 02דצמבר 2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין ,מספר  ,11-18מתאריך 29.11.18
נוכחים:
מר יצחק קשת -ראש המועצה
גב' עידית ינטוב -חברת מועצה
מר יוחאי פרג'י -חבר מועצה
מר שלמה קליין -חבר מועצה
מר יוסי גולדמן -חבר מועצה
גב' שני גרינברג -חברת מועצה
גב' נגה עוז -חברת מועצה
מר שלמה פרץ -חבר מועצה
מזומנים:
רו"ח עבד בקלי -מבקר פנים
עו"ד עופר רזניק -יועץ משפטי למועצה
מר שלמה אפרתי -עוזר מנכ"ל
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  10-18מיום 29/8/18
טקס פרידה מחברי המליאה היוצאים
הצהרת חברי המליאה הנכנסים
הרמת כוסית
אישור המשך כהונת שלומי צדרבוים כגזבר המועצה עד לבחירת גזבר חדש במכרז

 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  10-18מיום 29/8/18
החלטה :מאושר פה אחד
 .2הצהרת חברי המליאה הנכנסים
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי הציבורית
במועצת עריית חריש.
אפעל בכל עת למען רווחת ציבור התושבים ולתפארת העיר חריש ,בשקיפות מלאה
ובהתאם לפקודת העירייה.
בזאת באתי על החתום
החלטה :נחתם על ידי כל חברי המליאה
 .3אישור המשך כהונת שלומי צדרבוים כגזבר המועצה עד לבחירת גזבר חדש במכרז
מליאת המועצה מבקשת את הארכת תוקף ממלא מקום גזבר המועצה מר שלומי
צדרבוים ת.ז  040546020לעוד שלושה חודשים שיתחילו ב 15.11.18ויסתיימו ב15.2.19
לאור שביעות רצון של המועצה מתיפקודו של מר צדרבוים כממלא מקום הגזבר,
המליאה מציינת בבקשתה כי מכרז לבחירת גזבר פורסם בתאריך  12.11.18והגזבר
שיזכה במכרז מתוכנן להכנס לתפקידו עד 15.2.19
מליאת המועצה מאשרת את שכרו של שלומי צדרבוים ,ממלא מקום הגזבר ,בשיעור
 85%משכר מנכ"ל דרגה  4החל מתאריך .16.11.18
מליאת המועצה מאשרת כי מורשי חתימה של המועצה הינם כדלקמן:
יצחק קשת ראש המועצה ת.ז 032829681
מר שלומי צדרבוים ,גזבר המועצה ת.ז 040546020
דני אדלר ,חשב מלווה ת.ז 050250273
מורשי החתימה בכל חשבונות הבנקים ובהתחייבויות הכספיות של המועצה כלפי כל
גורמי החוץ שעובדים עם המועצה.
החלטה :מאושר פה אחד

על החתום:
יעקב נתניהו
מנכ"ל המועצה
____________
רשם :שלמה אפרתי

יצחק קשת
ראש המועצה
_______________

