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 27/12/2022:תאריך מלאכי קריית ובניה לתכנון מקומית ועדה
 ג"תשפ   טבת'  ג 

 

 המקומית הועדה מליאת ישיבת פרוטוקול
 09:00  בשעה  ג"תשפ, חשון ט"כ 23/11/22 תאריך רביעי  ביום 202208: מספר ישיבה

 

 השתתפו:
 

 :חברים
 הוועדה חבר חזן שמעון מר

    

 

 הועדה חבר סולימני יוסי מר
    

 

 הוועדה חבר יעקובוב מוטי מר
    

 

 הוועדה חבר מלכה שלומי מר
    

 :סגל
 העיר מהנדס רווחה נעם' אדר

    

 

 ש"יועמ עמי בן שחר ד"עו
    

 

 ש"יועמ סגן מליק משה ד"עו
    

 

 הועדה מנהלת מעודה שירה' גב
    

 :מוזמנים

 בניה מפקחת אברהם מירי' גב
    

 

 נעדרו
 :חברים

 העיר וראש הוועדה ר"יו זוהר אליהו מר
 

 הוועדה חבר אזולאי בבר אברהם מר
 

 הוועדה חבר סיום שי מר
 

 הוועדה חבר ויצמן נדב מר
 

 הוועדה חבר שטרית שאול 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
 

 הסביבה לאיכות ערים איגוד נציגת תמיר מירי' גב
 :סגל
 העירייה מבקר קורן איתי מר

 

 העיריה ל"מנכ היזמי תמיר מר
 

 רישוי מהנדס רחמן יורי' אינג
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 27/12/2022:תאריך מלאכי קריית ובניה לתכנון מקומית ועדה
 ג"תשפ   טבת'  ג 

 

 המקומית הועדה מליאת ישיבת פרוטוקול
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 בקישור: ZOOMהישיבה תערך באמצעות מערכת לניהול ישיבות מרחוק 
 

shira mauda is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/84721318650?pwd=R0c1SlpFRzYxTng2eEgraE41Wjlkdz09 

 

Meeting ID: 847 2131 8650 

Passcode: 003568 

One tap mobile 

+15642172000,,84721318650*,,,,#003568 #US 

+16469313860,,84721318650*,,,,#003568 #US 

Dial by your location 

        +1 564 217 2000 US 

        +1 646 931 3860 US 

        +1 669 444 9171 US 

        +1 669 900 6833 US (San Jose) 

        +1 689 278 1000 US 

        +1 719 359 4580 US 

        +1 929 205 6099 US (New York) 

        +1 253 205 0468 US 

https://us02web.zoom.us/j/84721318650?pwd=R0c1SlpFRzYxTng2eEgraE41Wjlkdz09
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        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

        +1 305 224 1968 US 

        +1 309 205 3325 US 

        +1 312 626 6799 US (Chicago) 

        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 360 209 5623 US 

        +1 386 347 5053 US 

        +1 507 473 4847 US 

Meeting ID: 847 2131 8650 

Passcode: 003568 

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbmOONdaXS 

 
 
 
 
 
 
 בשיחה טלפונית )יש צורך באישור מיוחד(לישיבה התחברות ל

08-8608700 
08-8608704 

 
 שירה 08-8608704מס' טלפון אחראי ישיבה: 

 m.org.il-shira@kדוא"ל אחראי ישיבה: 
 

 .הנחיות  מחיבות לקיום ישיבות מודות תכנון באמצעות היוועדות חזותית
 

 .בשילוב זום בח.ישיבות בבנין העירייה בקרית מלאכי 09:15ישיבת הועדה לתכנון ובניה נפתחה בשעה 
 לחוק התכנון והבניה. 42"י סעיף הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ

כ"ט  202208מס'  משנה לראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה פותח את ישיבת מליאת הוועדה לתכנון ובניה-מר שלומי מלכה
 .23.11.22חשון תשפ"ג 

 
 החלטה: הפרוטוקול מאושר פה אחד.

https://us/
mailto:shira@k-m.org.il
file://///file/handasa/אתר%20ועדה%20קומפלוט/מינהל%20התכנון/הנחיות%20מחייבות%20לקיום%20ישיבות%20מודות%20תכנון%20באמצעות%20היוועדות%20חזותית.pdf
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 .קובובמר מוטי יעו , מר יוסי סולימנישלומי מלכה, מר שמעון חזןנוכחים בהצבעה: מר 
 
 

 נושאים על סדר היום:
 .205630874התקבלה במכרז מפקחת בניה לאכיפה גב' מרים אברהם ת.ז.  –הסמכת מפקחת  .1

 מר שלומי מלכה מ"מ יו"ר הוועדה מברך את המפקחת ומציג את חברי המליאה.
 גב' מירי אברהם מציגה את עצמה.

 
 zoom0182קובץ 

 
 מפקחת, התקבלה במכרז מפקחת בניה לאכיפה הנושאים שעל סדר היום: נושא אחד, הסכמת 

 . הגב' מרים נמצאת כאן איתנו ולפני שנשמע אותך קודם כל נעשה היכרות. נמצאים 205630874גב' מרים אברהם ת.ז. 
 איתנו סגן ראש העיר, שמעון חזן. חבר המועצה, מוטי יעקובוב, סגן ראש העיר יוסי סולימני, אנוכי שלומי מלכה משנה 

 יר. אני ממלא את מקומו של ראש העיר בוועדה. ואנחנו מבינים שאת נמצאת פה היום בכדי להתקבל כמפקחת לראש הע
 אדומה, מפקחת בניה כאן בקריית מלאכי. נשמח לשמוע, ספרי לנו קצת על עצמך.

 
 . במקור מאשדוד. התחתנתי עם תושב קריית מלאכי ועכשיו אני גרה 28אני מירי, בת  מפקחת בניה גב' מירי אברהם :

 אצלו, לפני כשנתיים וחצי. יש לי ילד בן שנה. הייתי מפקחת בניה באשדוד במשך שנה, החלפתי שם בחופשת לידה. לצערי 
 מכרז ניגשתי וברוך השם. לא היה עוד תקן אז לא יכולתי להמשיך. וכשהיה פה 

 
 יפה מאד.  מ"מ יו"ר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 מירי בעצם היתה מפקחת באשדוד אבל זה היה בתקופת הקורונה, נכון? מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 נכון, כן. מפקחת בניה גב' מירי אברהם :

 
 אז היא יוצאת לקורס הקרוב שנפתח בפברואר, והיא בעצם לא עברה קורס של מפקחות.  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 אם אני זוכר טוב. 
 

 היא יכולה לכהן בזמן הזה? מ"מ יו"ר הוועדה מר שלומי מלכה:
 

 אז היא מתלווה להגר, לומדת את העבודה. את הדברים שלא נדרש להם זה היא עושה,  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:
 להכין זה, לגשת לשטח,  זאת אומרת כל מה שצריך להכין את הטפסים,

 
 קריאות מוקד.  מנהלת הוועדה גב' שירה מעודה:

 
 לראות מה המצב, כל הדברים האלה היא מטפלת ובסדר גמור.  מהנדס העיר אדר' נעם רווחה:

 
 מצוין. חבר ועדה מר שמעון חזן:

 
 לא נותר לנו אלא לאחל לך בהצלחה. מ"מ יו"ר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 בהצלחה. שמעון חזן:חבר ועדה מר 

 
 תודה רבה. מפקחת בניה גב' מירי אברהם :

 
 קריית מלאכי זו עיר חמה שמחבקת ואוהבת, את תרגישי את זה. מ"מ יו"ר הוועדה מר שלומי מלכה:

 
 תרתי משמע. חבר ועדה מר שמעון חזן:

 
 ים לך באמת שיהיה והיחס החם שאת תעניקי תקבלי בחזרה. אנחנו מאחל מ"מ יו"ר הוועדה מר שלומי מלכה:

 בהצלחה בתפקיד.
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 תודה רבה. מפקחת בניה גב' מירי אברהם :

 
 מה שחשוב בעיר שלנו שאין לך הרבה עבודה, אין פה הרבה חריגות, מדי פעם. עד שתסיימי את  חבר ועדה מר שמעון חזן:

 הקורס אני מתאר לעצמי שתהיה חריגה אחת, שתיים. 
 

 ז תהיה לך עבודה.א מנהלת הוועדה גב' שירה מעודה:
 

 תהיה לך עבודה. בהצלחה. חבר ועדה מר שמעון חזן:
 

 תודה רבה לכולם. מנהלת הוועדה גב' שירה מעודה:
 

 תודה רבה לכם. מפקחת בניה גב' מירי אברהם :
 

 וכל הכבוד שעמדתם בזמנים. מנהלת הוועדה גב' שירה מעודה:
 

 בהצלחה רבה חבר ועדה מר יוסי סולימני:
 

 פה אחד. תמאושרמכת המפקחת הסהחלטה: 
 

 .מר מוטי יעקובובו , מר יוסי סולימנישלומי מלכה, מר שמעון חזןנוכחים בהצבעה: מר 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 מר שמעון חזן מ"מ יו"ר הועדה מודה לנוכחים ונועל את הישיבה.
  .09:17ישיבת ועדת המליאה ננעלה בשעה 

 
 
 
 

                              _______________________________               _________ 

 הוועדה ר"יו מ"מ                           העיר מהנדס                                           

 מלכה שלומי מר                            רווחה נעם' אדר                                        


