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        סדר היום:סדר היום:סדר היום:סדר היום:
 הודעות יו"ר .1
מסך  2/3חברי מליאה שמבקשים להוסיף נושא נוסף לסדר היום, אם יהיו  20הגיעה אליי פניה של    ניב ויזל:

  חברי המליאה המכהנים בפועל שיצביעו, נקיים דיון נוסף, בנושא שכרו של משה דדון.
  

מיקי שנים היה חבר מליאה ותרם מזמנו הפנוי לטובת המועצה,  –מיקי פרנקוביץ כתב ספר ילדים 
מאוד, אנחנו מבקשים לרכוש לכל גן במועצה ספר שנחלק בתחילת שנת הלימודים בעלות הוא חולה 

  ₪. 50של 
  

  8/9/16-6סמינר ועדים  1.1
   העיקרי הנושא, הגושרים במלון ספטמבר בחודש ועדים סמינר נקיים, שנים רבת למסורת בהמשך  :ויזל ניב

 את והצגנו כחודשיים לפני ציבור שיתוף התקיים .המועצה של האסטרטגית התוכנית הוא לדיון
  .שותפים להיות מוזמנים החברים,  המליאה וחברי עדיםוהו את נשמע בסמינר, התוכנית

  

 .ברכות והיכרות –ניב בר גיא  –ראש מינהל חינוך  1.2
  שרונה עושה חפיפה עד סוף חודש אוגוסט.ניב בר גיא נבחר במכרז, אנחנו נאחל לו בהצלחה,     :ניב ויזל

  
מערך חינוך  יסדיי הקיבוץ.ממציג את עצמו ואת עשייתו במשך השנים, בן קיבוץ צרעה הוריו מ  :גיאניב בר 

  , אני כאן להמשיך את הדרך.מלא יוזמות פורח  גדול
  

  מברך את ניב ומקווה שניב ימשיך את דרכה של שרונה ויטפל בכל המגזרים באופן שווה.   ששון סיידוף:
    

ך התקשרות עם ברנקו וייס לשנת הלימודים תשע"ז תיכון עין המש –דיווח החלטת ועדת פטור  1.3
 נקובה.

 ועדת הפטור הוחלט כי יש לפרסם מכרז לבחירת מפעיל חדש לתיכון,ובהתאם לדיון שנערך ב  ניב ויזל:
ומכרז כזה לא נערך מבעוד מועד כך שייבחר מפעיל חדש לשנה"ל תשע"ז, מהנסיבות שתוארו עולה 
כי ישנם נימוקים של מנהל החינוך לכך שלא פורסם מכרז שכזה, בין אם מוצדקים, ובין אם לאו, 
כיום כחודש וחצי טרם פתיחת שנת הלימודים לא ניתן לפרסם מכרז כך שייבחר מפעיל חדש 

. מי שכך החליטה ועדת הפטור להאריך בשנה נוספת את פתיחת שנת הלימודים הבאהוייערך ל
 ההתקשרות.

    

 מצ"ב. – 9/6/16המועצה מתאריך  מליאתאישור פרוטוקול  .2
  

  לאשר. הוחלט:
  

  מצ"ב. – 22.6.16אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך  .3
  

  .לאשר: הוחלט
  

אישור בקשה לפתיחת חשבון בבנק לאומי "קרן ייעודית" למימון הוצאות השמירה והאבטחה  .4
 בישובים.

  
  : לאשר.הוחלט

 
  במקום חן אהרון לימור גור –אישור החלפת מורשי חתימה בית ספר הר טוב תיכון  .5

אהרון יש להחליף את מורשה החתימה חן ברוך  -  4213370, חשבון 916, סניף 10בנק  –בחשבון רשות 
  .024030223,  בלימור גור ת.ז. 032421109ת.ז. 

יש להחליף את מורשה החתימה חן ברוך אהרון   -  3700364, חשבון 916, סניף 10בנק  - בחשבון הורים 
 .024030223, בלימור גור ת.ז. 032421109.ז. ת

  .לאשר: הוחלט
  

 אישור מינוי נציגי ציבור בועדות נחיצות משרה במועצה. .6
  

  לאשר.: הוחלט
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אישור יציאה למשלחת יד חריף, ייצוג המועצה בפסטיבלים משלחת צעירה לפראג, משלחת  .7
  מבוגרים להקה אתנית.

בתאריך ו משלחת בני נוער של המועצה מיד חריף לפסטיבל אמנויות בפראג יצאה 19.7.16בתאריך   : ניב ויזל
  בפסטיבל פולקלור בינלאומי בברצלונה.תצא משלחת להקות אתניות לייצג את המועצה  22.9.16

  
  , להלן הפירוט:כבכל שנה המועצה מסבסדת חלק מהעלויות של המשלחות

  
  מיד חריף לפסטיבל אומניות בפארג. ביולי 19-26 –משלחת להקות צעירות לפראגאישור יציאה ל

   השתתפות המועצה לפי הפירוט הבא:
   ₪  16,992=      נערים 36*  ₪  472סבסוד 

 ₪  4260סוד מלא לראש המשלחת = סב
  

  בספטמבר  22-29 –משלחת להקה אתנית לברצלונה אישור יציאה ל
  )4.36(לפי שער נוכחי ₪  8,941יורו =  2050רקדנים. סה"כ  10יורו *  205סבסוד 

  
  ₪  3500בנוסף, המועצה מסבסדת רכישת חולצות ותיקים למשלחות בעלות של 

  
  לשתי המשלחות₪  33,693סה"כ: 

  
  .: לאשרהוחלט

  

   2000שותפות  .8
  11.9.16אישור יציאה למסע זהות משותף לפולין למבוגרים עם יהודים מדרום אפריקה בתאריך     8.1

 ₪. 16,000משתתפים בגובה של עד  3עד   16.9.16עד 
 מקיימת מסע זהות משותף לפולין למבוגרים עם יהודים מדרום אפריקה, בדגש על 2000שותפות   ניב ויזל:

, שכחה ומשמעות השואה בימינו המועצה, נציגי המועצה אשר ישתתפו במשלחת ןזהות, זיכרו
 הם: 

   אבי פליישמן חבר המליאה נציג קיבוץ הראל
  יובל רובין, עורך עיתון בקיצור, תושב צור הדסה 

  משה דוד, תושב גבעת יערים 
  

  ש"ח. 15,900השתתפות המועצה   
  

  : לאשר.הוחלט
  

  שאושרה במליאה הקודמת. 2000במשלחת נוער שותפות שינוי       8.2
לדרום אפריקה  2000מבקש לעדכן את השינוי שנעשה במשלחת הנוער שיצאה מטעם שותפות   ניב ויזל:

בני נוער ממטה יהודה, ונער אחד  5יצאו למשלחת דו קיום  -בני נוער כפי שאושר   6יצאו 
  במשלחת אופניים. 

  
  : לאשר.הוחלט

 
 נציגים מהמועצה. 2בהתאם לשנים קודמות עד  - 17/11/16-15חכמות ברצלונה כנס ערים  .9
מדינות,  100בהמשך לשנים קודמות מתקיים כנס ערים חכמות בברצלונה, בכנס משתתפות מעל   ניב ויזל:

  נציגים. 2נציגים מהמועצה, ומטעם החברה הכלכלית ישתתפו:  2אני מבקש השתתפות של 
  לאשר. הוחלט:

  

  שם הרחוב "ארזה". – פרוייקט אזורים –אישור שם רחוב במוצא עלית  .10
  : לאשר.הוחלט

  

בכפוף לאישור משרד  - שכר בכירים  %75 - %65אישור שכר ראש מינהל  חינוך בטווח של  .11
 הפנים.

  
   ברוטו. 32,720 -מסביר את נושא שכר הבסיס שהוא מתוך שכר מנכ"ל שהוא כ  : משה אוחיון

  
  : לאשר.הוחלט
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משכר מנכ"ל בהתאם  85%  גובה שכרה של מהנדסת מועצה הינו –עדכון שכר מהנדסת המועצה  .12
, ניתן לעדכן את 15.2.2011לחוזר משותף למנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר באוצר מיום 

 . השכר והעדכון מתוקצבים בתקציב המועצה.5משכר מנכ"ל דרגה  %90 -שכרה ל

  
  : לאשר.הוחלט

  

  מצ"ב. – 2015לשנת  4דו"ח רבעוני אישור  .13
  

  : לאשר.הוחלט
  

  מצ"ב. – 2016לשנת  1אישור דו"ח רבעוני  .14
  

  : לאשר.הוחלט
  

 : 2016אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת  .15

 מגורים למ"ר (*) סך התקציב  הישוב  מס'    

 16.03 339 נחם 1

 13.00 437 נטף 2

 11.94 753 שואבה 3

 11.96 11,562 צור הדסה 4

 6.97 300 עגו'ר 5

 9.07 1,070 נוה אילן 6

 6.83 220 זנוח 7

 19.05 440 בר גיורא 8

 0 435 צרעה 9

₪  9.81 טעות סופר לאחר תיקון₪   38.59 542  מבוא ביתר 10  

 7.15 461 נס הרים 11

 7.55 416 ישעי 12

 10.02 1,434  שורש 13

    

למ"ר, מבקש ₪  38.59הנושא של היטל המיסים לא יתכן שבמבוא ביתר יגבו  מבקש להבין את   ששון סיידוף:
  לבדוק את הנושא.

  
במבוא בית"ר והסכום להיטל הוא  סופר טעות  עם בני מנהל מחלקת גביה, נפלהלאחר בדיקה   : ורד כהן

  למ"ר.₪  9.81
  

  : לאשר היטלי המיסים של הישובים.הוחלט
  

 ועדים מקומיים: 2015אישור דוחות כספיים לשנת  .16

        

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  שם הישוב  

 - עודף/גרעון
לשנה 

 מצטבר - עודף/גרעון המבוקרת

 111 185 389 574 אורן דניאלי 31.12.2015 לוזית 1

 1553 0 11616 11616 ירון שמיר רוא"ח  31.12.2015 צור הדסה 2

 115 82 811 893 אורן דניאלי 31.12.2015 עמינדב 3

 231 177- 1918 1741 בועז מקלר ושות' 31.12.2015 אורה 4

 31.12.2015 מוצא עילית 5

ששון ושות' רואי 
 261 116 1059 1175 חשבון

 66 16- 1471 1455 יעקב זיו 31.12.2015 צובה 6

 0 0 318 318 ברית פיקוח 31.12.2015 הראל 7

  
  : לאשר.הוחלט
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 ועדים מקומיים: 2014לשנת אישור דוחות כספיים  .17
        

- גרעון/עודף  הוצאות הכנסות י"ע מבוקר ליום ח"דו  הישוב שם 
 לשנה

 המבוקרת

 מצטבר- גרעון/עודף

 136 99 278 377 'ושות הלוי מידד 31.12.2014 רפא עין 1

 116 60 1154 1214  ח"רוא- בירנבוים אלי 31/12/2014 ה"הל נתיב 2

 382 197 518 715  ח"רוא שלו נפתלי 31/12/2014 גיורא בר 3

יהודיוף ושות' א. 31/12/2014  נוה שלום 4
  רוא"ח

669,663  1,784,010 1,084,347  -  9,374,780  -  

  
  : לאשר.הוחלט

  

 ועדים מקומיים: 2013אישור דוחות כספיים לשנת   .18
        

- גרעון/עודף  הוצאות הכנסות י"ע מבוקר ליום ח"דו  הישוב שם 
 המבוקרת לשנה

 מצטבר- גרעון/עודף

א.יהודיוף  31.12.2013 נוה שלום 1
 ושות' רוא"ח

668,329 2,771,435 2,103,106 -  8,290,433  -  

  
  : לאשר.הוחלט

  

  :2016תבר"ים לסגירה לשנת  .19
מס' 
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות  תקציב שם תב"ר  תבר

 תב"ר הסתיים 0 91,000 91,000 91,000 2015בטיחות בדרכים  4169

 תב"ר הסתיים 0 208,330 208,330 208,330 רכב להסעת תלמידים 4108

 תב"ר הסתיים 0 199,445 199,445 200,000 פיתוח תיירות 3948

 תב"ר הסתיים 0 500,000 500,000 500,000 תיירות 3957

 תב"ר הסתיים 0 3,153,706 3,153,706 3,222,823 גנ"י 2נחושה בניית  3963

4084 
בי"ס אלון סובה להסעת 

 תב"ר הסתיים 0 1,040,567 1,040,567 1,066,664 תלמידים

    5,288,817 5,193,048 5,193,048 0   
  

  : לאשר.הוחלט
  

 תבר"ים: .20

 הצטיידות תקשוב לבתי הספר 20.1

 תקציב מקור מימון

 322,000 משרד החינוך

 138,000 קרנות הרשות

 460,000  סה"כ
  : לאשר.הוחלט

 

  2016סימון כבישים והתקני בטיחות  20.2

 תקציב  מקור מימון

 67,127 משרד התחבורה

 16,782 קרנות הרשות

 83,909  סה"כ
 
 

  : לאשר.הוחלט
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  תכנית מתאר עין נקובה/ראפה 20.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  תקציב מקור מימון

 1,000,000  הבינוי והשיכוןמשרד 

 1,000,000  סה"כ

 

  : לאשר.הוחלט
 
 

  עין ראפה השלמת תכנית בינוי לתב"ע 20.4

 תקציב מקור מימון

 1,000,000 משרד הבינוי והשיכון

 1,000,000  סה"כ
  : לאשר.הוחלט

 

  יח"ד 300עין ראפה תכנית איחוד וחלוקה ל 20.5

 תקציב מימוןמקור 

 1,000,000 משרד הבינוי והשיכון

 1,000,000  סה"כ
  : לאשר.הוחלט

 

  עין נקובה תכנית מתאר 20.6

 תקציב מקור מימון

 1,600,000 משרד הבינוי והשיכון

 1,600,000  סה"כ
  : לאשר.הוחלט

 

  עין ראפה השלמת תכנית בינוי ותב"ע 20.7

 תקציב מקור מימון

 550,000  משרד הבינוי והשיכון

 550,000 סה"כ
  : לאשר.הוחלט

 

  נגישות אקוסטית/חושית- עין ראפה 20.8

 תקציב מקור מימון

 8,750 משרד החינוך

 8,750 סה"כ
  : לאשר.הוחלט

 

  שיפוץ בית ספר אלון 20.9

 תקציב  מקור מימון

 500,000 משרד החינוך

 300,000 קרנות הרשות

 800,000  סה"כ
  : לאשר.הוחלט

 

  הצטיידות  20.10

 תקציב  מקור מימון

 400,000 מפעל הפיס

 400,000  סה"כ

  : לאשר.הוחלט
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  בניית ביה"ס אמית נחשון 20.11

  תקציב  מקור מימון

 300,000 משרד החינוך

 300,000  סה"כ

 

  : לאשר.הוחלט
 

  יישובים 20.12

 תקציב מקור מימון

 2,000,000 קרנות הרשות

 2,000,000  סה"כ
  : לאשר.הוחלט

 

  נגישות אקוסטית/חושית-ביה"ס אלון 20.13

 תקציב מקור מימון

 30,000 משרד החינוך

 30,000  סה"כ
  

  לאשר.: הוחלט
 

  נגישות אקוסטית/חושית- ביה"ס קרוב 20.14

 תקציב מקור מימון

 60,000 משרד החינוך

 60,000  סה"כ
  

  : לאשר.הוחלט
 

  נגישות אקוסטית/חושית-על יסודי צור הדסה 20.15

 תקציב מקור מימון

 30,000  משרד החינוך

 30,000  סה"כ
  

  : לאשר.הוחלט
 

  נגישות אקוסטית/חושית -גן נס הרים 20.16

 תקציב מקור מימון

 30,000  משרד החינוך

 30,000  סה"כ
  : לאשר.הוחלט

 

  עדכון תברי"ם

  על יסודי עין נקובה/ראפה -3985תב"ר  20.17

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 19,214,553 221,458- 19,436,011 בינוי-מפעל הפיס

 547,132 547,132 מפעל הפיס הצטיידות

 19,761,685 325,674 19,436,011  סה"כ

 
 

  
  : לאשר.הוחלט

 

  רכבים להסעת תלמידים -4223תב"ר  20.18

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב  מקור מימון

 1,886,929 416,660- 2,303,589 משרד החינוך

 416,660 208,330 208,330 קרנות הרשות(רכב)

 2,303,589 208,330- 2,511,919  סה"כ
  

  : לאשר.הוחלט
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  שיפוץ היכל תרבות מטה יהודה-4045תב"ר  20.19

 תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון

 725,000 1,000,000- 1,725,000 מפעל הפיס

 725,000 1,000,000- 1,725,000  סה"כ

 

  
  : לאשר.הוחלט

 

  עדכוני תקציב .21

 עדכון תקציב הנחות ארנונה

          הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 12,461- 1,061- 11,400- הנחות ארנונה 1116000/100

 320- 70- 250- הנחות מזומן 1116000/101

 12,781- 1,131- 11,650-  סה"כ הכנסות  

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 12,461 1,061 11,400 הנחות לזכאים עפ"י חוק 1995000/980

 320 70 250 הנחות מזומן 1631000/650

 12,781 1,131 11,650 סה"כ הוצאות  

  עדכון תקציב חינוך

          הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 228- 228- 0 שמירה ובטחון זוהרים-השתת' מ. החינוך 1317110/920

 228- 228- 0  סה"כ הכנסות  

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 228 228 0 עבודות קבלניות שמירה זוהרים  1817110/750

 228 228 0 סה"כ הוצאות  
  

 קיץ תשע"ועדכון תקציב מסגרות 

         הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 60- 60- 0 גלאי ג'- השתת' הורים 1313804/410

 215- 1 216- מינהל בית ספרי-מסגרות קיץ 1313800/920

 502- 186- 316- תלמידים קבוצות-מסגרות קיץ 1313800/921

 16- 8- 8- מיוחדמסגרות חינוך -מסגרות קיץ 1313800/922

 245- 49- 196- הסעות-מסגרות קיץ 1313800/923

 1,038- 302- 736-  סה"כ הכנסות  

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 634 286 348 שכר-מסגרות קיץ 1813800/110

 385 37- 422 הסעות –מסגרות קיץ  1813800/710

 35 19 16 פעולות – מסגרות קיץ 1813800/750

 110 34 76 תקורות –מסגרות קיץ  1813800/761

 1,164 302 862 סה"כ הוצאות  
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 עדכון תקציב משאבי אנוש

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 48 48- 96 מאגרי מידע 1613000/755

 28 28 0 אנושייעוץ משאבי - עבודות קבלניות 1613001/751

 483 43 440 ניקיון מועצה- עבודות קבלניות 1613000/750

 119 23- 142 יועץ תקשורת- עבודות קבלניות 1613000/758

 678 0 678 סה"כ הוצאות  
  

  עדכון תקציב נוער

         הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 47- 47- 0 ערך כדרך השתת' מ. החינוך נוער בוחר 1328200/920

 47- 47- 0  סה"כ הכנסות  

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 97 97 0 עיר הילדים והנוער 1828200/753

 50 50- 100 ערב מתגייסים 1828207/750

 147 47 100 סה"כ הוצאות  
  

 עדכון תקציב שכר דת

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  הסעיףשם   מס' סעיף

 5,557 84- 5,641 משרתים בקודש - שכר דת 1857000/210

 389 84 305 מינהלה - שכר דת 1857000/110

 5,946 0 5,946 סה"כ הוצאות  
  

 עדכון תקציב שכר

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 120 34- 154 עבודות קבלניות 1771001/750

 501 34 467 שכר 1791000/110

 2,291 136- 2,427 עבודות קבלניות  1621300/750

 1,097 136 961 שכר  1621100/110

 113 34- 147 עבודות קבלניות 1741000/750

 1,200 34 1,166 שכר  1741000/110

 113 34- 147 עבודות קבלניות 1613001/750

 484 34 450 שכר 1613100/110

 113 34- 147 עבודות קבלניות 1618000/752

 636 34 602 שכר 1618000/110

 6,668 0 6,668 סה"כ הוצאות  
  

 עדכון תקציב שפ"י

         הכנסות

  תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 82- 34- 48- שפ"י הדרכה השתת. משרד החינוך 1317300/921

 82- 34- 48-  סה"כ הכנסות  

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 82 34 48 שעות הדרכה-עב' קבלניות 1817300/750

 82 34 48 סה"כ הוצאות  
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 עדכון תקציב עיר ללא אלימות

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 140 0 140 תוכניתשכר מנהל - עיר ללא אלימות 1613200/110

 60 0 60 שכר- עיר ללא אלימות אכיפה 1613201/110

 10 15- 25 פעולות- עיר ללא אלימות אכיפה 1613201/750

 412 10- 422 שכר- עיר ללא אלימות חינוך 1613202/110

 0 50- 50 פעולות- עיר ללא אלימות חינוך 1613202/750

 90 43 47 שכר- עיר ללא אלימות פנאי 1613203/110

 123 43- 166 פעולות- עיר ללא אלימות פנאי 1613203/750

 180 0 180 שכר-עיר ללא אלימות רווחה 1613204/110

 95 65- 160 פעולות-עיר ללא אלימות הקשר רחב 1613205/750

 140 140 0 טכנולוגיה - עיר ללא אלימות 1613206/750

 1,250 0 1,250 סה"כ הוצאות  
  

 גרעין עודד/קידום נוער- נוערעדכון תקציב 

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 36 3- 39 עבודות קבלניות- גרעין עודד 1828201/750

 0 20- 20 פרוייקט עין כרם 1822200/752

 546 23 523 משכורות קידום נוער 1828100/110

 582 0 582 סה"כ הוצאות  
  

 חריףעדכון תקציב יד 

          הכנסות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 2,050- 250- 1,800- שכל"מ חוגים יד חריף 1325100/490

 2,050- 250- 1,800-  סה"כ הכנסות  

          הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף  מס' סעיף

 1,930 250 1,680 מורים ומדריכים- משכורות יד חריף 1825200/110

 1,930 250 1,680 סה"כ הוצאות  
  

 שכר בדק בית- עדכון תקציב חינוך

         הוצאות

 תקציב חדש עדכון תקציב  שם הסעיף מס' סעיף

 513 13 500 תחזוקה מוסדות חינוך- שכר 1812200/111

 2,887 13- 2,900 בדק בית 1813200/751

 3,400 0 3,400 סה"כ הוצאות  
  

  לאשר.: הוחלט
  
  

הגיעה אליי פניה של חברי מליאה להוספת סעיף בסדר היום לפיו על המועצה לפעול להמשך   ניב ויזל:
  תשלום שכרו ותנאיו הסוציאליים של משה דדון ראש המועצה.

  
  אנו מקיימים הצבעה על מנת להוסיף את הסעיף לסדר היום:

  
  חברי מליאה. 42 –התקיימה הצבעה: אושר פה אחד 

  
  החבר דוד אבו נאלץ לצאת. 
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בהסתמך על חו"ד משפטית של מומחית לדיני ויחסי עבודה לפיה במצב המשפטי הקיים של ראש     צחי ששון:
המועצה יש להמשיך ולשלם את שכרו של ראש המועצה מר משה דדון, מחליטה המועצה כי על 

וכן מבקשת מליאת המועצה  המועצה לפעול לתשלום שכרו ותנאיו הסוציאליים של משה דדון
  להעביר נוסח החלטה זו לממונה על המחוז במשרד הפנים.

  
מבקשים לפעול לפי צו מצפונינו מאחר ואנו עובדים עם קהילות ולא רגילים לעסוק בדברים 
משפטיים, אנחנו רוצים להעלות להצבעה על מנת להשמיע את קולנו, משה דדון עבד ימים כלילות 

  לא הוגש נגדו כתב אישום, אדם חף מפשע עד שלא הוכחה חפותו. בשביל כל התושבים,
  

  לא שמענו שהמועצה מפסיקה את שכרו עדיין לא הורשע עד שלא יוכח אחרת.  :  שאול נהרי
  

  אנחנו מסתמכים על הוראה של משרד הפנים זה לא נעשה באופן יזום.  : בני אלירז
  

אנחנו ניתן את האפשרות לתת את השכר ונתמודד מול משרד הפנים, אדם שלא יכול לעבוד 
  ולהתפרנס הוא הרחיק את עצמו כדי לאפשר את תום החקירה ולכן עולה הבקשה. 

  
  לדעתי צריך לפעול מראש.  : שאול נהרי

  
  ?איזה סעיף בחוק ואיזה יעוץ משפטי קיבלנו  :שמחה חדד

  
  לצה משפטית הייתי רוצה  לדעת קודם על הנושא לקבל חומר.אם כן המ   אביחיל זביב:

  
אני חושב שלכל עובד כולל ראש המועצה צריך שתהיה תמיכה של המועצה, מחובתו לתמוך    ירמי דוד:

באנשים שתרמו ועשו למועצה, אנחנו צריכים להכיר טובה על עשייתו רבת השנים של משה דדון , 
  ה.מראה שאנחנו מאוחדים כולם במצב ז

  
  אני מסכימה אתך באופן מלא.   : שמחה חדד

  
אני תומך צריך לתת את כל הגב  צריך לעמוד מול משרד הפנים ולהצביע פה אחד שמשרד הפנים    ששון סיידוף:

  יראה את הכח של המליאה.
  

  אם יש עוד חברים כאלו צריך להביא את שמותיהם של שאר העובדים אם יש כאלו   תומר טיילו:
  

  אנחנו צריכים לתמוך בכל הכח.     : עימאד
  

  ?רוצה לשאול את ורד היועצת המשפטית   יוסי בר דוד:
  

  .בנושא זה ורד מנועה מטיפול  ניב ויזל:
  

  יש מצב לא ברור כמה זמן זה יכול להימשך לא מבין את זה.  : יוסי בר דוד
  

  .2017מה שיחליט בית המשפט כרגע הוא מורחק עד ינואר   : ניב ויזל
  

נה לפידות, אנחנו במשך חודשיים לקבל, אני בדין ודברים עם עו"ד ריש החלטות שאני צריך 
ועו"ד של משה דדון, כולנו חושבים שמשה דדון צריך לקבל שכר,  בקשר עם עו"ד של משרד הפנים

   .לא חושב שיש מי שחושב אחרת, גם עו"ד מבחינת דיני עבודה חושבים כך
  

כ"ל מחוז משרד הפנים שהבין שיש בעיה, מבחינת משרד הפנים שה עם סמנהתקיימה אצלי פגי
אסור לי להעביר לו שכר, יש לי מסמך מסוף יולי אני לא רשאי מבחינת משרד הפנים לא רכב ולא 

  שכר. ערערנו על המסמך הקודם, אני אמשיך ואעשה על מנת שמשה דדון יקבל שכרו.
  

  מצבו של משה דדון ? מבקש לשאול האם יש עוד עובדים שהם ב  ירמי דוד:
  

אין עובדי מועצה נוספים שהם באותה קטגוריה, אין עובדי מועצה שנפגעו כלכלית. ומקווה שכך 
  נמשיך.

  
  אם לא שכר ממשרד הפנים אולי קרן של המועצה יכולה להעביר שכרו.  : יצחק זדה

  
  אם יוכח אחרת יקבל אחורה רטרואקטיבית.  : שאול נהרי
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  חו"ד של עו"ד שמתמחים בדיני עבודה  3המועצה רוצה לשלם , יש לי   : ניב ויזל
  

צריך לחשוב  אם משרד הפנים לא יאשר את בקשתנו מה האלטרנטיבה כיצד להמשיך ולהתקדם.   ירמי דוד:
  על דרך פעולה נוספת.

  
בו להיות אני תומך בהצעה, זו אמירה של תמיכה באדם שעשה לא מעט, מזכיר שהציבור בחר    אבי פליישמן:

  ראש המועצה . מציע לקיים הצבעה.
  

   מבקש להביא להחלטה:  ניב ויזל:

בהסתמך על חו"ד משפטית של מומחית לדיני ויחסי עבודה לפיה במצב המשפטי הקיים של 

, מחליטה המועצה ראש המועצה יש להמשיך ולשלם את שכרו של ראש המועצה מר משה דדון

כי על המועצה לפעול לתשלום שכרו ותנאיו הסוציאליים של משה דדון וכן מבקשת מליאת 

  המועצה להעביר נוסח החלטה זו לממונה על המחוז במשרד הפנים.

  

  : הוחלט לאשר פה אחד.התקיימה הצבעה

    

יים של בהסתמך על חו"ד משפטית של מומחית לדיני ויחסי עבודה לפיה במצב המשפטי הק

ראש המועצה יש להמשיך ולשלם את שכרו של ראש המועצה מר משה דדון, מחליטה המועצה 

כי על המועצה לפעול לתשלום שכרו ותנאיו הסוציאליים של משה דדון וכן מבקשת מליאת 

  המועצה להעביר נוסח החלטה זו לממונה על המחוז במשרד הפנים.

  

  
   19:35הישיבה ננעלה בשעה 

  
  
  
  

 

  
______________          ______________  

  ניב ויזל            רענן אהרונסון
 מ"מ ראש המועצה            מזכיר המועצה

 

 

 

 


