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     אבנר משה, שושי כחלון כידור, אבישי ברעם, ירון חדוות, איציק  קובי לאור, דוד ששון, : אפי דרעי, יעל חן,נוכחים

 , ברק אשרם, ליהי איינס, ערן לאופר.טולדנו-יצחקיבראון, מיטל             

 .גזבר העירייה-, יחזקאל יחזקאלמנכ"ל העירייה-, דני לויןיועמ"ש -: עו"ד יחיאל אטיאסנוספים

 

 

 על סדר היום:

 אישור שינויים בהרכב וועדות העירייה.    .1

 למבקרת בהתאם לנהלי משרד הפנים באשר לדירוג בכירים. 5%אישור תוספת העלאת שכר    .2
 עדכון בנושא שינויים במערכת החינוך.   .3

 אישור מינוי קובי לאור כסגן ראש העיר בתואר.   .4

 

 

  ור שינויים בהרכב וועדות העירייהאיש

 הוגנת.מסביר כי החלוקה הנה לפי מפתח של הסיעות, חלוקה אפי 

 .ות, למשל למרות פניות שלו לכנס את ועדת הביטחון לא זומנה הישיבהדמעיר כי לא רואה טעם להשתתף בווע ערן

 מוסיף שהחלוקה אינה שוויונית. אבישי

 .יא תקבל מקומות בוועדות כסיעה של חבר אחדמסבירה כי ליהי אינה סיעה, לא יתכן שה שושי

 .ם לטיוטא שנשלחה לקראת הדיוןבהתא מציע לאשר את הרכב הועדות אפי
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 הועדותרים את הרכב : מאשהחלטה

 איינס. , ליהיאשרם , ברקמשה , אבנרששון , דודחן נחמן , יעללאור , קובידרעי אפי :בעד

 טולדנו.-יצחקי , מיטל לאופר , ערןבראון , איציקחדוות , ירוןכחלון-כידור , שושיברעם  אבישי :נגד

 חברי האופוזיציה הודיעו כי הם לא מתכוונים להשתתף בישיבות הועדות למעט בועדת הביקורת.
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 אישור מינוי קובי לאור כסגן ראש העיר בתואר

 מציע למנות את קובי כסגן ראש העיר בתואר ללא סמכויות בשלב זה. אפי

 מעירה שהוספת סגן יגרום לעומס על המערכת. שושי

 

 : מאשרים מינויו של קובי לאור כסגן ראש העיר בתוארהחלטה

 אפי דרעי, קובי לאור, יעל חן נחמן, דוד ששון, אבנר משה, ברק אשרם, ליהי איינס. :בעד

 ם.: אבישי ברענגד

 טולדנו-כחלון, ירון חדוות, איציק בראון, ערן לאופר, מיטל יצחקי-: שושי כידורנמנע

 

 

 למבקרת בהתאם לנהלי משרד הפנים באשר לדירוג בכירים. 5%אישור תוספת העלאת שכר 

בתום שנתיים מיום תחילת עבודתו.  5%-מי שמועסק בדרוג בכירים יכול לעלות במסביר כי בהתאם לנהלי מ. הפנים  אפי

 אורית המבקרת מועסקת למעלה משנתיים והיא עושה עבודה טובה ולכן חושב שראוי להעלות לה את השכר. 

 גם את היקף משרתה.יש להעלות חושבת  שמוסיפה כי המבקרת עושה עבודה מקצועית, נאמנה לתפקידה.  שושי

 

 למבקרת בהתאם לנהלי משרד הפנים באשר לדירוג בכירים 5%תוספת העלאת שכר  : מאשריםחלטהה

 מאשרים פה אחד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אפרים )אפי(דרעי                                                                                דני לוין             

 ראש העיר                                                                                מנכ"ל העירייה                 

 


