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 82פרוטוקול מס' 

 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום 
  18:30בשעה    27.3.2018שלישי, י"א בניסן  התשע"ח, 

 בחדר הישיבות 
 

 ראש העיר  –אליהו זהר  נוכחים:
חיים שטיינר, מישל טפירו, מיכל מגן, בוריס בורוכוב, ד"ר שלום 

 אלדר 
 

 

 ,מזרחי , משה מלייב  ,גדעון מהרי, יוסי סולימנישמעון חזן , בצלאל  חסרים:
 דוד גלעם, שי סיום  

 
 
 

גזבר  -יועמ"ש , צביקה דודי -מנכ"ל, עידית יפת לוי -תמיר היזמי :משתתפים
 יועץ תקשורת  -מבקר העירייה , אלי ג'אן -איתי קורן

 
 

 ראש העיר פותח את הישיבה מן המניין 
 

  ,שלום לכולם
לטובת העיר לפני שנדון בנושאי המליאה אני מבקש לברך כמה אנשים שפועלים 

 ותושביה, 
אני רוצה לברך את יניב עזריאל שנבחר כמורה המאה , מלמד בבי"ס חב"ד בנים 

 ותורם רבות למערכת.
 ד"ר שלום אלדר מברך

 בוריס בורוכוב מברך
 מישל טפירו מברך

 ה וזר פרחיםראש העיר מגיש למני עזריאל תעודת הוקר
 הרב יניב עזריאל מודה לכל הנוכחים 

 
 תושב קרית מלאכי אני מבקש לברך את מנהל מחלקת הנוער הנכנס רונן אתגר 

 מאחל לו בהצלחה רבה בתפקידו.
 מיכל מגן מברכת 

 ד"ר שלום אלדר מברך
 בוריס בורוכוב מברך

 ראש העיר מגיש לו זר 
 רונן אתגר מודה לכולם 

 
 על סדר היום :

  הרמת כוסית לחג 
 ,ברכה לרונן אתגר לקבלת  ברכה ליניב עזריאל לזכייה בתואר מורה המאה

 תפקיד מנהל אגף הנוער 
  אישור בקשה לוועדה לשינוי גבולות של קרית מלאכי 
 אישור חוזה מתוקן למועצה הדתית 
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  הוספת חבר ואישור יו"ר לועדת הביקורת של העירייה  
 צה טליה יצחקאישור מינוי מרכזת ישיבות מוע 
 אישור עבודה נוספת לעובד עירייה 

 
 ראש העיר

 אני מבקש להעלות נושא נוסף לסדר היום
 .מינוי ממונה על המחלקה לשירותים חברתיים 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה 

 
 328החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים:
 

 ראש העיר
 אישור ממונה על המחלקה לשירותים חברתיים

אבקש את אישור המליאה למנות את סגן ראש העיר מר חיים שטיינר לממונה על 
 מחלקת הרווחה

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 329החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים
 

 ראש העיר
 אישור בקשה לשינוי גבולות של קרית מלאכי 

 רית מלאכי אני מבקש את אישור המליאה לתוכנית לשינוי גבולות של ק
 

 המנכ"ל מציג מצגת ומסביר את התוכנית 
 

 תודה למנכ"ל
 

 ומעמיד בקשתו להצבעה
 

 330החלטה מס' 
 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:

 
 ראש העיר

 אישור חוזה מתוקן של המועצה הדתית עם העירייה
 קיבלתם לידיכם את העתק החוזה המתוקן של העירייה עם המועצה הדתית .

 .אבקש את אישור המליאה לחוזה בין העירייה למועצה הדתית
 .1.1.2023ועד ליום  1.1.2015שנים החל מיום  8 -תקופת השכירות הינה ל

 
 היועמ"ש מסבירה 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 331החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים
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 ראש העיר
 הוספת חבר ואישור יו"ר לוועדת הביקורת של העירייה 

על כן אבקש להוסיף את גדעון מהרי כחבר ,דוד גלעם התפטר מועדת הביקורת 
 ולמנות את בוריס בורוכוב  ליו"ר ועדת ביקורת .

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 332החלטה מס' 

 :  פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים
 

 ראש העיר
 מרכזת ישיבות המועצהמינוי 

למרכזת ישיבות מליאה  057789836אבקש את אישור למנות את טליה יצחק ת"ז 
 שנים. 3תפקיד שהיא ממלא באופן לא פורמלי מעל 

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 333החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים
 

 ראש העיר
 נוער החדשנוספת לרונן אתגר מנהל מחלקת ה האישור עבוד

 אבקש את אישור המליאה לאפשר לרונן אתגר לעבוד בעבודה נוספת
 

 היועמ"ש מסבירה 
שעות שבועיות וזה לא פותר מלבצע את היקף  4 -מאשרים עבודה אקדמית נוספת ל

 משרתו. העובד עובד בשכר דירוג ודרגה ולא בשכר בכירים 
 

 בוריס בורוכוב
 אני  בעד,  קיבלנו חוו"ד חיובית

 
 ומעמיד בקשתו להצבעה

 
 334החלטה מס' 

 פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר  מחליטים:
 

 תודה לחברי המליאה
 

  19:15בשעה הישיבה הסתיימה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר                           טליה יצחק                

 ראש העיר                מרכזת ישיבות מליאה       


