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 פרוטוקול מועצת העיר מן המניין
 (02/20/01תשע"ד ) י' באדר א'' במיום 

 
 00/03מס' 

 
 ראש העיר -  אבירם דהרי  השתתפו:

 מ"מ ראש העיר - אפריימוב יעקב                       
  סגנית ראש העיר -  שולמית סהלו  

 ירחבר מועצת הע -ציון טליגאוקר                                  
 חבר מועצת העיר   -  דוד בן לולו                       

 חבר מועצת העיר - ויקטור בורוכוביץ             
   חבר מועצת העיר - מיכאל קנדינוב  
 חבר מועצת  העיר - יאיר עמר            
 חבר מועצת העיר -  שי זולדן  
 חבר מועצת העיר - יקיר יעקב שנדלר  
 חבר מועצת העיר -  אילן חזן                       

 חבר מועצת העיר -ארתור נייאזוב             
  

 
 
 

     סגן ראש העיר - והר      מכלוף זמיקי :  לא השתתפו
 חבר מועצת העיר -  חיים שלום              
 חבר מועצת העיר -  עמי ביטון   
 חבר מועצת העיר - חיים אברג'ל       
 חבר מועצת העיר -  חסון בנימין   

                        
            

              
 

 : יוםהסדר       
 

 ותנאי העסקתו. מינוי יועץ משפטי לעירייה. 1     
 הסוכנות היהודית )יונייטד ישראל אפיל אינק(. –. אישור הסכם חכירה 2     
 שינויים בהרכב ועדות העירייה . .3     
      

                                                                       *                                                         *            * 
 
 ראש העיר הביע בשמו ובשם חברי המועצה תנחומים והשתתפות בצער לסגן ראש העיר    
 מיקי  זוהר במות אימו .   
 
 

        *                                                       *                                                                               * 
 
 

     
 
 



55 
 

 

 ותנאי העסקתו.מינוי יועץ משפטי לעירייה  : 0סעיף 
 

 ראש העיר, י. שינדלר וו. בורוכוביץ השתתפו בדיון :     
 

 :הצבעה 
 

 א.דהרי , י.אפריימוב , ש.סהלו, צ.טליגאוקר , ד.בן לולו,  –)פה אחד(   12   בעד:     
                        ו.בורוכוביץ, מ.קנדינוב , א.חזן, א.ניאזוב, י.עמר , ש.זולדן                                                     

    וי.שנדלר                                                     
               

     0302/החלטה מס'                 
     
 כיועץ משפטי של העירייה . ראש העיר הודיע כי היועץ המשפטי סיים את תפקידו 1    

  ופרש לפנסיה .                  
 

 .21/1/12ם . על שולחן המועצה הונח פרוטוקול ועדת בחינה מיו2              
 

 :לתפקיד יועץ משפטי שני מועמדים ועדת הבחינה החליטה לבחור                   
 

 כמועמד ראשוןעו"ד חי יקיר א.                    
 

  כמועמד שני עו"ד יריב סומךב.                    
 

 יועץ התפקיד ל.  מועצת העיר קיימה דיון והחליטה לאשר את מינויו של עו"ד חי יקיר 3              
 משפטי לעירייה .ה                  

 
                 עפ"י חוזה בכירים ויקבל שכר . מועצת העיר מאשרת תנאי העסקתו של עו"ד חי יקיר 2              

  בכפוף לאישור משרד הפנים . מנכ"למשכר  56% עד של                  
 
 

 הסוכנות היהודית )יונייטד ישראל אפיל אינק( -אישור הסכם חכירה  :  0 סעיף
    

 בעה: הצ               
 

 א.דהרי , י.אפריימוב , ש.סהלו, צ.טליגאוקר , ד.בן לולו,    -פה אחד(    12בעד:                  
 ו.בורוכוביץ, מ.קנדינוב , א.חזן, א.ניאזוב, י.עמר , ש.זולדן                                                                            

 וי.שנדלר                                                        
                               

 
 0300/החלטה מס'                

                                                                                          
 ישראל אפיל אינק(   הסכם חכירה  עם הסוכנות היהודית )יונייטד  מאשרתמועצת העיר                
 . 32חלקה  1553בגוש  1למבנה ברחוב מבוא בנימין                 

    
        

  לפרוטוקול זה . 1"מ היועץ המשפטי והסכם החכירה מצורפים כנספח מס' חוו"ד מ               
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  ועדות העירייהבהרכב שינויים :  3סעיף 
 

 הצבעה :               
 

 א.דהרי , י.אפריימוב , ש.סהלו, צ.טליגאוקר , ד.בן לולו,    -פה אחד(    12:   בעד:                
 ו.בורוכוביץ, מ.קנדינוב , א.חזן, א.ניאזוב, י.עמר , ש.זולדן                                                                              

 וי.שנדלר                                                          
               
         0300/החלטה מס'                

                                                                                                                        
 העירייה כמפורט :   ועדותבהרכב מועצת העיר מאשרת שינויים               

 
 .   ועדת הנהלהלא יכהן כחבר  דוד בן לולוא.  ח.מ               

                     
              .      ח.מ חיים שלוםבמקום   ביקורת יהועדה לענייניכהן כחבר  דוד בן לולוב. ח.מ               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 אבירם דהרי                                            אליאס ישראל                                                            

 ראש העיר                               מזכיר   העירייה        
 מרכז ישיבות המועצה     

 
 


