פרוטוקול מס' 1

פרוטוקול מישיבת מועצת העיר חגיגית מן המניין  ,מיום ראשון ,י"ז
בכסלו התשע"ט 25.11.2018 ,שהתקיימה במתנ"ס העירוני רח' בן
גוריון קרית מלאכי והחלה בשעה 19:35
נוכחים:

אליהו ללו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,אברהם בבר אזולאי ,בצלאל צלי מזרחי ,מישל
טפירו ,מרדכי מוטי יעקובוב ,יוסי סולימני ,שלומי מלכה,
שי סיום ,יעקב טלה ,אליאור עמר ,מירי דדון ,נדב ויצמן

משתתפים :עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,תמיר היזמי -מנכ"ל ,צביקה דודי-
גזבר ,דבורה עתל -מנהלת הטקס ומנהלת האירועים ,שמעון כהן-
חשב מלווה ,טליה יצחק -מזכירת ראש העיר ורכזת ישיבות מועצה ,
גילי לוי – עוזר ראש העיר
משתתפים :ראשי עיר לשעבר ,מנהלי מחלקות ,תושבים
 ראש העיר הזמין את חברי המועצה היוצאים לקבלת שי ומילות פרידה  .עלו
ונפרדו -ד"ר שלום אלדר ,דוד גלעם ,גדעון מהרי ,בוריס בורוכוב ,מיכל מגן
 בוריס בורוכוב נשא דברים
 צביקה קסמן מנהל הבחירות בקרית מלאכי נשא דברים.
 עו"ד ליאור קצב נשא דברים
 אליהו ללו זהר ראש העיר נשא דברים
ראש העיר פותח את הישיבה החגיגית
סדר היום:
 הצהרת אמונים של חברי מועצת העיר
 בחירת מ"מ ראש העיר
 בחירת סגני ראש העיר
דבורה עתל
הצהרת אמונים של חברי מועצת העיר
בהתאם להוראת סעיף  24א לפקודת העיריות
חברי המועצה יצהירו אמונים למדינת ישראל ותפקידם במועצת העיר קרית מלאכי.
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
במועצת העיר קרית מלאכי "
כל חבר הצהיר אמונים בהתאם לנוסח הקבוע בחוק
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שליחותי

מילוי סגן ממלא מקום -הצעה מס' 1
ראש העיר
אני מבקש את אישור המועצה למינויו של עו"ד בצלאל (צלי ) מזרחי כסגן ראש העיר
וממלא מקומו בהתאם לסעיף  14לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
וסגניו ) .עו"ד בצלאל (צלי) מזרחי יכהן כסגן וממלא מקום בשכר מלא מיום אישור
הצעה זו עד לתאריך  25.05.2022או לחילופין עד לתום שני שליש מכהונת מועצת
העיר וראש העיר במידה ותקופת הכהונה תוארך מעבר ל 60 -חודשים לפי התקופה
הארוכה יותר.
הנני מבקש את אישור המליאה למינויו של מר שמעון חזן כסגן ממלא ראש העיר
וממלא במקומו בהתאם לסעיף  14לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות
וסגניו )  .מר שמעון חזן יכהן כסגן וממלא מקום בתואר החל מתאריך 26.05.2022
ועד לתום תקופת כהונת מועצת העיר או לחילופין מתום  2/3תקופת כהונת מועצת
העיר וראש העיר ,במידה ותקופת הכהונה תוארך מעבר ל 60 -חודש לפי התקופה
הארוכה יותר ועד לתום תקופת כהונת מועצת העיר וראש העיר.
עו"ד בצלאל (צלי מזרחי ) ממונה על האגף למחלקה לשירותים חברתיים והמחלקה
לתרבות תורנית.
אליאור עמר
מברך את ראש העיר  .מודיע שסיעתו תהיה אופוזיציה הוגנת ותגבה החלטות על פי
עניין.
שואל שאלות בנושא הכספי הנוגע למינוי מ"מ וסגנים
גזבר העירייה
מסביר את נושא השכר וההבדל בין  2הסגנים
החשב המלווה
בתקציב  2019העלות כלולה
יועצת משפטית
אין מניעה משפטית למינוי האמור וכי אין במינוי חריגה או סטייה מהוראות החוק
או הנוהל .
כמו כן ,התשלום בשכר מותנה כי מועצת העיר תאשר את בקשת ראש העיר
להאצלת סמכויות לסגן מ"מ וזאת כפי שתתבקש מועצת העיר בהמשך הדיון .
אליאור עמר
מביע עמדתו לגבי נושא מינוי הסגנים.
ראש העיר
משיב לדבריו
שי סיום
אומר שהקואליציה צריכה להיות רחבה ,אנחנו באופוזיציה ונעשה כמה טוב
שאפשר .ודן בנושא הסגנים ומ"מ.
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ראש העיר מעמיד בקשתו להצבעה
עפ"י בקשת חברי האופוזיציה תיערך הצבעה שמית
החלטה מס' 1
בעד :אליהו זהר ,שמעון חזן ,בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מוטי יעקובוב ,מישל
טפירו ,יוסי סולימני ,יעקב טלה
נגד :אליאור עמר ,מירי דדון ,נדב ויצמן ,שי סיום  ,שלומי מלכה
מינוי סגנים ע"י המועצה על פי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות וסגניו) -הצעה מס' 2
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה למינויים כסגנים וזאת בהתאם להצעה הבאה:
 .1מר שמעון חזן יכהן כסגן ראש עיר בשכר מלא לתקופה מיום אישור הצעה זו
ועד ליום  25.05.2022או לחילופין עד לתום  2/3תקופת כהונת מועצת העיר
וראש העיר במידה ותקופת הכהונה תוארך מעבר ל –  60חודשים  ,לפי
התקופה הארוכה יותר ,ומתאריך  26.05.2022או לחילופין מתום תקופת 2/3
כהונת מועצת העיר וראש העיר ,ובמידה ותקופת הכהונה תוארך מעבר ל – 60
חודש ,לפי התקופה הארוכה יותר ,יכהן עו"ד בצלאל (צלי) מזרחי כסגן ראש
העיר בשכר מלא לתקופה מיום אישור הצעה זו ועד לתום תקופת כהונת
מועצת העיר וראש העיר.
 .2מר יוסף (יוסי) סולימני יכהן כסגן ראש העיר בתואר לתקופה מיום אישור
הצעה זו עד  25.05.2022או לחילופין עד לתום  2/3כהונת מועצת העיר וראש
העיר ,במידה ותקופת הכהונה תוארך מעבר ל 60 -חודש לפי התקופה הארוכה
יותר ומתאריך  26.05.2022או לחילופין מתום  2/3תקופת כהונת מועצת העיר
וראש העיר במידה ותקופת הכהונה תוארך מעבר ל 60 -חודש ,לפי התקופה
הארוכה יותר ,יכהן כסגן ראש העיר בשכר מלא.
מר שמעון חזן ממונה על הסכמי גג ,תחום התחבורה ופיתוח איזורי תעשייה בעיר
קרית מלאכי.
מר יוסי סולימני ממונה על אגף ההנדסה.
למען הסר ספק ,מובהר כי בכל מקרה מר שמעון חזן ומר יוסף סולימני לא יכהנו
באופן מקביל בשכר מובהר כי תשלום שכר הסגנים כפוף לאישור משרד הפנים .
יועצת משפטית
אין מניעה משפטית למינוי האמור וכי אין במינוי חריגה או סטייה מהוראות החוק
או הנוהל .
כמו כן ,התשלום בשכר מותנה כי ממועצת העיר תאשר את בקשת ראש העיר
להאצלת סמכויות לסגנים וזאת כפי שתתבקש מועצת העיר בהמשך הדיון.
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ראש העיר מעמיד בקשתו להצבעה
עפ"י בקשת חברי האופוזיציה תיערך הצבעה שמית
מירי דדון ושלומי מלכה ביקשו להצביע בעד עבור מינויו של שמעון חזן אך כל
ההחלטה הוגשה כמקשה אחת
החלטה מס' 2
בעד :אליהו זהר ,שמעון חזן ,בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מוטי יעקובוב ,מישל
טפירו ,יוסי סולימני ,יעקב טלה
נגד :אליאור עמר ,מירי דדון ,נדב ויצמן ,שי סיום  ,שלומי מלכה
ראש העיר
הנני מאציל לעו"ד צלי מזרחי ,מר שמעון חזן ויוסי סולימני סמכויות בהתאם לסעיף
 17לחוק הרשויות המקומיות וזאת לצורך מימוש התפקידים שהוטלו ויוטלו עליהם
במהלך הקדנציה.
אבקש אישור המליאה להאצלת סמכויות כאמור.
עפ"י בקשת חברי האופוזיציה תיערך הצבעה שמית
החלטה מס' 3
בעד :אליהו זהר ,שמעון חזן ,בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מוטי יעקובוב ,מישל
טפירו ,יוסי סולימני ,יעקב טלה
נגד :אליאור עמר ,מירי דדון ,נדב ויצמן ,שי סיום  ,שלומי מלכה
ראש העיר
לאחר התייעצות עם רוב חברי המועצה החלטתי לדחות את הישיבה מן המניין
ושלא מן המניין ליום .05.12.2018
במועד זה בכוונתי להעלות את הקמת ועדות החובה וועדות הרשות ,ויתר הנושאים
שעמדו על סדר היום בהזמנה שנשלחה אליכם לישיבה הנוספת היום

תודה לחברי המועצה

ֹ

שירת התקווה
הישיבה הסתיימה בשעה 20:31
הישיבה כולה הוקלטה
_________________
טליה יצחק
רכזת ישיבות מליאה

___________________
אליהו זהר
ראש העיר
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