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 23פרוטוקול מס' 

 

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין שהתקיימה 
 ביום ראשון, ז' בתשרי התש"פ,  

 בחדר הישיבות בבניין העירייה  6.10.2019
 

 22:52הישיבה החלה בשעה 
 
 

שמעון חזן, בבר אזולאי, צלי מזרחי, מישל טפירו, מוטי יעקובוב,  נוכחים:
טלה, שי סיום, מירי דדון, אליאור עמר, שלומי יוסי סולימני, יעקב 

 מלכה, נדב ויצמן
 

 ראש העיר -אליהו זהר חסרים:
  
 

יועץ  -יועמ"ש, אלי ג'אן -מנכ"ל,  עו"ד עידית יפת לוי -תמיר היזמי משתתפים:
 תקשורת 

 
 

 סגן ראש העיר  -שמעון חזן
 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מן המניין 

 
עמדו  –חברי האופוזיציה  אליאור עמר, מירי סעדה דדון , שי סיום ונדב ויצמן 

יצאו מהישיבה חוץ ובשלב מאוחר יותר  בחדר הישיבות וסירבו להשתתף בישיבה
והיתה נוכחת בכל הישיבה  ממירי סעדה דדון שהפריעה למהלך הישיבה בצעקות 

 . אולם סירבה להשתתף בהצבעה
 
 

 על סדר היום 
  מנהלת לשכהאישור 
 מרכז פסגה -אישור חתימות העברה מבנק הפועלים לבנק מזרחי 
 עובדי עירייה3 -אישור עבודה נוספת ל 
  455,689אישור פרוטוקול למחיקת חובות  ע"ס   ₪ 
  הסכם תרומה לחדר מחשבים בבית הספר "נצח ישראל" ע"י עמותת שמש

 להנצחת אוהד שמש ז"ל.
 

 ראש העירסגן  -שמעון חזן
 מנהלת לשכה וקביעת שכרהמינוי 

 032512758אני מבקש את אישור חברי המליאה למינוי הגב' חן צלח איבגי ת"ז 
למנהלת לשכת ראש העיר. הגב' חן צלח תועסק בחוזה אישי וזאת בהתאם לנוסח 

משכר מנכל.  25% 30%-. גובה השכר המאושר בטווח  1/2011בחוזר מנכ"ל מס' 
 ה בטווח האמור .בסמכות ראש העיר לקבוע את שכר

 מובהר כי  המינוי כאמור בכפוף לאישור משרד הפנים .
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 91החלטה מס' 
 ליטים: חמ

יעקובוב, שלומי שמעון חזן, מישל טפירו, צלי מזרחי, יוסי סולימני, מוטי  :בעד
 , יעקב טלה , בבר אזולאי מלכה 

 
 סגן ראש העיר -שמעון חזן

 לבנק מזרחיהעברת חשבון "פסגה" מבנק הפועלים 
אבקש את אישור המליאה ל"פסגה" להעביר את חשבון הבנק שלהם מבנק הפועלים 

לבנק מזרחי לאור העובדה שבנק הפועלים בקרית מלאכי אינו מאפשר פעולות 
 דיגיטליות

 במקביל לפתיחת החשבון בבנק מזרחי ייסגר החשבון בבנק הפועלים.
 מורשי חתימה :

 059234328מנהלת  הפסגה דורית דקל ת"ז  
 037784741מזכירת הפסגה הגב' שמרית קטש  ת"ז 

 

 92החלטה מס' 
 מחליטים: 

יעקובוב, שלומי שמעון חזן, מישל טפירו, צלי מזרחי, יוסי סולימני, מוטי  בעד:
 , יעקב טלה , בבר אזולאי מלכה 

 
 ראש העירסגן  -שמעון חזן
 הייעיר יעובד 3 ה נוספת לדאישור עבו

 
לאישור עבודה נוספת לאורטל אזריאל  ת"ז  אני מבקש את אישור חברי המליאה 

שעות שבועיות בהכשרת סטודנטים במכללה בתחום  3לעבודה נוספת  039838453
 הקהילתי, התנדבותי.  

 
 93החלטה מס' 

 מחליטים: 
, שלומי יעקובובשמעון חזן, מישל טפירו, צלי מזרחי, יוסי סולימני, מוטי  בעד:

 , יעקב טלה , בבר אזולאי מלכה 
 

 סגן ראש העיר -שמעון חזן
לאישור עבודה נוספת לברקולין נאוה , עו"ס  אני מבקש את אישור חברי המליאה 

לעבודה נוספת פעם בשבוע על פי לו"ז של המכללה  בהכשרת  039838453ת"ז 
 סטודנטים במכללה לעבודה סוציאלית .  

 

 94החלטה מס' 
 מחליטים: 

יעקובוב, שלומי שמעון חזן, מישל טפירו, צלי מזרחי, יוסי סולימני, מוטי  בעד:
 , יעקב טלה , בבר אזולאי מלכה 

 

 סגן ראש העיר  -שמעון חזן
לאישור עבודה נוספת לקטי לוגסי סייעת  ת"ז  אני מבקש את אישור חברי המליאה 

 לעבודה נוספת אחרי צהרים בניקיון.  31738660
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 95החלטה מס' 
 מחליטים: 

יעקובוב, שלומי שמעון חזן, מישל טפירו, צלי מזרחי, יוסי סולימני, מוטי  בעד:
 , יעקב טלה , בבר אזולאי מלכה 

 
 

 ראש העירסגן  -שמעון חזן
 אישור פרוטוקול למחיקת חובות 

 ₪ 455,689ע"ס  אבקש את אישור המליאה לאישור הפרוטוקול למחיקת חובות 
 
 

 96החלטה מס' 
 מחליטים: 

יעקובוב, שלומי שמעון חזן, מישל טפירו, צלי מזרחי, יוסי סולימני, מוטי  בעד:
 , יעקב טלה , בבר אזולאי מלכה 

 
 

 ראש העירסגן  -שמעון חזן
הסכם תרומה לחדר מחשבים בבית הספר "נצח ישראל" ע"י עמותת שמש להנצחת 

 אוהד שמש ז"ל.
 העירייה לעמותת שמש להנצחת אוהד שמש ז"לנשלח לעיונכם החוזה בין 

 אבקש את אישור המליאה לאישור ההסכם עם עמותת שמש 
 
 

 97החלטה מס' 
 מחליטים: 

יעקובוב, שלומי שמעון חזן, מישל טפירו, צלי מזרחי, יוסי סולימני, מוטי  בעד:
 , יעקב טלה , בבר אזולאי מלכה 

 
 

 
 

 תודה לחברי המליאה
 

 
 
 
 

  22:59הישיבה הסתיימה  בשעה 
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
  

 
_________________             _______________ 

 טליה יצחק        שמעון חזן      
 רכזת ישיבת מליאה             סגן ראש העיר   


