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 22/2/18        יום   41  פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

  
  ראש העיר -  מר משה אבוטבול   וכחים:נ

  סגן ומ"מ ראש העיר -  מר מאיר בלעיש     
  סגן ראש העיר -  מר שמוליק גרינברג    
  משנה ראש העיר -  מר חיים בן מרגי    
 חבר מועצת עיר -    מר יגאל חדד    
  חבר מועצת עיר -  מר ישעיהו ארנרייך     
  חבר מועצת עיר -    מרדכי דירנפלד    
  חבר מועצת עיר -  מר ישראל סילברסטין    
  חבר מועצת עיר -  מר שמעון גולדברג    
  חבר מועצת עיר  -  מר פרנקל אברהם    
  סגן ראש העיר -  מר משה שטרית    

  חבר מועצת עיר -    מר ריצ'רד פרס     
  חברת מועצת העיר -  גב' רינה הולנדר    
 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג     
  חברת מועצת עיר -  מר גב' סטלה ולטר  
  חבר מועצת עיר -    מר אלי כהן     

  
  חבר מועצת עיר -    מר שלום אדרי  חסרים:
  חבר מועצת עיר -  מר מנשה אליאס    
  חבר מועצת עיר -    ר מוטי כהןמ    

  
  

  
  מנכ"ל  -  עו"ד מתי חותה   משתתפים:

  גזבר  -  מר אריה ברדוגו    
  יועמ"ש  -  עו"ד מיקי גסטוירט     
  מבקר -    מר יעקב דהן    
  אחראי הקלטה -    מר דוד וקנין     
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  על סדר היום:
 דבר תורה..  1
  אישור הסכם בית יעקב כה תאמר.   .2
 למנהל מח' אירועים.אישור משרה   .3
 אישור משרה למנהל מח' רישוי בהנדסה..  4
 אישור מינוי לגב' יעל היימן כמ"מ למהנדס העיר..  5
 

  
  41פותח את ישיבת מליאה מן המניין מס'     ראש העיר :

  
  דבר תורה – 1סעיף 

  
  נאמרו ע"י ראש העיר.

  
  בית יעקב כה תאמראישור הסכם  – 2סעיף 

  

  ישיבת המליאה הבאה.ליורד מסדר היום ויובא 
  

  אישור משרה למנהל מח'  אירועים – 3סעיף 
  
  

    תפקיד מנהל מח' אירועים מאויש שנים רבות אבל לא בדרך של מכרז   :מנכ"ל
פומבי כמו שנדרש. אנו מבקשים בהתאם להנחיות משרד הפנים להסדיר את 

יד של מנהל מחלקה אנו נדרשים הנושא. מאחר ואנו בשנת בחירות ומדובר בתפק
  לאישור משרד הפנים. בטרם נפנה בבקשה על המליאה לתת אישור לנושא.

  
 אישור משרה למנהל מחלקת אירועיםמבקש להביא לאישור המליאה   :ראש העיר

  משרד הפנים.לאישור ובכפוף     
  

  מי בעד?
  

  (ריצ'רד) 1נגד   (רינה הולנדר,אלי כהן) 2  נמנעים:  11  בעד:  :הצבעה
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  :החלטה

  

 .דירנפלד עזב את הישיבה 
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  אישור משרה למנהל מחלקת רישוי בהנדסה – 4סעיף 
  

מדובר בתפקיד חדש שנדרש באגף ההנדסה לנוכח ריבוי התיקים   :מנכ"ל
 ועזיבתו הצפויה של מהנדס העיר. מאחר ואנו בשנת בחירות ומדובר בתפקיד של

מנהל מחלקה אנו נדרשים לאישור משרד הפנים. בטרם נפנה בבקשה על המליאה 
  לתת אישור לנושא.

  
מבקש לאשר קבלת משרה של מנהל מח' רישוי בהנדסה בכפוף לאישור   :ראש העיר

    משרד הפנים.
  

  מי בעד?
  

  (ריצ'רד) 1  נגד:  14  בעד:  הצבעה:
  יר.מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש הע  :החלטה

  

 .סילברסטין מצטרף לישיבה 
 

  גב' יעל היימן כמ"מ למהנדס העיר האישור מינוי   - 5סעיף  
  

על פרישה. הפרישה מתוכננת לחודש יוני  כידוע מר דני צרפתי הודיע  :מנכ"ל
. אנו מבקשים למנות את הגב' יעל היימן למ"מ מהנדס העיר לשלושה חודשים 2018

  .1/6/18החל מ 
  

לשלושה חודשים מבקש למנות את יעל היימן כמ"מ למהנדס העיר   :ראש העיר
במקביל מנכ"ל  הנדס העיר יעברו אליה.מכל הסמכויות של . 1/6/18החל מיום 

  העירייה יפנה למשרד הפנים לקבלת אישור ליציאה למכרז למהנדס עיר.
  

  מי בעד?
  

  (ריצ'רד) 1  נגד:  14  בעד:  הצבעה:
  הצעת החלטה של ראש העיר.מועצת העיר מאשרת את   החלטה:

  
                  

              הישיבה נעולה
                                                 __________  
  משה  אבוטבול                
  ראש   העיר                  


