פרוטוקול מס' 13

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר מן המניין שהתקיימה
ביום שלישי ,י"ט באדר ב' התשע"ט 26.3.2019 ,
בחדר הישיבות בבניין העירייה
הישיבה החלה בשעה 19:25
נוכחים:
חסרים:

אליהו זהר ,שמעון חזן ,בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מוטי יעקובוב,
מישל טפירו ,יוסי סולימני ,שי סיום ,מירי סעדה דדון ,אליאור עמר,
שלומי מלכה  ,נדב ויצמן  ,יעקב טלה

משתתפים :תמיר הימי -מנכ"ל ,עו"ד עידית יפת -לוי – יועמ"ש
אני פותח את ישיבת המליאה מן המניין
על סדר היום
 אשור קבלת תרומה מקרן קלור ואישור חוזה
 עדכון שכר מבקר העירייה
 אישור העסקת נהג לראש העיר בדרוג ודרגה ובהתאם לחוקת העבודה
ראש העיר
תרומה מקרן קלור
הוגש לחברי העירייה חוו"ד בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .4/2016
הקרן מציעה לתרום לעיריית קרית מלאכי לצורך בניית מגרש כדורעף חופים
בביה"ס דרכא סך של  .$ 39,340הקרן איננה דורשת מהעירייה כל תרומה בעבור
סכומים אלו למעט הבטחה כי הכספים ייעודו למטרה לשמה הם נועדו ,וכן כי
העירייה תתעד את מתן התרומה באמצעות שילוט מתאים ראוי והולם .להבטחת
מטרות אלו ,הקרן מבקשת כי העירייה תחתום הסכם המשקף את האמור לעיל.
אבקש את אישור המליאה לקבלת התרומה ונוסח ההסכם .
מירי דדון
שואלת מאיפה מביאים את שאר הסכום
שמעון חזן
משיב
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 55
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
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ראש העיר
עדכון שכר מבקר העירייה
אני מבקש את אישור המליאה לעדכון שכרו של מבקר העירייה בהתאם לחוזר
משרד האוצר מתאריך  24.9.17סעיף 3ב (שכר המבקרים ברשויות המקומיות החל
מיום  1.6.2017יעמוד על  90%משכר המנכ"ל.
בתקציב העירייה לשנת  2019שכר המבקר תוקצב על  90%משכר המנכ"ל.
אליאור עמר
מדבר בנושא
ראש העיר
משיב ומדגיש שיש תהליך בעירייה כדי לשפר את תנאי העובדים.
נדב ויצמן
מדבר בנושא של משכורות לעובדים ותיקים ומנהלים שיש איפה ואיפה ושלא צריך
שיהיה .
עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש
כיום מקבל 85%
מדובר בהנחיה לפיה שכר מבקר יעמוד על  , 90%ייתכן שיינקטו סנקציות נגד
הרשות ,מצפים שיפעלו על פי החוזר.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 56
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
אישור העסקת נהג לראש העיר בדרוג ודרגה ובהתאם לחוקת העבודה
סעיף ( 2ב)( )3לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979 -קובע כי לא
תחול חובת מכרז פומבי על העסקת נהג של ראש רשות מקומית וזאת בכפוף
לאישור מועצת העיר.
אבקש את אישור המליאה להעסקת רותם גלם כנהג ראש העיר לתקופת כהונתו של
ראש העיר .רותם יועסק בדרוג ובדרגה בהתאם לחוקת העבודה .
אליאור עמר
האם עומד בתנאי הסף?
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עו"ד עידית – יועמ"ש
רישיון נהיגה זה תנאי הסף
משרה שפטורה ממכרז וראש העיר בוחר את מי שרוצה שינהג .עשינו לו ראון אנוכי
ומנהלת כח אדם ,התרשמנו שהבחור יכול לבצע את העבודה .התקן פנוי וקיבלנו
אישור נחיצות משרה.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 57
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

תודה לכל חברי המליאה

הישיבה הסתיימה בשעה 19:48
הישיבה כולה הוקלטה

_________________
טליה יצחק
רכזת ישיבות מליאה

___________________
אליהו זהר
ראש העיר
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