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מליאה

פרוטוקול ישיבה מס'  1/11/09של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה
שהתקיימה ביום רביעי י' בשבט תשס"ט4.2.2009 ,
בשעה  18:30בבית העם במושב לוזית
ישיבת מליאה ראשונה וחגיגית  -קדנציה11
נכחו:
משה דדון
גוטריימן אלחנן
ראובן שמעון
יעיש דדון
יגאל אבדר
אריה עובדיה
גבריאל נרדי
כהן מקסים
שמואל שמש
ישראל אלוני
משה סויסה
יהודה בן אהרון
ברק כץ
מוטי חן
דוד כהן
אבי פליישמן
יוסי משה
שלומי סעדון
מיקי פרנקוביץ
יוסף בר דוד
אלון ורדי
שלום בוקובזה
כפרי גל
מיכאל ביטון
ששון סיידוף
ראובן צמח
חיים בוזגלו
דדון נפתלי
רענן אהרונסון
עזי טלר
הרשיש אברהם
איאס שבתייא
קורש רחמים
שמאי ולני
ניסים גדסי
גדליה נוריאל
נימי יפה
אברהם ג'מו
עוודאללה מחמד
בהג'ת ברהום
משה מזון
שמואל שני
גבאי רמי
קאופמן דן
ישראל גבאי
חי חדד
דליה יונאית
זיוה גל
אלעמי אמיר
אביגדור כהן
אליה ענת
בראל רם
יהושע משה (בובי)
גבאי דוד
נחמיה יוסף אברהם
עזריאל צדוק

ראש המועצה
אביעזר
אבן ספיר
אדרת
אורה
אשתאול
בית זית
בית מאיר
בית נקופה
בקוע
בר גיורא
גבעת יערים
גבעת ישעיהו
גיזו
גפן
הראל
זכריה
זנוח
טל שחר
יד השמונה
ישעי
כסלון
כפר אוריה
לוזית
מבוא בית"ר
מוצא עלית
מחסיה
מטע
מסילת ציון
נוה אילן
נוה מיכאל
נוה שלום
נחושה
נחם
נטף
נס הרים
נתיב הל"ה
עג'ור
עין נקובה
עין רפה
עמינדב
צובה
צור הדסה
צור הדסה
צלפון
צפרירים
צרעה
קרית ענבים
רמת רזיאל
שדות מיכה
שואבה
שורש
ליאון שריגים
תירוש
תעוז
תרום

חסרו:
חוה שפיר
יובל לוי
דוד דרומלוביץ

נחשון
מעלה חמישה
רמת רחל

משתתפים:
רב המועצה
הרב יוסף הראל
ראש המועצה היוצא
מאיר ויזל
גזבר המועצה
מתי קליגר
מהנדסת המועצה
חגית ישראל
מנהל משאבי אנוש
פנחס הומינר
מנהלת אגף חברה וקהילה
שולה בן אהרון
עו"ד היועץ המשפטי
פנחס קובן
מנהל מח' טכנית
משה ליאון
יו"ר ועד העובדים
משה דוד
חברת ועד העובדים
זקלין פרץ
חבר ועד העובדים
עמוס רחמים
חברת ועד העובדים
סמדר בשארי
חבר ועד העובדים
עוזי קחו
מנהל מח' תרבות
פיני תורן
מח' תרבות
יוכי פחימה
מח' תרבות
ערן אוחנה
מנהל מח' תחבורה
שמעון רונן
קצין בטיחוח בתעבורה
שמעון בוסקילה
הפקות אירועים ,צור הדסה
חני בן יהודה
רל"ש המועצה
דורית אוחנה
אביעזר
מרדכי רחמים
אדרת
יהודה אלמליח
בית נקופה
שמואל שמש
טל שחר
בני אלירז
נוה מיכאל
ירמי דוד
נס הרים
ענת ארגוב
צובה
ישי שניר
צלפון
ישראל גבאי
קרית ענבים
משה ביטנר
לוזית
איציק גנון
לוזית
יהודה דדון
לוזית
אבי דדון
לוזית
אהרון דדון
אבן ספיר
חזי יששכר
אבן ספיר
עופר יצחק
נס הרים
זאב רפאל
צור הדסה
יוני אלמוג
שריגים
גילה דדון
לוזית
חנה גאנון
לוזית
מרים ביטון
מבוא ביתר
גילה כהן
צלפון
יניב אוחנה
צלפון
בת שבע גבאי
טל שחר
ירדנה אלירז
מחסיה
שלום אמויאל
עין נקובה
נגיב עוודאללה
ועוד תושבים וחברים מהמועצה האזורית מטה
יהודה

2

סדר היום:
 1.בחירת סגני ראש מועצה  -לענין זה מצ"ב אישור תקציבי למשכורות סגני ראש המועצה.
 2.אישור מורשי חתימה.
 3.בחירת נציג ציבור לועדות בחינה לקבלת עובדים.
 .4אישור נציגים לאיגוד ערים לכבאות :ששון סיידוף ,יאיר אברהם ,דורית אוחנה.
.1

בחירת סגני ראש מועצה

לשנת  2009שאושר במליאת המועצה בתאריך
משה דדון :לפרוטוקול מצ"ב אישור הגזבר אישור תקציבי
 25/11/2008בפרוטוקול מס'  ,55/10/08תוקצבו שני סגנים בשכר כולל רכב בליסנג והוצאות
נלוות בהתאם:
א .שכר ונלוות לשני סגנים בסעיף תקציבי מספר
 1,000אלפ"ש.
הפנים כ-

 1611/110וזה בהתאם להנחיות משרד

ב .תוקצב עלות רכב ונלוות בסעיפי תקציב הבאים:
 . 1רכב לסגן ראש מועצה סעיף תקציבי  1741/536בסך  60אלפ"ש.
 . 2רכב לסגן ראש מועצה סעיף תקציבי  1811/532בסך  60אלפ"ש.
ג .בהתאם להתנהלותה בשנים האחרונות לרשות קיימת היכולת לעמוד במסגרת התקציבית
הנ"ל.
פנחס קובן :בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,תשלום שכר לסגנים מותנה באישורי בפניכם ,חברי המליאה
הנכבדים ,כי ננקטו כל ההליכים הנדרשים לפי החוק ולפי הנוהל למינוי סגנים .הנני לאשר זאת
בפניכם כיום.
משה דדון :מבקש לאשר את נימי יפה כסגן ראש המועצה לפי סעיף
סמכויות ניהול אגף הפיתוח.

 36לצו המועצות האזוריות – ומאציל לו

הוחלט :לאשר פה אחד את נימרוד יפה כסגן ראש המועצה .
 37לצו המועצות האזוריות
משה דדון :מבקש לאשר את יוסי משה כסגן ראש המועצה נוסף לפי סעיף
ומאציל סמכויותיו כאחראי על משאבי אנוש ,פיקוח על ועדים מקומיים ,ופרוייקטים מיוחדים.
הוחלט :לאשר פה אחד את יוסי משה כסגן ראש המועצה.
אישור מורשי חתימה.
.2
משה דדון :מורשי החתימה יהיו שלושה:
משה דדון – ראש המועצה
מתי קליגר – גזבר המועצה
מורשי חתימה שלישי כאשר אחד מהשניים לא נמצא לחתום

– נימרוד יפה.

הוחלט :לאשר פה אחד את מורשי החתימה משה דדון ומתי קליגר ,ומורשי שלישי נימרוד יפה.
בחירת נציג ציבור לועדות בחינה לקבלת עובדים.
.3
המועצה תשלח לראש מינהל השירות רשימה של שמות נציגיה לועדת בחינה הרשימה תכלול את
משה דדון:
שמות נציגי הרשות המקומית ונציגי הציבור המקומי.
נציג הרשות בועדת בחינה הוא ראש המועצה .במקרים בהם ראש המועצה מעונין שאחר ישתתף,
על ראש הרשות לדאוג להאציל מסמכותו לאחר .ההאצלה מתבצעת באישור מליאת המועצה.
במידה והוחלף נציג הרשות יש להוציא כתב מינוי חדש.
לכל מנהלי האגפים ראש המועצה יאציל את הסמכות להיות נציג האגף ו/או המחלקה בועדות
בחינה בהתאם לסוג המכרז.
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רשימת נציגי המועצה לועדת הבחינה
 מר משה דדון – ראש המועצה
 מר יוסי משה – סגן ראש המועצה
 מר נמרוד יפה – סגן ראש המועצה
 מר מתי קליגר  -גזבר המועצה
 עו"ד פנחס קובן  -יועץ משפטי
 מר פנחס הומינר  -מנהל משאבי אנוש
 מר חיים בן דוד – מנהל האגף לאיכות הסביבה
 גב' שולה בן אהרון  -מנהלת האגף לרווחה וקהילה
 מר חיים אברהם  -מנהל מחלקת החינוך
 מר פנחס תורן  -מנהל מחלקת תנ"ס
נציג המועצה יהיה אחד מאלו ,וישתתף בועדת הבחינה לקבלת עובד הקשור לתחום העיסוק של
המנהל.
מינוי נציג ציבור לועדות בחינה לקבלת עובדים
6ג לחוק שיווי זכויות
משה דדון :לגבי מינוי נציג ציבור טעון אישור מליאת המועצה ,אדגיש כי עפ"י סעיף
האישה ,התשי"א –  1951בעת אישור מינוי נציג ציבור בועדת הבחינה יש לשקול העדפת מינוי
אישה לתפקיד בהתחשב בשאר המינויים ואיוש התפקידים במועצה.
נציג ציבור נבחר ע"י מליאת המועצה ,חברותו בועדת הבחינה באה למנוע חשש להעדפה של
מועמד למשרה בשל שיקולים פוליטיים/אינטרסים פסולים .נציג הציבור ,הוא תושב בתחומי
הרשות ,אינו עובד או חבר במועצה ואף לא היה מועמד באחת הרשימות שהתמודדו בבחירות
האחרונות למועצה.
מוצעת הגב' שרה סומך ,שמילאה תפקיד זה בשנים האחרונות בצורה ראויה.
הוחלט :לאשר את נציגת הציבור – שרה סומך.
אישור נציגים לאיגוד ערים לכבאות :ששון סיידוף ,יאיר אברהם ,דורית אוחנה.
.4
 3נציגים שלפחות מחציתם
משה דדון :מבקש לאשר נציגים לאיגוד ערים לכבאות .האיגוד ערים יש לנו
דהיינו שניים חייבים להיות עובדי מועצה .אני מציע את :ששון סיידוף ,יאיר אברהם ,דורית
אוחנה ,כשהשניים האחרונים הם עובדי מועצה.
הוחלט :לאשר.

הישיבה ננעלה בשעה

21:00

____________
משה דדון
ראש המועצה
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