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 קיימהמישיבת המועצה מן המניין, אשר הת 6פרטיכל מס' 

 19:30, בשעה 11.5.2014, ע"דתש איירב י"אביום ראשון, 

 

 ראש העירייה -  מר יצחק רוכברגר משתתפים:

 סגנית ומ"מ ראש העיר  -  גב' שירה אבין 

 סגן ראש העיר  -   מר טל עזגד 

 סגן ראש העיר  -  מר יעקב קורצקי 

 חבר מועצה -  מר גיא קלנר 

 חברת מועצה -  גב' דברת וייזר 

 חבר מועצה  -  מר רפאל בראל 

 חבר מועצה -  מר שמואל גריידי 

 חבר מועצה -  מר עידו כחלון 

 חבר מועצה -  עו"ד אבי גרובר 

 חברת מועצה -  גב' רות גרונסקי 

 חבר מועצה -  מר עידן למדן 

 

 חברת מועצה -  ד"ר איריס קלקא  חסרים:

נורית אבנר   חברת מועצה -  גב' 

 חבר מועצה - אסולין מר אהרון אלמוג 

 

 מנכ"ל העירייה -  גב' פרח מלך נוכחים:

 היועץ המשפטי -  מיכה בלוםעו"ד  

 מבקר העירייה -  ניסים בן יקרמר 

 מהנדס העירייה -  אדר' ולדימיר לוין 

 דובר העירייה -  גונן אליאסימר  

 מר עמית צדקיה 
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 על סדר היום:

 בצרות של ראש הרשות.זכות חתימה ליעקב קורצקי בתקופת הנ .1

אישור מינוי לרפי בראל ליו"ר ועדת מכרזי כח אדם בתקופת הנבצרות  .2

 של ראש הרשות.

 שונות. . 3
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. יש לנו שני 6מס'  אנחנו עוברים לישיבה מן המניין  :גב' שירה אבין

 על סדר היום.  נושאים

 

 זכות חתימה ליעקב קורצקי בתקופת הנבצרות של ראש הרשות. .1

 

הנושא הראשון זה זכות חתימה ליעקב קורצקי   :' שירה אביןגב

 בתקופת הנבצרות של ראש הרשות. מיכה, אתה רוצה לומר? 

מדובר בזכות חתימה כאשר נבצר משירה מסיבה זו   :עו"ד מיכה בלום

יוכל לחתום במקומה.   או אחרת לחתום, אז קורצקי 

 שאלות? הערות?   :גב' שירה אבין

 תצביעו.   :יצחק רוכברגרמר 

 מי בעד?   :גב' שירה אבין

 אנחנו נמנעים, זה לא העסק שלנו.   :עו"ד אבי גרובר

 . 3כולנו למעט   :גב' שירה אבין

???:    9 . .. 

 . אין מתנגדים. 3מי נמנע?   :גב' שירה אבין

 

זכות  (3 – מנעים, נ9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :68החלטה מספר 

 י בתקופת הנבצרות של ראש הרשות.חתימה ליעקב קורצק
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אישור מינוי לרפי בראל ליו"ר ועדת מכרזי כח אדם בתקופת הנבצרות  .2

 של ראש הרשות.

 

הסעיף השני על סדר היום זה אישור מינוי לרפי   :גב' שירה אבין

בראל ליו"ר ועדת מכרזי כוח אדם לתקופת הנבצרות של ראש הרשות. מיכה? 

 פה אחד.  יש עוד שאלות? מי בעד?

 

מינוי רפי בראל ליו"ר ועדת פה אחד את הוחלט לאשר   :69החלטה מספר 

 מכרזי כח אדם בתקופת הנבצרות של ראש הרשות.

 

 זהו למעשה. עשינו את זה קצר. תודה.  :גב' שירה אבין

  

 

 __________________ 
 פרח מלך

 מנכ"ל העירייה
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 קובץ החלטות

 ופת הנבצרות של ראש הרשות.זכות חתימה ליעקב קורצקי בתק .1

 

זכות  (3 – מנעים, נ9 –ולות )בעד ברוב קהוחלט לאשר   :68החלטה מספר 

 חתימה ליעקב קורצקי בתקופת הנבצרות של ראש הרשות.

 

אישור מינוי לרפי בראל ליו"ר ועדת מכרזי כח אדם בתקופת הנבצרות  .2

 של ראש הרשות.

 

מינוי רפי בראל ליו"ר ועדת  פה אחד אתהוחלט לאשר   :69החלטה מספר 

 מכרזי כח אדם בתקופת הנבצרות של ראש הרשות.

 


