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 90פרוטוקול מס' 
 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין  שהתקיימה 
  19:05בשעה     2.8.2018ביום חמישי, כ"א באב  התשע"ח, 

 בחדר הישיבות
 

שמעון חזן, חיים שטיינר, מישל טפירו,  ד"ר שלום אלדר, שי סיום,   נוכחים:
 בוריס בורוכוב ,  דוד גלעם

 
 

ראש העיר, צלי מזרחי, משה מלייב, מיכל מגן, גדעון  -אליהו זהר חסרים:
 מהרי, יוסי סולימני    

 

 מנכ"ל   -יועמ"ש, תמיר היזמי -עו"ד עידית יפת לוי :משתתפים
 

 מ"מ ראש העיר , פותח את הישיבה  מן המניין  -שמעון חזן
 

 על סדר היום
 אישור חוזה עם קק"ל אנגליה להצטיידות מרכז צעירים 
   אישור עבודה נוספת לעובד עירייה 

 
 ראש העירמ"מ  -שמעון חזן

 אבקש להעלות נושא נוסף לסדר היום:
 חודשים בלבד עד לאחר הבחירות  3 -אישור נציג לאשכול שורק דרומי ל

 המוניציפליות .
 

 353החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר מחליטים

 
 ראש העיר

 שורק דרומיאישור נציג לאשכול 
אבקש את אישור המליאה לאשר את מר חיים שטיינר סגן ראש העיר כנציג אשכול 

 חודשים עד לאחר הבחירות המוניציפליות  3 -שורק דרומי ל
 

 354החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר מחליטים

 
 ראש העיר

 אישור חוזה עם קק"ל אנגליה להצטיידות מרכז צעירים
 

שקיבלתם העתק מנוסח החוזה לחתימה עם קק"ל אנגליה אבקש את אישור לאחר 
 המליאה לאישור החוזה עם קק"ל אנגליה להצטיידות מרכז צעירים

 
 355החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר מחליטים
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 ראש העיר

 עובדי עירייה 2 -אישור עבודה נוספת ל
 

לעבודה נוספת למבקר העירייה איתי קורן אבקש את אישור המליאה לאישור 
 כדלקמן:

שעות אקדמיות אחת  4עבודה נוספת במוסד אקדמאי פעם בשבוע בהיקף של 
 ברוטו.₪  1,500לשבוע. השכר המוערך לחודש 

למען הסר ספק , אין בהסכמה זו כדי לפטור את העובד מחובתו לעבוד משרה 
 מלאה.

 
 356החלטה מס' 

 את בקשת ראש העירפה אחד לאשר  מחליטים:
 
 

 ראש העיר
אבקש את אישור המליאה לעבודה נוספת לאבי אטיאס עובד במחלקת ההנדסה 

 כדלקמן:
שעות  12פעמים בשבוע בשעות אחר הצהרים בהיקף  3עבודה נוספת כעצמאי 

כעצמאי לחודש. הנ"ל יידרש לחתום על הסדר ניגוד עניינים . סה"כ הכנסה צפויה 
 לחודש. ₪  3,000 -כ
 

 מנכ"ל -תמיר היזמי
 מדגיש את היקף העבודה הנוספת

 
 357החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת מ"מ ראש העיר מחליטים
 

 תודה לחברי המועצה
 
 
 

  19:10הישיבה הסתיימה בשעה 
 הישיבה הוקלטה

 
 
 

 
 

____________________      __________________ 
 אליהו זהר                           טליה יצחק                

 ראש העיר                מרכזת ישיבות מליאה       

 
 


