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 50' מס פרוטוקול

 

 ביום שהתקיימה העיר מועצת מליאת מישיבת פרוטוקול
 בחדר 18:00 בשעה  15.1.2017, ז"התשע בטבת ז"י,ראשון

  הישיבות
 

 

 העיר ראש – זהר אליהו :נוכחים

 גדעון,  מזרחי בצלאל ,סיום שי, מלאייב משה, שטיינר חיים, טפירו מישל
  מהרי

 

 בוריס, סולימני יוסי, גלעם דוד, חדד יוסי, אלדר שלום ר"ד, חזן שמעון :חסרים
 בורוכוב

 

, גזבר – דוידי צביקה, ש"יועמ לוי-יפת עידית ד"עו, ל"מנכ -היזמי תמיר  :משתתפים

 העירייה מבקר -קורן איתי

   עיתונאים, תושבים 

 
  הישיבה את פותח העיר ראש

 
 היום סדר על

 מלאכי קרית לפיתוח הכלכלית החברה תקנון אישור  
 חדש מועצה חבר והשבעת מועצה חברי בהרכב שינוי 
 קודמות החלטות ואישרור הכלכלית החברה דירקטוריון חברי של מינויים ביטול 

  הדירקטוריון חברי בעניין
 הכלכלית החברה של הדירקטוריון חברי בהרכב ואישרור שינוי  
 ועדות חברי שינוי 

 

 
  בורוכוב בוריס המועצה חבר של לנכד מהירה החלמה אחלמ העיר ראש

 

 
 העיר ראש

 לפיתוח הכלכלית החברה תקנון אישור

 

 .התקנון את לידיהם קיבלו המועצה חברי
 הכלכלית החברה של התקנון את לאשר אבקש
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 להצבעה בקשתו ומעמיד

 

  220 'מס החלטה

 ( מהרי גדעון) נמנע 1  בעד 6  :מחליטים

 

 

 

 

 
 העיר ראש
 על להודיע אבקש התפטרות מכתב הגיש מלכה שלומי המועצה חבר לכם שידוע כפי

 .ייבאמל משה מר חדש עירייה חבר כניסת

 

 .לעירייה אמונים להצהיר מלייב משה ממר מבקש אני

 
 מלאייב משה

 :הבא בנוסח מצהיר

 "במועצה שליחותי את באמונה ולמלא ישראל למדינת אמונים לשמור מתחייב אני"

 

 .רבה הצלחה המועצה חברי כל ובשם בשמי לו מאחל

 

 
  מלכה שלומי

 .החדש בתפקידו בהצלחה מלאייב משה את ומברך חלפותהה בנושא ומדבר לישיבה נכנס

 

 
 העיר ראש
 בעניין קודמות החלטות אישרור הכלכלית החברה דירקטוריון חברי של מינויים ביטול
  הדירקטוריון חברי

 

 
 המשפטית ליועצת הדיבור זכות את מעביר העיר ראש

 
 העיר ראש
 כל של שנעשה מינוי כל לבטל להצבעה להעמיד  אבקש המשפטית היועצת שמיעת לאחר

 .  3.2.2016 ליום קודם שמונו הדירקטוריון חברי

 
 להצבעה בקשתו ומעמיד
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 221' מס החלטה

  העיר ראש בקשת את לאשר אחד פה: מחליטים

 
  הכלכלית החברה של בדירקטוריון חבר החלפת

 כחבר 28831956 ז"ת דניאל בנימין במר וכניש אבי מר את להחליף מבקש אני

 . הכלכלית בחברה דירקטוריון

 
 להצבעה בקשתו ומעמיד

 

 222' מס החלטה

 העיר ראש בקשת את לאשר אחד פה: מחליטים

 

 

 

 

 

 
 העיר ראש
  הכלכלית החברה של הדירקטוריון חברי בהרכב ואשרור שינוי

 

 
 המשפטית ליועצת הדיבור רשות את  שוב מעביר העיר ראש

 
 העיר ראש

 הנוגע בכל המועצה החלטות את מחדש לאשר אבקש,  המשפטית היועצת שמיעת לאחר

  מיום לשינוי בכפוף 3.2.2016 וםמי הכלכלית החברה של הדירקטוריון לחברי

 .מהיום לשינוי ובכפוף 7.12.2016

 

 :תהכלכלי החברה של דירקטוריון חברי רשימת את הנוכחים בפני מקריא

 

 :הם הכלכלית החברה של הדירקטוריון חברי

 

 מועצה חברי

 057951022 ז.ת. ר"יו -זוהר( ללו) אליהו. 1

 14309264 ז.ת. חבר – טפירו מישל. 2

 028690824 ז.ת. חבר - חזן שמעון. 3



4 
 

 עירייה עובדי

 022917744 ז.ת – היזמי תמיר. 4

 024545766 ז.ת – דוידי צביקה. 5

 27969534 ז.ת – יפת עידית. 6

 ציבור נציגי

 022668354 ז.ת – טיירו אירית. 7

 301293973 ז.ת – עטיה פרידה. 8

 28831956 ז.ת – דניאל בנימין. 9

 
 להצבעה בקשתו ומעמיד

 

 223' מס החלטה

 העיר ראש בקשת את לאשר אחד פה: מחליטים

 
 העיר ראש
 ועדות חברי שינוי

 :הבאות בועדות חברים להחלפת המליאה חברי אישור את אבקש

 

 
 ביקורת לענייני ועדה

 מלאייב משה יבוא מלכה שלומי במקום

 

 
 חינוך ועדת

   העיר ראש זהר אליהו יבוא מלכה שלומי במקום

 

 
 שמות ועדת

  מלאייב משה ר"יו יבוא מלכה שלומי ר"יו במקום

 

 
 להצבעה בקשתו ומעמיד

 

 224' מס החלטה

  העיר ראש בקשת את לאשר אחד פה: מחליטים



5 
 

 

 

 :היום לסדר נושא עוד להעלות מבקש אני

 חינוך אגרות תשלומי - הנחות ועדת מינוי 

 
 להצבעה בקשתו ומעמיד

 

 225' מס החלטה

 העיר ראש בקשת את לאשר אחד פה :מחליטים

 
 העיר ראש

 חינוך אגרות תשלומי – להנחות ועדה

 
 אגרות לתשלומי הנחה לועדת הבאים האנשים את למנות המליאה אישור את מבקש אני

 :חינוך

 

  ר"יו – החינוך אגף מנהל
 נציגו או העירייה גזבר
 נציגו או העירייה של משפטית יועצת
 הרווחה אגף נציג

 

 
 להצבעה בקשתו דומעמי

 

 226'  מס החלטה

  העיר ראש בקשת את לאשר אחד פה: מחליטים

 

 

  19:10 בשעה ננעלה הישיבה
 הוקלטה כולה הישיבה

 

 

 
 

____________________      __________________ 

  זהר אליהו              לוי יפת עידית ד"עו       
  העיר ראש               משפטית יועצת         


