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 27פרוטוקול מס' 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר  שהתקיימה ביום 
   :5018בשעה      31.8.2015ראשון ט"ז באלול  התשע"ה 

 בחדר הישיבות.
 

 ראש  העיר -אליהו זהר         נוכחים:
 שמעון חזן, מישל טפירו, בצלאל מזרחי, שלומי מלכה, שי סיום,                              
 דוד גלעם, גדעון מהריבוריס בורוכוב ,                      

 
 חיים שטיינר , יוסי חדד, יוסי סולימני, ד"ר שלום אלדר          חסרים:

 
 -וידימנכ"ל, צביקה ד-מ"מ מזכיר העיר, תמיר היזמי -אריה פיקל   משתתפים:

 יועמ"ש -גזבר, עו"ד עידית יפת לוי
 

 ראש העיר פותח את הישיבה ומבקש ממלא מקומו שמעון חזן לנהל את הישיבה 
 
 

 שמעון חזןראש העיר מ"מ 
 

 על סדר היום:
  הקמת תאגיד עירוני מסוג חברה לתועלת הציבור  
 מינוי הרכב דירקטוריון לקרן לפיתוח קרית מלאכי  

 
 מסוג חברה לתועלת הציבורהקמת תאגיד עירוני 

 מ"מ ראש העיר
 אני מבקש את היועצת המשפטית להסביר את הנושא 

 
 מ"מ ראש העיר 

 לאחר שמיעת היועצת המשפטית
אני מבקש את אישור המליאה להקמת תאגיד עירוני מסוג חברה לתועלת הציבור 

 שמטרותיה יהיו:
 

 בקרית מלאכי 18-35חיזוק אוכלוסיות הצעירים בגילאי  .1

 יזוק אוכלוסיות העולים החדשים וסיוע להשתלבותם בקהילהח .2
 

שנשלחה  תבתקנון ובהתאם לתוכנית האסטרטגיובהתאם למטרות המפורטות 
 לחברי המליאה.

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 110החלטה מס' 

 נגד )דוד גלעם, גדעון מהרי( לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר   2בעד   7: מחליטים
 
 



2 
 

 
 מ"מ ראש העיר

אני מבקש את אישור המליאה לתקנון של התאגיד בכפוף לתיקונים שיידרשו ע"י 
 משרד הפנים, אם יידרשו

 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 111החלטה מס' 
 נגד )דוד גלעם, גדעון מהרי(  לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר 2בעד   7 מחליטים:

 

 מ"מ ראש העיר
צעירים קרית  רכזהתאגיד "מאני מבקש את אישור המליאה לאישור שמו של 

 מלאכי בע"מ.
 

  112החלטה מס' 
 נמנעו )דוד גלעם, גדעון מהרי(  2בעד   7: מחליטים 

 

 קרן קרית מלאכי לפיתוח טוריון למינוי הרכב הדירק
 מ"מ ראש העיר

מבקש את אישור המליאה כי חברי הדירקטוריון של הקרן לפיתוח קרית מלאכי אני 
 יהיו החברים הבאים:

 

 נבחרי ציבור
 028690824שמעון חזן ת"ז  .1

 028825610שלומי מלכה ת"ז  .2

 11077286בוריס בורוכוב ת"ז  .3
 

 עובדי ציבור
 060223831שמעון עמר   ת"ז  .1

  052545100יפה כהן ת"ז  .2

  310718184סופיה מרקוביץ  ת"ז  .3
 

 נציגי ציבור 
  007264053דוד טקיה  ת"ז  .1

 026541276מוטי אברג'ל  ת"ז  .2

  031524986אורך אוזן  ת"ז  .3
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה 
 

 113החלטה מס' 
 נגד )דוד גלעם, גדעון מהרי ( לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר  2בעד   7: מחליטים

 

 מ"מ ראש העיר
הונחו בפני חברי המועצה דוחות הקרן לפיתוח קרית מלאכי , חברי המועצה לא 

 דרשו קיום דיון בדוחות.
 

 19:30הישיבה ננעלה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
________________     _______________ 

 אליהו זהר                      אריה פיקל      
 ראש העיר            מ"מ מזכיר העיר  


