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 סבב טלפוני ודואר אלקטרונישנערכה באמצעות 

 :חברי המליאה

, אבטליון)יורם איזנברג  ,(9.9.1.ל "בדוא, דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (9.9.1.טלפונית בתאריך , ר"יו)רון שני 
ל "בדוא, חרשים)דן בבלי , (9.9.1.ל "בדוא, חלוץ)אמיר בשן , (69.9.1ל "בדוא, הררית)עמיחי רוקח  ,(69.9.1ל "בדוא

, (9.9.1.ל "בדוא, לבון)שמוליק ישראלי , (9.9.1.ל "בדוא, כמון)רחל רביד , (69.9.1בתאריך , יעד)גיל קני , (9.9.1.
, (69.9.1ל "דואב, מורשת)רפאל דיין , (69.9.1ל "בדוא, מורן) 'קובי שיר מוסקוביץ, (9.9.1.ל "בדוא, לוטם)יובל גפן 

טלפונית  ,ב"אבי מצפה)ירון מאיר , (9.9.1.ל "בדוא, מנוף)אילן מאייר , (9.9.1.ל "בדוא, מכמנים)מנוח שמלץ 
ל "בדוא, צביה)רונן גל , (69.9.1ל "בדוא ,פלך)טל חכים דרומי , (69.9.1ל "בדוא, עצמון)אמיר גוטר , (69.9.1
, (69.9.1ל "בדוא, רקפת)אילן בלוך , (9.9.1.ל "בדוא, קורנית)פרנקו  שייקה, (לא נוכח, צורית) חיים כץ, (9.9.1.

, (9.9.1.ל "בדוא, אשחר)עומר נאור , (69.9.1ל "בדוא, אשבל)עמיר שנאן , (9.9.1.ל "בדוא, שורשים)רותי יהודה 
טלפונית , טל אל)ג חיים גולדנבר, (69.9.1טלפונית , חוסניה)עבדאללה סואעד , (9.9.1.ל "בדוא, גילון)מיכאל עובדיה 

טלפונית , כישור)יוחנן בייט , (69.9.1ל "בדוא, יודפת)דני עברי , (9.9.1.ל "בדוא, יובלים)שמוליק יערי , (69.9.1
ערב אל )חוסיין נעים , (9.9.1.ל "בדוא, סלאמה)אחמד סואעד , (9.9.1.ל "בדוא, כמאנה)עארף סועאד , (69.9.1

משה , (69.9.1ל "בדוא, שכניה)אסא פיין , (69.9.1טלפונית , ראס אל עין)נאדר ניקולה , (69.9.1טלפונית , נעים
 (9.9.19.ל "בדוא, תובל)מדינה 

 

 :נוסח ההצעה שעומדת על סדר היום

 מיום בישיבתה המליצה בכירים שכר וועדת ,המועצה ל"מנכ לתפקיד בנדק חיה ר"ד מונתה /017/7110 ביום
  .בעניין העוסקות הפנים משרד לטבלאות בהתאם וזאת, ל"מנכ משכר 19% על כרהש את להעמיד /017/7110

 .לשכר המליאה אישור נדרש בפועל שכרה תשלום את לאפשר כדיכי  קובעים הפנים משרד נהלי, זאת עם
 אישר, בפועל עבודתה את החלה כבר לית"שהמנכ ומתוך, כחודש בעוד רק הינו הבא המליאה שמועד מכיוון
, ב"הרצ ההסכם כפי ההעסקה בתנאי, בנדק ר"ד של להעסקתה המליאה של אישורה את לקבל ניםהפ משרד
 .מליאה כהחלטת תיחשב ההחלטה כאשר, ל"ובדוא טלפוני בסבב וזאת

 39 :בעד אישור תנאי ההעסקה

 1 :נגד אישור תנאי ההעסקה

 1 :נמנעים

 .ההצעה התקבלה

 

 ,רון שני

 ראש המועצה

 

 גיל גורייבסקי: רשם


