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 השתתפו:
 

 :חברים
 הועדה חבר חזן שמעון מר

    

 

 הועדה חבר טפירו מישל מר
    

 

 הועדה חבר יעקובוב מוטי מר
    

 

 הועדה חבר מלכה שלומי מר
    

 :סגל
 העיר מהנדס רווחה נעם' אדר

    

 

 משפטית יועצת לוי יפת עידית ד"עו
    

 

 הועדה מנהלת מעודה שירה' גב
    

 

 רישוי מהנדס רחמן יורי' אינג
    

 

 נעדרו
 :חברים
 העיר וראש הועדה ר"יו זוהר אליהו מר

 

 הועדה חבר אזולאי ברב אברהם מר
 

 הועדה חבר סיום שי מר
 

 הועדה חבר סולימני יוסי מר
 

 הועדה חבר ויצמן נדב מר
 :נציגים
 הבריאות משרד נציג סלובו איציק מר

 

 י.מ.ר נציג חסני יורם מר
 

 מחוזית ועדה נציג בקר אופיר' אדר
 

 אש כיבוי נציג נתיב גיל מר
 

 סביבהה לאיכות ערים איגוד נציגת דר שני' גב
 :סגל
 ש"יועמ סגן מליק משה ד"עו

 

 העירייה מבקר קורן איתי מר
 

 העיריה ל"מנכ היזמי תמיר מר



2 מס' דף:   

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 02/00/22: בתאריך 202202: מספר המקומית הועדה מליאת לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - AP  BI 3.7.1 גרסה

 

 42/22//274:תאריך מלאכי קריית ובניה לתכנון מקומית ועדה
 ב"תשפ  ניסן ו"כ 

 

 המקומית הועדה מליאת ישיבת פרוטוקול
 00:00  בשעה  ב"תשפ, ניסן'  ה 02/00/22 תאריך רביעי  ביום 202202: מספר ישיבה

 

 (240422מלאה קרית מלאכי  -)קובץ 
 

 בח.ישיבות בבנין העירייה בקרית מלאכי. 2:23/ישיבת הועדה לתכנון ובניה נפתחה בשעה 
 יו"ר הוועדה פותח את ישיבת הוועדה לתכנון ובניה ומביא להצבעה את שמעון חזן  מ"מ 

 .2.2/22/./2מיום  2/22/2אישור פרוטוקול מס' 
 
 לטה: הפרוטוקול מאושר פה אחד.הח

 .נוכחים בהצבעה: מר שמעון חזן, מר מישל טפירו, מר מוטי יעקובוב, מר שלומי מלכה
 

 
 בוקר טוב. אני חשוב לי מאד, למרות שהנושא של הנכס של אגר  חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 ירד מסדר היום עכשיו בהפתעה,
 

 הם ביקשו. מנהלת הוועדה גב' שירה מעודה:
 

 בסדר.  חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

 אל תורידו, אני אומרת תדחו את זה. יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 בסדר, כרגע חשוב לי כי אני שומע הרבה, הרבה דיבורים וחשוב לי  חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 פה להגיד על השולחן הזה את כל הדברים מהתחלה עד הסוף. חבל שסתם,

 
 אבל רגע, תגיד את זה בתוך הדיון.  ד עידית יפת לוי:יועמ"ש עו"

 
 לא דנים. חבר הוועדה מר מישל טפירו:

 
 לבקשת המבקש אנחנו נבטל את הבקשה, אז בוא נדבר על זה  מנהלת הוועדה גב' שירה מעודה:

 במשנה. 
 

 תגיד את זה בתוך הדיון. זה נמצא בסדר היום. יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 לא, הורידו מסדר היום.  חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

 מי הוריד את זה? יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 הורידו. חבר הוועדה מר מישל טפירו:
 

 אני רוצה להסביר לכם משהו, אנחנו פה בדיון כמו בבית משפט. יש  יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 קשר ומורידים מסדר היום. הדבר היחיד שאם הוא תיק שמתנהל בהליך, אין דבר כזה שבן אדם מת

 יכול, הוא יכול למחוק את הבקשה שלו ואתה תיתן החלטה שאתה מוחק אותה. 
 

 זה מה שהוא מבקש. מנהלת הוועדה גב' שירה מעודה:
 

 אין דבר כזה שאנחנו איזה יויו. יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
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 בטל את הבקשה.הוא מבקש ל מנהלת הוועדה גב' שירה מעודה:
 

 אז תוציאי החלטה. יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי:
 

 אם בן אדם בא לבית משפט ואומר אני רוצה לבטל את התביעה  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 שלי? 

 
 עידית, יותר טוב שהוא הוריד. מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 , נעבור למשנה. נדבר על זה. בואו נסגור את המליאה מנהלת הוועדה גב' שירה מעודה:

 
 סגרתי את ישיבת המליאה.  מ"מ יו"ר הוועדה מר שמעון חזן:

 
 
 
 
 
 
 

 

 יו"ר הועדה מודה לנוכחים ונועל את הישיבה. שמעון חזן מ"ממר 
 ./2:2/ננעלה בשעה  מליאהישיבת ועדת ה

 
 
 
 

                                                   ________________                 _____________ 

 חזן שמעון                                                                           רווחה נעם' אדר          

 הועדה ר"יו מ"מ                                                                         העיר מהנדס             


