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 לכבוד
 חברי הדירקטוריון

 
 

 
  2019לשנת  3בת דירקטוריון מספר ייש לפרוטוקול ש הנדון:

 
 .העירייהבמשרדי  2019לשנת  3ישיבת דירקטוריון מספר  התקיימה 6.6.19בתאריך 

 ה רוזן, אדוה קלמנוביץ, איציק דוב וענבל דרור היימן.השתתפו: שושי כחלון כידור, אלברט טייב, ישראל
 נעדרו: שלום רוזנברג, אבר אלון, ירון חדוות, גלית אולמן ורמי מראלי.

 נכח: בני סעד.
יועמ"ש החברה, עו"ד אור רבי, שהודיעה שהייתה לה תאונת דרכים בדרך לישיבה היא לא יכולה להגיע 

 לישיבה.
 

 להלן סדר היום לישיבה: 

 .ר מר גרגורי רוזמן כמהנדס החברהאישו .1

 .פרישת דני לוין .2

 .)חתימות על פרוטוקולים( שונות .3
 

 פירוט לסדר היום:
 .מר גרגורי רוזמן כמהנדס החברהאיוש  .1

, איוש משרת 2019, אושר במסגרת תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2019לשנת  1בישיבת הדירקטוריון מספר 
 מהנדס לחברה.

   ת המבנה האירגוני שאושר ע"י משרד הפנים.משרה זו מופיעה במסגר
, אושרה תחולת העבודה של המהנדס וכן שכרו בשיעור של 12.3.19בתאריך  במסגרת ועדת כח אדם שהתכנסה

                                                        משכר מנכ"ל החברה. 60%
 פניות.  10פומבי וקיבלנו החכ"ל פירסמה מכרז 

 לא עומדים בתנאי הסף של תואר מהנדס ורישום בפנקס המהנדסים. 3 -קה שנערכה התברר שבבדי
 מועמדים ויתרו. 4מנכ"ל החברה פנה לכל המועמדים טלפונית והציג את החברה ותנאי השכר. בשלב זה עוד 

 ועדת כח אדם של החברה. ומועמדים הופיעו לראיון מקדים אצל מנכ"ל החברה, וכולם זומנו ל 3
הוועדה החליטה להמליץ על מר גרגורי רוזמן לאחר  .מועמדים בלבד 2הופיעו  ,2.5.19 -שהתקיימה ב לועדה

המועמד השני, של בשיחה עם ממליצים המועמדים.  2ביצוע מבחן גרפולוגי, ולאחר שיחה עם ממליצים של 
 מאוד. קיבל המלצות בינוניות ואילו גרגורי רוזמן קיבל המלצות חיוביותהוא ויטאלי, 

 ן כאלה המאפשרות את קבלתו לעבודה.הנ תוצאות המבחן הגרפולוגי
מכיוון שנוהל הסדרה של החברות הכלכליות דורש אישור הדירקטוריון , מתבקשים חברי הועדה לאשר את 

 מר גרגורי רוזמן , כמהנדס החברה.
 מצ"ב פרוטוקול ועדת כח אדם וקורות החיים של מר רוזמן.

 שאלה והתברר שבחברת איתם הנדסה המועמד עבד כמפקח.ישראלה אמרה שהיא 
בני סעד הסביר שהמועמד עבד בהרבה מקומות חלקם כמפקח, חלקם כמנהל פרויקט וחלק כמהנדס חברה 

 ומנהל מחלקת מים וביוב באור עקיבא.
 
 

 הצעת החלטה:
מנכ"ל החברה,  משכר 60%ע"פ שכר של ס החברה הכלכלית, דלאשר את גרגורי רוזמן כזוכה במכרז למהנ

 ראיון עם רה"ע.שיתקיים לאחר 
 אישרה רה"ע את העסקתו. 10.6.19בראיון שנערך בתאריך 

 
 פרישת דני לוין: .2

. אנו מודים חברותו בדירקטוריון החברה מסתיימת גםבעקבות פרישת דני לוין מתפקידו כמנכ"ל העירייה 
 לו על שנים ארוכות של תרומה לחברה.

 את הישיבה. יו"ר הדירקטוריון נעלה
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 ב ב ר כ ה     
 

 כידור-שושי כחלון                                                                                                     
 ריוןיו"ר הדירקטו                                                                                               

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


