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 10פרוטוקול מס' 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא  מן המניין 
  20.2.2019שהתקיימה ביום רביעי, ט"ו אדר א'  התשע"ט , 

 בחדר הישיבות בבניין העירייה 
 
 

   19:34הישיבה החלה בשעה 
 
 

אליהו זהר, שמעון חזן, בבר אזולאי, צלי מזרחי, מישל טפירו, יוסי  נוכחים:
סולימני, שי סיום, מירי סעדה דדון, אליאור עמר, שלומי מלכה )עזב 

 (, נדב ויצמן , יעקב טלה   20:15את הישיבה בשעה 
 

 מוטי יעקובוב )בחו"ל (  חסרים:
 

 עמ"ש יו –לוי  -גזבר,  עו"ד עידית יפת -צביקה דוידי משתתפים:
 

 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין 
 

 על סדר היום
  רכש וכח אדם,העדפה לתושבי קרית מלאכי במכרזי תשתיות 

 שימוש ללא היתר בחניות ברחוב הגליל 

 מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים 

 לימודים אקדמיים לתושבים הנתמכים על ידי מחלקת הרווחה 

   ביטויים גזעניים בקרב עובדי העירייה 

 
 

 דקות 5-כל נושא יידון לא יותר מ
 

 ראש העיר
 העדפה לתושבי קרית מלאכי במכרזי תשתיות רכש וכח אדם

 
 אבקש מאחד מהחברים להסביר 

 
 שלומי מלכה מציג את הנושא

 
 אליאור עמר

אבל לתת העדפה לתושבי קרית  5%מדבר בנושא , צריך לנסות העדפה לא מחויב 
 מלאכי 

 
 מישל טפירו

 כולם למען תושבי קרית מלאכי יש נגשים בנושא כ"א שלא עומדים בתנאי הסף.
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 ראש העיר

 פרויקטים 5% בשנה עלות הפרויקטים מבחינה כספית זה יוצא סכום גדול מאד 
מסכום זה הוא הרבה כסף שבמקום לתת אותו לקבלנים  5% ₪.מיליון  132ע"ס 

 תושבי העיר. 25,000מקומיים ניתן לספק שרות ל 
 

 נערך דיון בנושא 
 חברי המועצה הביעו את דעתם בנושא .

 
למציעים מקומיים  5%: מועצת העיר מאשרת מתן העדפה של עד הצעת החלטה

 בתחומי מכרזי כח אדם, תשתיות ורכש. 
 

 47החלטה מס' 
 מחליטים: 

 : אליאור עמר, מירי סעדה דדון, שי סיום, שלומי מלכה, נדב ויצמןבעד
 : אליהו זהר, שמעון חזן, צלי מזרחי, מישל טפירו, יוסי סולימני, יעקב טלה, בבר                                     נגד

 אזולאי         
 

 ההצעה נדחית רב קולות
 

 20:15בשעה שלומי מלכה עזב את הישיבה 
 

 ראש העיר 
 שימוש ללא היתר בחניות ברחוב הגליל

 
 אבקש מאחד החברים להסביר

 
  אליאור עמר

 מציג את הנושא 
 מבקש שהדברים יתנהלו על פי חוק ומבקש שהחניות יוחזרו לרשות הציבור 

 
  שמעון חזן

 משיב ומציין שיש נציגת משטרה והכל נעשה על פי חוק.
 

 ראש העיר
שמעון חזן ומירי סעדה דדון מתוקף היותם בוועדת תחבורה יבדקו מה אפשר 

להוריד מבחינת  החניות, אולי רק להקצות חניות לרב וליו"ר. שמעון יו"ר ועדת 
 תחבורה ינסה למצוא פתרון. 

 

 הנושא ירד מסדר היום 
 

 ראש העיר
 מועדוניות לילדים עם צרכים מיוחדים

 
 ,הנושאמירי סעדה דדון מציגה את 

קיבלתי את הרושם מיוסי סולימני שיש מועדונית לילדים ובסוף התברר  -ומוסיפה
 שזה מועדון "אקים" שאין בו ילדים קטנים .

 
 יוסי סולימני 

הקמת מועדונית וקבלת מתכלל לרכז את כל נושא החינוך המיוחד  -ומוסיף משיב 
 בתהליך. מועדוניות לבעלי צרכים מיוחדים חשוב לנו מאד.
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 . 20:30עידית יפת לוי יועמ"ש עזבה את הישיבה בשעה 

 
 צלי מזרחי

מתושבי העיר מטופלים במחלקת  30.33%היו  2014מפרט בנושא הרווחה . בשנת 
 . 18%מספר התושבים המטופלים ברווחה הינו  2018הרווחה ובסוף שנת 

חשובה כל הכבוד לראש העיר ומנהלת מחלקת הרווחה . ולכל העוסקים במלאכה 
מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגותיות  תיקים. 18תיקים וחזרו רק  770זו. נסגרו 

 יקר והעירייה תוציא את זה לפועל.הוא פרויקט 
 

 מירי סעדה דדון
 אנחנו כולנו רוצים לקדם את הנושא של מועדונית לילידם עם צרכים מיוחדים.

 
 ראש העיר
 נגד השני , זה אינטרס של כולנו. המתכלל זה חלק מהתוכנית. ד זה לא אח

מדובר בדיני נפשות כולנו נדון על זה להכנת תוכנית . נקדם את זה כמה שאפשר 
 כולנו עם אותה מטרה.

 
 בבר אזולאי

מדבר בנושא . אולי אפשר להשקיע במבנה של אופק ולעשות משהו לילדים עם 
 צרכים מיוחדים במבנה .

 
  20:51צביקה דוידי הגזבר עוזב את הישיבה בשעה 

 
הילדים בעלי  תבאוכלוסיימועצת העיר רואה חשיבות גדולה בטיפול  הצעת החלטה:

מועצת העיר מעבירה את הנושא לוועדה לקידום מעמד הילד.  .הצרכים המיוחדים
חודשים  להקמת מועדונית לילידם בעלי צרכים  4 -הועדה תכין תוכנית בתוך כ

 מיוחדים על כל המשתמע מכך.
 

 48החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים

 

 ראש העיר
 הרווחהלימודים אקדמיים לתושבים הנתמכים על ידי מחלקת 

 
 אבקש מאחד החברים להסביר

 

  אליאור עמר
 מציג את הנושא 

מבקש שתוקם ועדה ותגבש תוכנית שתבוא לאישור מועצת העיר ומדובר על אנשים 
 ומעלה. 35בני 

 
 ראש העיר

במסגרת המלגות הכסף מיועד לסטודנטים גם בגילאים אלה. מרכז צעירים יחד עם 
 למצוא את הדרך לעזור לכלל הסטודנטים.אנשי מקצוע מהרווחה ישבו ואפשר 

 
תוקם ועדה של אנשי מקצוע וחברי מועצה שתקבע על ידי ראש  הצעת החלטה:

 מכל הסיעות . חברי מועצהוהעיר 
 

 49החלטה מס' 
 :  פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים
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 ראש העיר

 ביטויים גזעניים בקרב עובדי עירייה 
 

 אבקש מאחד החברים להסביר 
 

 שי סיום
 מציג את הנושא 

( לפני כמה זמן עובדת עירייה )נציין שהעובדת מועסקת בקרן לפיתוח קרית מלאכי
זרקה מילים וביטויים לא במקום. היא ביקשה סליחה. אני ועוד רבים אחרים לא 

 מוכנים לקבל התנצלות זו . זה לא ימנע את המקרה הבא.
 

 ראש העיר 
עמוק. העדה הזו היא קרובה לליבי אני חי איתם. מצר על הנושא הזה מכאב אני 

בואו ונחשוב יחד בחברות ולא בשנאה שמביאה חורבן. השלום מביא טוב לעולם. 
 הוקעתי את זה לגמרי. אנחנו אתכם באש ובמים.

 

 יעקב טלה
עברנו את זה בכל הקהילות אבל זה לא אומר שהקהילה האתיופית  צריכה לעבור 

. פוגעות בגורל של הקהילה ופן אישי . האמירות האלה גם בי פוגעים באאת זה. 
בצבא חיילים בני הקהילה קרביים ונותנים מעצמם. צריך לטקס עצה ולראות מה 

 עושים.
 

 אליאור עמר
ברמה המקומית צריך למצוא דרך להביא את בני פיקדו . כל ילד צריך לשמוע את 

תהווה סמל ודוגמא שקרית מלאכי הסיפור שלו שזה סיפור של קהילה שלמה. 
 למניעת הגזענות.

 

 ראש העיר
ביום הזיכרון של העדה לנופלים בדרך מאתיופיה דרך סודן לא היו הרבה משתתפים 
והיה חשוב לי להעלות את המודעות ויצא מקרית מלאכי משלחת לאתיופיה זה היה 

 .אחת המשלחות הבודדות שיצאו מהארץ
 

 מישל טפירו
 העיר אמרו הקהילה אהובה עלי. מצטרף לכל מה ששי סיום וראש

 
 שי סיום

 אני לא נפגע אבל כואב לי על אלו שנפגעים מזה.
 

 יתקיים דיון עם ראש העיר , יעקב טלה ושי סיום
 

 תודה לחברי המועצה
 

    21:53בשעה  הישיבה הסתיימה
 הישיבה כולה הוקלטה

 
ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ 

___________________     _________________ 
 טליה יצחק             אליהו זהר        
 רכזת ישיבות מליאה       ראש העיר       


