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 78פרוטוקול מס' 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום רביעי, 
  18:30בשעה    7.2.2018כב' בשבט התשע"ח, 

 בחדר הישיבות 
 

 ראש העיר  –אליהו זהר  נוכחים:
שמעון חזן, חיים שטיינר, מישל טפירו, בצלאל מזרחי )נכנס באיחור 
לאחר הוספת נושא(,  ד"ר שלום אלדר, מיכל מגן,  יוסי סולימני, שי 

 סיום, גדעון מהרי, בוריס בורוכוב, דוד גלעם 
 

 

 משה מלייב     חסרים:
 
 
 

 אדריכל, -נעם רווחה, גזבר –צביקה דוידי , מנכ"ל -תמיר היזמי :משתתפים
 יועמ"ש,  -עידית יפת לוי

 , תמר גבריאלי, הילה ברנר סגל –משרד גידו  –צוות תכנון 
 

 
 ראש העיר פותח את הישיבה מן המניין ומתנצל על האיחור

 
לפני שאנחנו מתחילים את ישיבת המליאה אני מבקש להזמין כמה עובדי עירייה 

 שיצאו לגמלאות שנתנו שירות נאמן במסגרת עבודתם 
 

 רבקה טפירו 
  ציון מדר 

 
 ראש העיר מברך אותם ומגיש להם תעודת הוקרה וזר פרחים 

 עשורים . 4אחרי ראש העיר מוסר תודה לגב' רבקה טפירו 
 דברים בשבחה של ריקי טפירו חברי מועצה נוספים מברכים שמעון חזן מוסר 

 ראש העיר מוסר תודה לציון מדר על שנות שירותו 
 את ציון מדר ומוסר תודה  בוריס בורוכוב מברך

 
 ראש העיר

 מבקש להעלות נושא נוסף לסדר היום
 בחירת חבר מועצה כחבר ועדת מכרזים 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 317החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:
 

 צלי מזרחי מצטרף לישיבה 
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 על סדר היום
 אישור פרוגרמה של מבני ציבור 
  הפעלת פעילות חינוכית במבנה שיקרא "בית קק"ל  -עם קק"לאישור הסכם

 למצוינות".
  חורשות ברחבי קרית מלאכי  4הסכם תרומה עם קק"ל אנגליה להקמת 
 בחירת חבר מועצה כחבר ועדת מכרזים 

 
 ראש העיר

 אישור פרוגרמה של מבני ציבור
 אני מבקש מתמר מחברת גידו סגל להציג את הפרוגרמה

 
 תמי גבריאל מציגה את הפרוגרמה 

 
 תודה לתמר

 
 ראש העיר 

 אני מבקש את אישור המליאה לפרוגרמה של מבני ציבור בקרית מלאכי
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 318החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים

 
 שי סיום וגדעון מהרי עוזבים את הישיבה

 
 אש העירר

הפעלת פעילות חינוכית במבנה שיקרא "בית קק"ל  -אישור הסכם עם קק"ל
 למצוינות".

 
 אני מבקש מהמנכ"ל תמיר היזמי להסביר את הנושא

 
 תודה לתמיר

 
 

 ראש העיר
הפעלת פעילות חינוכית במבנה  -אני מבקש את אישור המליאה להסכם עם קק"ל

 שיקרא "בית קק"ל למצוינות".
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 319החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים
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 ראש העיר 
 חורשות ברחבי קרית מלאכי 4הסכם תרומה עם קק"ל אנגליה להקמת 

 חורשות בתרומה של קק"ל אנגליה 4אני מבקש את אישור המליאה להקמת 
 בבי"ס אלי כהן 
 בבי"ס אמי"ת 
 ליד הכביש החדש אבוחצירא 
  אחרי ד"ר סרבר /אחרי הבניינים של השמונה קומות 

 
 אני מבקש מהמנכ"ל להסביר את החוזה

 
 תודה למנכ"ל

 
 ראש העיר

 4אני מבקש את אישור המליאה להסכם עם קק"ל אנגליה לתרומה להקמת 
 חורשות ברחבי קרית מלאכי 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 032החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים
 תניית השיפוטי הזרדוד גלעם מסתייג מסעיף 

 
 

 ראש העיר
 הוספת חבר לועדת מכרזים

וזאת  את בוריס בורוכוב כחבר ועדת מכרזים אשראני מבקש את אישור המליאה ל
 במקום דוד גלעם שהתפטר מתפקידו .

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 132החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
 
 

 תודה לחברי המליאה
 
 

 20:25הישיבה הסתיימה בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר                עו"ד עידית יפת לוי         

 ראש העיר                יועמ"ש העירייה            


