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 35פרוטוקול מס' 
 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום 
  13.3.2016  ראשון , ג' באדר ב'  התשע"ו ,

 בחדר הישיבות  :2018בשעה  
 
 

 ראש  העיר -אליהו זהר         נוכחים:
שמעון חזן, מישל טפירו, חיים שטיינר, בצלאל מזרחי, שלומי מלכה, 

      , יוסי סולימני , בוריס בורוכוב ד"ר שלום אלדר, גדעון מהרי 
                     

   שי סיום , יוסי חדד, דוד גלעם          חסרים:
 

 -ה דוידיצביקמנכ"ל ,  -מ"מ מזכיר העיר ,תמיר היזמי –אריה פיקל    משתתפים:
 מבקר העירייה  –, איתי קורן מחלקה משפטית -טל כהןגזבר, עו"ד 

 
 

 ראש העיר פותח את הישיבה
 

בפתיחת הישיבה ברך ראש העיר את ד"ר שלום אלדר למינויו כיו"ר הנהלת 
 המתנ"ס , חברי העירייה כולם הצטרפו לברכת ראש העיר.

 
 על סדר היום 

 
  .נואל אבו עמר גב',אישור חברת דירקטוריון מרמלה  
אישור הסכמים לקבלת תרומות מקק"ל אנגליה להקמת מרכז צעירים וגינה  

 ציבורית בקבוץ גלויות. 
גני  15 -כאישור הסכם לקבלת תרומות מקק"ל אנגליה לשיפוצם וציודם של  

 ילדים .
 פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס . 

 
 

 ראש העיר
 אישור חברת דירקטוריון בתאגיד המים

 . 054424536גב' נואל אבו עמר ת"ז  מבקש את אישור המליאה למינויה שלאני 
מנהלת בי"ס מרמלה , כחברת דירקטוריון בתאגיד המים ת.מ.ר וזאת על פי תקנות 

 שוויון זכויות לנשים .
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה 
 

  147החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
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 ראש העיר
וגינה מקק"ל אנגליה להקמת מרכז צעירים   ההסכמים לקבלת תרומאישור 

 ציבורית בקבוץ גלויות 
מים לקבלת תרומות מקק"ל אנגליה להקמת אני מבקש את אישור המליאה להסכ

 מרכז צעירים וגינה ציבורית בקבוץ גלויות.
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 148החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:

 
 

 ראש העיר
 גני ילדים  15 -כאישור הסכם לקבלת תרומות מקק"ל אנגליה לשיפוצם וציודם של 

אני מבקש את אישור המליאה להסכם לקבל תרומות מקק"ל אנגליה לשיפוצם 
 גני ילדים  15 -וציודם של כ

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 149החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 
 

 ראש העיר
 פתיחת חשבון פיתוח להקצבות מפעל הפיס

בחוק יסודות התקציב נדרשת הרשות לפתוח "חשבון פיתוח  50בהתאם לתיקון 
להקצבות פיס" . אני מבקש את אישור המליאה לפתיחת חשבון פיתוח להקצבות 

 מפעל הפיס .
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 150החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 
 
 

 18:50הישיבה ננעלה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר               אריה פיקל       
 ראש העיר               מ"מ מזכיר העיר      


