לשכת מנכ"ל
כ' טבת תשע"ג
 02ינואר 2013

פרוטוקול 09/2012
מסבב טלפוני שנערך עם חברי מועצת העיר ביום חמישי ,י"ד בטבת תשע"ג.27/12/2012 ,
השתתפו בהצבעה:
מר נחום חופרי
מר יואל עזרזר
גב' מלי פולישוק בלוך
מר אריה פרידמן
גב' בלה צור
גב' דבי סלוצקי
מר דן ברוך
גב' דרורה כהן
מר מייש אייזיקסון
מר מיכאל רייזמן
מר משה הרשקוביץ
גב' סימה פרי
גב' עדית דיאמנט
מר צבי נדב רוסלר
גב' רונית ויינטראוב
גב' שוש לוין
מר שי אבן

ראש העיר
סגן ראש העיר
סגנית ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצת עיר
חברת מועצה
חבר מועצה

לא השתתפו בהצבעה:
מר איתן גינזבורג

סגן ומ"מ ראש העיר – שהה בחו"ל במועד הסבב.
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על סדר היום:
 .1אישור שכר למר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה בגובה  100%משכר מנכ"ל הקבוע בהוראות
משרד הפנים.
 .2האצלת סמכויות למר בני ברמה לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש
הרשות ,סגניו וכהונתם( ,התשל"ה.1975 -
מר זיו חן :
עורך שיחות טלפון עם ראש העיר ,מר נחום חופרי ,סגני ראש העיר ,מר יואל עזרזר וגב' מלי
פולישוק -בלוך וחברי מועצת העיר ,אילן כהן ,סימה פרי ,שוש לוין ,צבי נדב רוסלר ,דבי סלוצקי,
מיכאל רייזמן ,דן ברוך ,דרורה כהן ,משה הרשקוביץ ,בלה צור ,מייש אייזיקסון ,ואריה פרידמן
ומעדכן אותם אודות החלטת ועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים אשר התקיימה ביום ראשון,י'
בטבת תשע"ג 23/12/2012 ,למנות את מר בני ברמה לתפקיד מנכ"ל העירייה
גב' דפנה קינן ,עו"ד:
שווחה עם חברות מועצת העיר ,רונית ויינטראוב ועדית דיאמנט ומעדכנת אותן אודות החלטת
ועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים אשר התקיימה ביום ראשון,י' בטבת תשע"ג23/12/2012 ,
למנות את מר בני ברמה לתפקיד מנכ"ל העירייה
סעיף 1
נבקש לאשר למר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה שכר בגובה  100%משכר מנכ"ל הקבוע בהוראות
משרד הפנים.
הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד מתן שכר בגובה  100%משכר מנכ"ל הקבוע בהוראות משרד הפנים,
למר בני ברמה ,מנכ"ל העירייה.
סעיף 2
נבקש להאציל למר בני ברמה סמכויות לחתום בשם העירייה על מסמכים כספיים וקנייניים לפי
סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם( ,התשל"ה.1975 -
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הצבעה:
בעד – 18
נגד –
נמנע –
החלטה:
מועצת העיר אישרה פה אחד האצלת סמכויות למר בני ברמה לחתום בשם העירייה על מסמכים
כספיים וקנייניים לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם(,
התשל"ה.1975 -
רשם :זיו חן – עוזר מנכ"ל העירייה

______________________
נחום חופרי
ראש העיר
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