ויצמן
שי עמל ישרים והגונים לפני כמה שנים דיברו על סגירת בית . אנזוכר את הוריה ז"ל 

 הספר ואת באת ועשית להפך אנו גאים בך.
 

 שי סיום
ילדים שלומדים בבית הספר, אני רואה את הפעילות והקשר היום יומי .  5 -כהורה ל

 .רוצה להודות לך
 

 מישל טפירו
לפניך ואת כתושבת  כל מה שנגעת בו הצלחת. את התעלית על כל אנשי החינוך שהיו

 העיר עשית מעל ומעבר. ורק מראה שאנשי העיר איכותיים.
 

 יוסי סולימני
ו ושחקנו יחד. אירית היא דוגמא ומופת . אני עובר משם ורואה את נבאופן אישי גדל

עם נשמה ההשקעה ועשייה בילדים ובהורים. בית הספר מאוד מאתגר . מנהלת 
 יתרה , אנו גאים בך.

 
 צלי מזרחי

היינו בסיור ונפגשנו עם אחת המחנכות מבית הספר ששהתה עם ילד חולה בבית 
 רפואה וזה מראה את כוח המפקדת שיוצרת אווירה טובה. הצלחה בהמשך הדרך.

 
 שמעון חזן

מכיר המון שנים , אומר דברי תורה . עם פשטות וענווה כולם מפרגנים ואת שומרת 
 על פאסון מגיע לך כל מה שהשגת בעמל רב.

 
 אליאור עמר

לפני מספר שנים בית הספר אלי כהן היה מועמד לסגירה והנה קרה ההיפך. תושבת 
 7תוך  .קרית מלאכי את מקרית מלאכי שגדלה כאן במשפחה שורשית חיה ונושמת

שנים הצליחה לפרוץ את הדרך ולגרום לעליה. את הוכחה חיה לזה שמי שגר פה 
ודה יש לזה משמעות עצומה . תודה על ופוגש את ההורים וילדים לאחר שעות העב

מה שאת עושה ותודה על הדוגמה שאת מעבירה לתושבי קרית מלאכי . את אנושית 
 וזה מה שאיפשר לך להגיע למקום שאת נמצאת בו.
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 יעקב טלה
המכובדת שלך מעלה אותך מעלה התנהלות הת מצטרף לברכות , הענווה וצור

 מעלה.
 

 מנהל אגף חינוך –אבי אדרי 
מאד שמח וגאה על התהליך שנעשה בבית הספר. עבודה אין סופית סביב השעון . 
לקחת את הצוות למקום שהוא נמצא בו היום. צוות שהנהגת והובלת וזה נקרא 

 ות פורצת דרך.גמנהי
 ואיכות וכבוד למערכת החינוך בקרית מלאכי. ךכבוד גדול למשפחת

 
 אירית טיירו

המילים החמות. מודה על הכל. שמחה ונרגשת להיות מנהלת מודה לכולם על 
פורצת דרך. מאמינה בבני אדם וביכולתם לחולל שינוי. האומץ לרקום חלומות 

ולהגשים אותם. גאה להיות בת העיר קרית מלאכי. מודה לכל האנשים שתמכו, 
 דחפו וסייעו לי.

 
 
 

 תודה לכל חברי המליאה
 
 
 
 
 

   84:91הישיבה הסתיימה בשעה  
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 
 
 
 
 

___________________      ________________ 
 אליהו זהר                         טליה יצחק                

 רראש העי             רכזת ישיבות מליאה         
 
 
 

 


