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 2פרוטוקול מס' 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין 
 שהתקיימה ביום רביעי, כ"ז בכסלו התשע"ט , 

 בחדר הישיבות בבניין העירייה 5.12.2018
 

  18:45הישיבה החלה בשעה 
 

 ראש העיר -אליהו זהר נוכחים:
, שמעון חזן, בבר אזולאי, צלי מזרחי, מישל טפירו, מוטי יעקובוב

 יוסי סולימני, שי סיום, מירי דדון, אליאור עמר, שלומי מלכה, 
 נדב ויצמן 

 
 יעקב טלה חסרים:

 
 תרכז -יועמ"ש, טליה יצחק -מנכ"ל, עו"ד עידית יפת לוי -תמיר היזמי משתתפים:

 ישיבות מליאה, תושבי העיר 
 
 

 המניין  פותח את ישיבת המליאה מן  ראש העיר 
 

 ראש העיר
 נושא נוסף לסדר היום:מבקש להעלות 

 מינוי נציג עיריית קרית מלאכי באיגוד ערים לאיכות הסביבה 
 

 4החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 סדר היום:

 
 אשור שינוי פרטי חשבון בנק וחתימות בית הספר חב"ד בנים 
 כהן  אשור שינוי פרטי בנק וחתימות בית הספר אלי 
  אישור שינוי חתימות לבי"ס אחוות אחים 
 אישור העסקה מנהל אגף חינוך 
 ות בחירת ועד 
 חברי מליאה( 4)בהתאם לבקשת  מינוי ממונה על החינוך 

 
 ראש העיר

 נמסר מכתב ע"י אליאור עמר , מירי סעדה, שי סיום ונדב ויצמן  20.11.2018 בתאריך
 בדבר הוספת הנושאים הבאים לסדר היום:

  תשתית ברחוב בן גוריוןעבודות 
 
נמסר מכתב ע"י מירי דדון בבקשה להעלות נושא נוסף לסדר  22.11.2018בתאריך 

 היום 

  בית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים 
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 נדב ויצמן  -הדלקת נר שלישי של חנוכה
 

 ראש העיר
 

  .אבקש מאחד מחברי המליאה אשר העלו את הנושא  להסביר
בנושא בי"ס לילדים מיוחדים ממליץ להעביר את זה לדיון בוועדה למעמד הילד 

 ובוועדת חינוך . 
 

 מירי דדון
 מבקשת להעלות את הנושא של בי"ס לילדים מיוחדים בישיבה הבאה

 
 מנכ"ל -תמיר היזמי

 במסגרת הפרוגרמה יש מקום לבי"ס לחינוך מיוחד.
 

 אליאור עמר
 ןעבודות תשתית ברחוב בן גוריו

פעמים האם זה במסגרת המכרז או שהעירייה מוסיפה  3חלפה כבר ויש מדרכה שה
 על זה כסף?

 

 ראש העיר
 חיר לקבלן .ממסביר ומציין שאין תוספת 

 

 ראש העיר
 מינוי ממונה על החינוך

 אבקש לאשר את מינוי אליהו זהר כממונה על החינוך
 

 אליאור עמר
 שלומי מלכה כממונה על החינוך.אני מבקש להעלות הצעה נגדית ולמנות את 

ממונה על החינוך זה תפקיד פוליטי ותפקיד הכי חשוב. מסביר את משנתו ומסביר 
 מדוע הוא חושב ששלומי מלכה ראוי וצריך להיות ממונה על החינוך 

 
 מתקיים דיון בנושא, חברי המליאה מביעים את עמדתם.

 
 הצבעה שמית  - ראש העיר מעמיד להצבעה

 שלומי מלכה לממונה על החינוךמינוי 
 

 5החלטה מס' 
 : אליאור עמר, מירי דדון, נדב ויצמן, שלומי מלכה, שי סיוםבעד
 : אליהו זהר, שמעון חזן, בבר אזולאי, מישל טפירו, צלי מזרחי, מוטי יעקובוב,    נגד

 יוסי סולימני         
 

 הצבעה שמית  -מעמיד להצבעה  ראש העיר
 לממונה על החינוךמינוי אליהו זהר 

 
  6החלטה מס' 

 : אליהו זהר, שמעון חזן, בבר אזולאי, מישל טפירו, צלי מזרחי, מוטי יעקובוב,    בעד
 יוסי סולימני         

 : אליאור עמר, מירי דדון, נדב ויצמן, שלומי מלכה, שי סיוםנגד
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 ראש העיר

 אשור שינוי פרטי חשבון בנק וחתימות בית הספר חב"ד בנים
בית ספר מורשה חתימה בחשבון הבנק של אני מבקש את אישור המליאה להחלפת 

 חב"ד בנים
 612994:סמל מוסד 

 קרית מלאכי 648בנק הפועלים סניף 
 684830מס' חשבון הורים: 

 241564ן עירייה: -מספר ח
 מנהל בית הספר -024838583אהרון מנגמי ת"ז 

 סגן מנהל  – 056390214גדעון גוחפי ת"ז 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 7החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 ראש העיר

 אשור שינוי פרטי בנק וחתימות בית הספר אלי כהן 
ספר  ביתמבקש את אישור המליאה להחלפת מורשה חתימה בחשבון הבנק של  אני

 אלי כהן
 611798סמל מוסד: 

 קרית מלאכי 648בנק הפועלים סניף 
 10262חשבון הורים: מס' 

 678059מספר חשבון ניהול עצמי 
 022668354 ז"אירית טיירו ת

 025758889רוית אסולין ת"ז 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 8החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 ראש העיר 

 אישור שינוי חתימות לבי"ס אחוות אחים
בית ספר מורשה חתימה בחשבון הבנק של  אני מבקש את אישור המליאה להחלפת 

 אלי כהן 
 611053סמל מוסד 

 קרית מלאכי  648בנק הפועלים סניף 
 648877מס חשבון הורים  

 10319מספר חשבון ניהול עצמי  
 מנהלת בית הספר – 053491643קלרה לוי ת"ז 

 מזכירה  – 56754948מרים עובד ת"ז 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 9החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
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 ראש העיר

 מנהל אגף חינוך העסקת
לאשר את החלטת ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים מליאת העיר מתבקשת 

למנהל אגף   58105370ת"ז  אבי אדרי לאשר את מינויו של מר   13.11.2018מיום 
 חינוך בעיריית קרית מלאכי .ה
 

 אבי אדרי
 עצמו , מסביר את הרקע שלו והתארים שלו. )עוזב את הישיבה(מציג את 

 
 אליאור עמר

 מתנגד בעיקר כיוון שהוא תושב חוץ
 

 שלומי מלכה
 , ומסביר את עמדתו.נושא דברים  נגד המינוי

 
 מנכ"ל –תמיר היזמי 

על פי נתוני משרד הפנים ויש מסמך ממשרד הפנים בנושא שמגדיר ציון מינימום 
במבחני פילת ואם לא עוברים אי אפשר להעסיק את המועמד בתפקיד זה. בשל 

 וברורות. מדויקותהעבודה שהעירייה נמצאת בתוכנית המראה ישנם הגדרות 
 

 שמעון חזן
 נושא דברים בעד המינוי

 
 אליאור עמר

תושבי חוץ. יש בעירייה מדיניות קבועה לא  2לי תפקידים בכירים מהם בע 3נבחרו 
 לקבל תושבי העיר. 

מצפה להצבעה עניינית ולא פוליטית. הגיע הזמן שנבחר תושבי העיר ולא תושבי חוץ 
 זוהי עמדה עקרונית . שואל שאלות טכניות.

 
 מנכ"ל -תמיר היזמי

 הציון שצריך לעבור.עונה בנושא ועדת בחינה. משרד הפנים מגדיר את 
 

 שלומי מלכה
 שואל בנושא חברי ועדת בחינה

 
 נדב ויצמן 

נושא שמציק לכלל האזרחים בנוגע למינוי בכירים שלא תושבי העיר. יש להשקיע 
 .שבי קרית מלאכי לתפקידים בכירים יותר מאמצים לאיתור תו

לתושבי קרית אני מציע להקים צוות חשיבה כדי לדון בדרך לתת תיעדוף בתפקידים 
 מלאכי .

 
 ראש העיר

משיב לנדב ויצמן, אני מאד רוצה שיהיו תושבי הקריה אבל זה תלוי במבחני הפילת 
 ולתנאי סף. אני מסתכל על תושבי העיר בחיוב אבל אי אפשר לעבור על החוק.

 להקים צוות חשיבה זה אפשרות טובה.
 

 נדב ויצמן
 אני מבקש לאחל לו הצלחה 
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 שי סיום
ב. שקופים בפני הציבור, יש נראות לא טובה בפני הציבור. הצעירים רוצים לעזואנו 

 אנו צריכים לדאוג להם שירצו להישאר פה בעיר.
 

 יוסי סולימני
משיב לחברי האופוזיציה. אני בדעה שהמסר לתושבי קרית מלאכי  שיש להעדיף 

זים ובחירת תושב קרית מלאכי לכל תפקיד. אני שמח שיש תפיסה לכיוון הזה. מכר
עובדים צריך להתנהל על פי חוק. יש לעודד את תושבי קרית מאכי לקחת חלק 

במכרזים. כמו רונן אתגר וקובי עמר. אני תמכתי באבי חדד כי חשבתי שהוא ראוי 
והוא פשוט פרש מהמכרז. אני חייב לתמוך במי שיהיה הכי טוב לתושבי הקרית ואני 

 מאחל לו הרבה הצלחה.
 

 הצבעה שמית  -להצבעה ומעמיד בקשתו
 

  10החלטה מס' 
 : אליהו זהר, שמעון חזן, בבר אזולאי, מישל טפירו, צלי מזרחי, מוטי יעקובוב,    בעד

 יוסי סולימני         
 : אליאור עמר, מירי דדון, נדב ויצמן, שלומי מלכה, שי סיוםנגד

 
 ראש העיר

 מזמין את  אבי אדרי לחזור לישיבה ומברך אותו לתפקידו החדש. 
 

 אליאור עמר
 מברך כיו"ר האופוזיציה

 
 אבי אדרי

יש לי משפחה בקרית מלאכי סבי וסבתי היו ממקימי היישוב ואני לא פוסל לעבור 
 לגור פה בהמשך

 
 צא מהישיבה י ראש העיר

 
 שמעון חזן סגן ראש העיר ממשיך לנהל את הישיבה

 בחירת ועדות
 

 ועדת מכרזים
 מ"מ בהיעדרו יוסי סולימני /צלי מזרחי     יו"ר

 מ"מ בהיעדרו יוסי סולימני  / בבר אזולאי   חבר           
 / מ"מ בהיעדרו שמעון חזן  מוטי יעקובוב   חבר        

 / מ"מ בהיעדרו שלומי מלכה נדב ויצמן               חבר          
 מירי סעדה דדון/ מ"מ בהיעדרה  אליאור עמר     חברה

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 11החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
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 ועדת כספים
 / מ"מ בהיעדרו צלי מזרחי שמעון חזן   יו"ר

 / מ"מ בהיעדרו מוטי יעקובוב מישל טפירו  חבר           
 אליאור עמר / מ"מ בהיעדרו שלומי מלכה   חבר         

 ירכז ויהיה נוכח בישיבות הועדה  גזבר העירייה
 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 12החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים

 
 מל"ח

 אליהו זהר ראש העיר   יו"ר
 יוסי סולימני  חבר                

 שמעון חזן חבר                         
 צלי מזרחי  חבר                

 מוטי יעקובוב חבר                           
 נדב ויצמן/ מ"מ בהיעדרו אליאור עמר                            חבר
 מירי סעדה דדון                           החבר
 שלומי מלכה                             חבר

 תמיר היזמי  מנכ"ל מרכז הוועדה 
 אריה יוסף מנהל מח' ביטחון

 מנהל מכלול – ניסים גלעם מנהל אגף שפ"ע
 מנהל מכלול – יואלה תבור מנהלת מח' רווחה

 מנהל מכלול –צביקה דוידי   גזבר העירייה
 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 13החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים

 
 

 ועדה לענייני ביקורת
 אליאור עמר /מ"מ בהיעדרו מירי סעדה דדון   יו"ר

 מישל טפירו חבר                  
 בבר אזולאי  חבר                

 מירי סעדה דדון/ מ"מ בהיעדרה שי סיום                           החבר
 שלומי מלכה / מ"מ בהיעדרו נדב ויצמן  חבר                   

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 14החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
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 ומחיקת חובות  ועדת הנחות 
 מ"מ בהיעדרו שמעון חזן /מוטי יעקובוב   יו"ר

 מ"מ  בהיעדרו צלי מזרחי  / שמעון חזן חבר                  
 שי סיום/ מ"מ בהיעדרו מירי סעדה דדון חבר                           

  -אנשי מקצוע לפי חוק 
 צביקה דוידי  גזבר העירייה
 יואלה תבור רווחהנציג מחלקת 

 אבי שר שלום מנהל מח' גביה
 עו"ד עידית יפת לוי  יועמ"ש

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 15החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
 
 

 ועדת חינוך
  בהיעדרו יוסי סולימני מ"מ  /אליהו זהר   יו"ר
 יוסי סולימני                     חבר

 / מ"מ בהיעדרו צלי מזרחי  שמעון חזן  חבר          
 יעקב טלה   חבר

 מירי סעדה דדוןחבר                            
 שלומי מלכה    חבר         

 אבי חדד יסודי מנהל בי"ס
 מיכל חזן ב"יס דרכא תמנהל

 איריס כשכש  נציג ועד הורים 
 או נציגו   עצת תלמידיםמו יו"ר

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 16החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
 
 

 ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים
  אליהו זהר   יו"ר

 מ"מ בהיעדרו שמעון חזן  /בבר אזולאי  מ"מ בהעדרו
 מ"מ בהיעדרה אליאור עמר  מירי דדון סעדה/     החבר

 היזמי תמיר מנכ"ל העירייה
 בהתאם לקביעת משרד הפנים לכל מכרז בנפרד נציג משרד הפנים

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 17החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
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 ונפגעי פעולות איבה הנצחת זכרם של נרצחי טרורועדה ל

 יעקב טלה   יו"ר
 מירי דדון סעדה   החבר
 נדב ויצמן    חבר

 חן אוחנה   נציג ציבור
 אביגיל ראודה  נציג ציבור
 לידור צרויה   נציג ציבור

 צילה רחמים  נציג המשפחות 
 באוי צ'לה נציג המשפחות
 אלי עזריאל  נציג המשפחות 
 דוד אסולין  נציג המשפחות 

 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 18החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים

 

 ועדה לקליטת עליה
 מ"מ בהיעדרו יעקב טלה  /גדעון מהרי   יו"ר
 יעקב טלה   חבר

 נדב ויצמן    חבר 
 מישל טפירו   חבר 
 אליאור עמר   חבר 

 יואלה תבור מנהלת מח' רווחה
 אבי אדרי  מנהל מח' חינוך

 אבי טזרה  נציג ציבור
 אלי גרבי   נציג ציבור 

 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 19החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים

 

 ראש העיר חזר לישיבה 
 

 המסוכנים  ועדה למאבק בנגע הסמים
 צלי מזרחי    יו"ר
 יוסי סולימני    חבר
 אליאור עמר/ מ"מ בהיעדרו שי סיום     חבר

 יואלה תבור מנ' אגף הרווחה
 אבי אדרי מנהל מח' חינוך

 האחים קלרה לוי מנהל בי"ס יסודי
 נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים 

 דסה אייל   נציג ציבור 
 יקיר בן חיון   נציג ציבור 
 לידור צרויה   נציג ציבור

 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 20החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
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 ועדה למיגור האלימות

 צלי מזרחי   יו"ר
 שמעון חזן   חבר 
 שלומי מלכה    חבר

 תמיר היזמי העירייהמנכ"ל 
 אבי אדרי מנהל מח' חינוך

 ציון מלכה מנהל מח' פיקוח 
 אריה יוסף מנהל הביטחון

 יואלה תבור מנהלת מח' הרווחה
 יועץ לענייני אזרחים ותיקים 

 נציג המשטרה 
 נציגי גופים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה 

 רדהי גדי  נציג ציבור 
 גדעון מהרי נציג ציבור

 
 שתו להצבעהומעמיד בק

 
 21החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
 

 ועדה לקידום מעמד הילד
 יוסי סולימני    יו"ר 
 צלי מזרחי   חבר

 בבר אזולאי   חבר 
 מירי סעדה דדון / מ"מ בהיעדרה נדב ויצמן    החבר
 שלומי מלכה / מ"מ בהיעדרו שי סיום     חבר

 אבי אדרי מנהל מח' חינוך
 יואלה תבור רווחה מנהלת מח'

 אחוות אחים קלרה לוי  בי"ס  תמנהל
 נציג ארגון המורים העל יסודיים 

 נציג ארגון מורי אגודת ישראל 
 נציג הסתדרות המורים 

 יו"ר מועצת התלמידים העירונית 
 אפרים ברקוליו"ר ועד ההורים העירונית 

 שי מזרחי מפקד תחנת המשטרה 
 נציג תנועות הנוער 

 ציונה חבא דים ונוער שמקדם ענייני יל התנדבותינציג ארגון 
 אושרית חורדקר  נציגת הורים 
 סמדר דנן פרץ  נציגת הורים
 שירה ליצמן  נציגת הורים
 אביגיל ראודי   נציגת ציבור

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 22החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
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 לאיכות הסביבה הועד

 שמעון חזן    יו"ר 
 מישל טפירו   חבר
 מירי סעדה דדון/ מ"מ אליאור עמר     החבר

 ניסים גלעם  מנהל שפ"ע
 יורם בן חמו  נציגי ציבור 

 בוריס בורוכוב   נציג ציבור
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 23החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים

 
 ועדה לבטיחות בדרכים

 אליהו זהר   יו"ר
 בר אזולאי ב   חבר 
 נדב ויצמן / מ"מ בהיעדרו מירי סעדה דדון     חבר

 נעם רווחה  מהנדס העיר
 נציג השר לביטחון פנים שימנה מפקד המרחב 

 סמי וקנין נציג בטיחות בדרכים
 שיקבע ראש העירייה  נציגי השכונות

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 24החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
 

 ועדת ביטחון
  יעקב טלה   יו"ר 
 מירי סעדה דדון / מ"מ בהיעדרה נדב ויצמן   החבר
 שלומי מלכה / מ"מ בהיעדרו אליאור עמר     חבר 

  נציג שר הביטחון 
  נציג שר החינוך 

  נציג שר המשטרה 
 מולטה דוד  נציג ציבור
 זרו גטהון  נציג ציבור

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 25החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
 

 ועדת מנגנון
 בבר אזולאי    יו"ר
 יעקב טלה    חבר 
 נדב ויצמן / מ"מ בהיעדרו אליאור עמר   חבר 

 מישל שושן  חבר ועד עובדים
 תמיר היזמי  מנכ"ל העירייה 
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 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 26החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים

 
 

 תחבורה )רשות(ועדת 
 שמעון חזן   יו"ר

 צלי מזרחי   מ"מ 
 מירי סעדה דדון/ מ"מ בהיעדרה אליאור עמר   החבר

 יורם בן חמו   נציג ציבור
 גדעון מהרי  נציג ציבור
 אשטה מולוקין   נציג ציבור

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 27החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים

 
 רשות(ועדת שמות ומקומות ציבוריים )ועדת 

 מישל טפירו   יו"ר
 יוסי סולימני   חבר 
 צלי מזרחי   חבר 
 אליאור עמר /מ"מ בהיעדרו נדב ויצמן    חבר
 שי סיום / מ"מ בהיעדרו שלומי מלכה     חבר

 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 
 

 28החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים

 
 

 ראש העיר
 ערים לאיכות הסביבה מינוי נציג עיריית קרית מלאכי באגוד

כנציג עיריית קרית מלאכי    023652415אני מבקש למנות את מר ניסים גלעם ת"ז   
 באגוד ערים לאיכות הסביבה 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 29החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים
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 יועמ"ש
 חודשישיבות מועצה יתקיימו אי"ה בימי שלישי בתחילת כל אני מציעה ש

 
 ראש העיר

 קביעת מועד לישיבות מליאה
אני מבקש את אישור המועצה לקבוע כי ישיבות המועצה יתקיימו בימי שלישי 

 בתחילת כל חודש אלא אם נצטרך לשנות תאריך באופן חריג
 
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 30החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשתו מחליטים

 
 

 תודה לכל חברי המליאה
 
 
 
 

  20:56בשעה    הישיבה הסתיימה
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 
 
 
 
 
 

ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ 
___________________     _________________ 

 טליה יצחק             אליהו זהר        
 רכזת ישיבות מליאה       ראש העיר       

 


