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ישיבת הועדה לתכנון ובניה נפתחה בשעה  09:40בח.ישיבות בבנין העירייה בקרית מלאכי.
אליהו זוהר-ראש העיר ויו"ר הוועדה פותח את ישיבת הוועדה לתכנון ובניה ומביא להצבעה את
אישור פרוטוקול מס'  20187מיום  28.11.18כ' כסלו תשע"ט.
החלטה :הפרוטוקול מאושר פה אחד.
נוכחים בהצבעה :מר אליהו זוהר ,מר שמעון חזן ,מר שי סיום ,מר יוסי סולימני ,מר מוטי יעקובוב ,מר שלומי מלכה,
מר אליאור עמר ומר נדב ויצמן.

נושאים לדיון:
 .1בחינת שינוי הרכב ועדת משנה.
חבר הועדה מר יוסי סולימני  -מבקש להודיע הודעה אישית ,ואומר כי לאחר שהוא בחן את הנושא הוא
החליט להשהות את המינוי שלו לתפקיד יו"ר ועדת המשנה ,וזאת מהסיבה שהוא גר בבית עם חריגות בניה,
הוא מציין כי הבית הועבר אליו בירושה מהוריו ,אומר כי חריגת הבניה לא בוצעה על ידו.
וזאת למרות שקיבל חוו"ד מהיועמ"ש שאין מניעה להמשיך במילוי התפקיד.
חבר הוועדה  -מר אברהם בבר אזולאי נכנס לדיון.
כמו כן מבקש להציג את ההרכב החדש של חברי ועדת המשנה:
יו"ר הועדה מר אליהו זוהר ,חברי הוועדה :מר שמעון חזן ,מר בבר אברהם אזולאי ,מר מוטי יעקובוב מר נדב
ויצמן וממלא מקומו מר אליאור עמר .סה"כ  5חברי וועדה.
נציג איגוד ערים לאיכות הסביבה  -מר רם סלהוב נכנס לדיון.
נציגת איגוד ערים לאיכות הסביבה – ד"ר טלי שגיא נכנסת לדיון.
יו"ר הוועדה מר אליהו זוהר -
פרוטוקול זה טרם אושר

מביא את הבקשה לשינוי הרכב ועדת המשנה להצבעה  -הבקשה לשינוי
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מס' דף2:
ההרכב אושרה ברוב קולות.
בעד :מר אליהו זוהר ,מר שמעון חזן ,מר יוסי סולימני ,מר מוטי יעקובוב ,מר בבר אברהם אזולאי.
נגד :מר שלומי מלכה ,מר אליאור עמר ,מר נדב ויצמן ומר שי סיום.
 .2עדכון מספר ילדים מקסימלי בגן ילדים פרטי ללא צורך בהיתר לשימוש חורג.
בעקבות פניות של מפעילי גני ילדים ,כי יאלצו לסגור מעונות מחוסר כדאיות כלכלית ,ובעקבות מפגש עם
ראשי איגוד גני ילדים והמעונות הפרטיים בישראל ,והמחסור במוסדות הציבור התואמים בעיר ,הנושא נבחן
שוב והוחלט להתאים את הכמות לעד  12ילדים כמקובל בענף ואף קיים גם בביטוח של מעונות אלה.
החלטה :הועדה מאשרת את הצעת ראש העיר לעדכן את מספר הילדים המקסימלי בגני הילדים ומעונות
היום הפרטיים ,ללא צורך בהיתר לשימוש חורג עד למספר של  12ילדים.
יו"ר הוועדה מר אליהו זוהר  -מביא את הבקשה להעלאת מס' הילדים ל 12-ילדים ללא צורך בשימוש חורג
להצבעה  -הבקשה אושרה פה אחד.
נוכחים בהצבעה :מר אליהו זוהר ,מר שמעון חזן ,מר יוסי סולימני ,מר מוטי יעקובוב ,מר בבר אברהם
אזולאי ,מר שלומי מלכה ,מר אליאור עמר ,מר נדב ויצמן ומר שי סיום.

מר אליהו זוהר יו"ר הועדה מודה לנוכחים ונועל את הישיבה.
ישיבת ועדת המליאה ננעלה בשעה .11:20
________________
אדר' נעם רווחה
מהנדס העיר

פרוטוקול זה טרם אושר
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______________
מר אליהו זוהר
יו"ר הוועדה

