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                     ב"ה
 

מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת  של 4מס' מן המניין מישיבה רוטוקול דיון פ

בחדר הישיבות  00:20בשעה ( 16/5/2017)תשע"ז  באייר כ'', גשהתקיימה ביום  2017

 המועצה האזורית גוש עציון 

 

 : נכחו

 : חברים

  המועצהראש  – ןשלמה נאמ

  תקוע, -משה סוויל

 נוקדים – רישי טחוב

  צורכרמי  – אברהם וייס

  עיןבת  –ט גולדשמי יאיר 

 צוריםראש  – גדעון שינדלר

  אלעזר - אודי ימיני

 אלון שבות - אראל גולדנברג

 עציוןכפר  – אפי סומך,

  מיצד - אלי רוזנברג

  גילההר  – רונן מזרחי

  עוזמגדל  – וישמעיה של

 שבותאלון  – עמיחי גורדין

 : משקיפים

 מעלה עמוס  - יואל סילבר

 הנחלאיבי  – מוטי הלר

 גזבר מועצה –: ענבר לוין סגל

 מבקר המועצה –מר שי צפורי 

 יועץ משפטי - לבצקייסמר עקיבא 

 

 על סדר היום:

 בנושאים הבאים:א . עדכוני ראש המועצה 

  .אירועי נתיבי אבות .1

 .שינוי בשעות פתיחת  יום הלימודים .2

עדכון על התפטרותו של יואל סילבר )מעלה עמוס( מדירקטוריון חל"פ והצטרפותו למליאת  .3

 .המועצה כחבר מן המניין
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 ב . נושאים לדיון:

 איוש ועדות  המליאה: .1

, לאגד את כולם סביב  לאור מספר הרב של הועדות הקימות מציע כי  ,, מר שלמה נאמןראש המועצה

 אשכולות, כאשר הועדות יתחלקו בין האשכולות.  6

 כל אשכול יפעל יחד עם האגף הרלוונטי של המועצה ומזכירות האגף יסיעו בריכוז האשכול.

 

רוב חברי המליאה קיבלו את היוזמה, וביקשו להוסיף את האגף החדש וועדות נוספות שאינן מופיעות 

 נושא האשכולות יכול להיות יותר מפרה ועבודה יעילה יותר.כי  וציינבמסמך הטיוטה. אף 

 

 

 :מינוי סגני ראש מועצה .2

בתוספת חבר מליאה  , אשר יהיו חלק מועדת הנהלה, ללא שכרסגנים 3למנות  מבקש ראש המועצה:

 לסגנים החברים שראש המועצה מבקש למנות אותם .חברים קבועים 5כך שההנהלה תמנה  ,נוסף

 את אורי בנק בתור חבר ועדת ההנהלה. ישי טחובר, יואל סילבר ועמיחי גורדין וכמו כן :הם

 

להביע את  ולא נכח, אולם ברצונהוא בישיבה הקודמת  ביקש לציין כי מזרחי רונןבמהלך הדיון, 

 על כך שהחלטות הרות גורל מתקבלות במיילים, מבלי שמתקיים דיון עם אפשרות להצבעה. ומחאת

בהתנהלות שלך אתה גורם לנו להרגיש חותמת גומי, אני  כולנו רוצים בהצלחתך ובהצלחת המועצה.

 נהל תקין.ומי רוצה שקיפות 

, כ"אפערי אך ישנם מתנהלים, כאן אירועים ה, לעדכן קימחוסר זמן לא הספ ציין כי ראש המועצה 

מציאות לא פשוטה של כניסה לתפקיד ואני מאמין שבתחילת הקיץ, כאשר בעלי  ,מנכ"לים מתחלפים

 .לקבל אמון מצפהאני  ,התפקידים יכנסו, העסק יתחיל לעבוד

חוות דעת משפטית  קיבלכותב לכם שראש המועצה לא ייתכן שיש כמה אופציות לדון איתי, אולם 

 ואחד מחברי המליאה מבקש לראות את זה בכתב. זה לא לעניין. אני מצפה ל"כתף"מיועמ"ש 

 . ולאימון מלא הדדי

לגבי הסגנים היו לי הרבה לבטים ולאחר שהחלטתי הייתי צריך אישור ממשרד הפנים ורק היום 

 לבחירת הסגנים לישיבה הבאה. דחות את ההצבעה לכן מבקש לקיבלתי תשובה. 

, ואני לא זוכר שהיה דיון כזה . זה נראה 2004אני חייב לומר שאני חבר משנת ביקש לציין כי: " אפי

 חוסר אמון וכל אחד תורם את חלקו כולל אני.

להתעכב רק על הוא רצה למועצה כמוצר מוגמר.  את הנושאהנהלת המועצה הופכת למטבחון ותביא 

 , זה לא נכון.שלנוהייצוג, שכחת את המגזר 

במכרזים. בבחירות הקודמות דוידי נבחר, הצעתי  ולאאני לא מוכן להיות בשום ועדה כרגע במועצה 

 את עזרתי ואילו כעת הרגשתי שאתה לא רוצה את עזרתי.
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 החלטות : 

 בות.יוזמן המח"ט לאחת מישיבות המליאה הקרו ,. לבקשתו של אריאל 1

 סגן בשכר  –. נערכה הצבעה  בנושא האגף החדש  2

לאחר שהובהר לחברי המליאה כי הקמת האגף החדש תחסוך כסף למועצה הובהר ומוסכם על חברי 

המליאה כי אישור הקמת האגף החדש יבוא במקום מינוי סגן ראש מועצה בשכר, וכל זמן שהאגף 

 פעיל לא יוכל להתמנות סגן ראש מועצה בשכר.

 הסעיף אושר. פה אחד -בעההצ

 . במליאה הבאה תתקיים הצבעה למינוי הסגנים. 3

 . המשך איוש ועדות המליאה יתקיים בדיון הבא.  4

 

 רשמה: יפה שטרית  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה

 

 שלמה נאמן

 ראש המועצה

 

 

 

 


