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 24/8/20מיום  20#207פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 השי רובין,  רבקה בן ארי, , דודי אלוןידידיה הוכמן, ,  יובל בר ,  אלי אהרון מאיר יפרח,  : גדי ירקוני,   נוכחים

 . , רותם בוקסבאום, דני ברזילי, רונית בן רומנומזל ערוסי             

   .- 0-:  מתנצלים  

 . -0- חסרים : 

 . הנהח"ש-, יפהגזברית- כבימנכ"ל, -: ניר  קבועים נוכחים 

 דוברת. -: יפעת קבועים חסרים 

   .המושבים מ  נציגים, צוער -מתן:   אורחים

 

 :   על סדר היום
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 )מיכל(.                       2019דו"ח כספי מרכז קהילתי לשנת  .5

 קריטריונים לחלוקת כספי פייס לישובים )רננה(.                  .6

 הכנה להצגת פרוייקט דיה למליאה )עופר(.                        .7

 .  31/8/20בתאריך   8#2020אישור סדר היום לישיבת מליאה  .8

 

 : דיונים והחלטות 

 . מידע  .1

עמדותיהם בנושא  דעתם ו להעביר את  , שביקשו מושביםמה םנציגי הגיעו ישיבת ההנהלה ל •

  20לישיבה והוקצבו לנושא להצטרף  הנציגים הוזמנו  .נטילת סמכויות סגן ראש המועצה

 שעל סדר היום. לאפשר להנהלה להמשיך בדיונים  דקות שאחריהן התבקשו הנציגים 

 

 .  )בזום(  5/8/20מיום  6#2020פרוטוקול הנהלה  אישור .2

    .5/8/20מיום  6#2020הנהלה  לאשר את פרוטוקול ניר מבקש מחברי ההנהלה  

 החלטה : 

 . 5/8/20מיום  6#2020הנהלה ההנהלה מאשרת את פרוטוקול 
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 . חדילה מכהונת סגן ראש המועצה .3

,  ליטול את סמכויותיו ראש המועצה לסגן ראש המועצה על כוונתו הודיע  9/8/20בתאריך : רקע 

ולהיות שותף   , , לחזור אל ראש המועצהלגבש את עמדתו  12/8/20עד פשר לסגן שהות יאו

גן,  לא התקיים שיח בין ראש המועצה לס , במהלך הימים שהוקצבו. להחלטת ראש המועצה

ופרסם את ההחלטה  , בכתב לסגן החלטתו העביר ראש המועצה את  , 12/8/20תאריך וב

 לחברי מליאת המועצה. 

עמדתם נגד  דעתם ואת הביעו את ת ההנהלה, שהגיעו לישיבהמושבים  מ ם ציגינ : בפתח הדיון 

וההשלכות האפשריות על מערכות היחסים בין מגזרי  נגד הדרך בה בוצע,  , המהלך

סגן  לזכותו של פורום המושבים לקבוע מי יהיה  . הנציגים טענו  יישבות השונים במועצהההת

 ראש המועצה. 

הדרך בה נעשה  צריך נוהל מסודר של פיטורי סגן ומינוי סגן. :   )ע"י חברי ההנהלה(בדיון עלה  

ובלת על הדרך ועל חוסר השיתוף, איפה החזון  קלא היתה ראויה והשיח לא היה תקין.  המהלך 

אם במליאה  . מעולם לא היתה שותפות בין ראש המועצה לסגן.  ? השיתוף ? הקהילתיות ? 

, ולטובת המועצה צריך לחזור  שנה אחורה  30קיבוצים, חזרנו - תהיה התפלגות מושבים

הוויכוח הוא ברמה האישית, יש פער שיוצר  והדיון הוא על הדרך,  מההחלטה. חוקית זה אפשרי 

חייב תהליך גישור. למרות כול הצער,  , מת, מבין את תחושת המושבים אבל לא שותף להבעיה 

את הפעילות ואת קבלת ההחלטות,  זה לא יכול להמשיך. קיים מתח שמשתק  מרגע שזה קרה 

לוג בין ראש  . מוצע לאפשר מספר שבועות לדיאהנתק בין ראש המועצה והסגן לא טוב למועצה

 המועצה והסגן, ייתכן שתגיע הצעה ו/או יעלו רעיונות נוספים. 

גם לפני המליאה שאישרה  נעשה כול שניתן כדי להימנע ממהלך כזה. לאורך שנים  – סיכום גדי 

. המהלך בוצע אחרי  להביא מועמדים נוספים לתפקידאת הסגן הופעלו מערכות לחצים  

ככול שנכנסים לתהליך כזה הוא תמיד  . קשות   והתלבטויות  רבות מחשבה רבה, התייעצויות 

 אבל לא ניתן יותר לעבוד ביחד.  ין ראש המועצה לסגן באין יריבות אישית פוגע.  

 מעומק הלב על התזמון בסמוך לאירוע אזכרה שלא היה מודע לה. מתנצל 

 גם לאור הדברים שנאמרו בדיון,  , שכדי למנוע כול ספק הובהר –  סיכום ניר

 . 9/8/20כפי שהועברה לסגן בתאריך נמצאת בתוקף, החלטת ראש המועצה 

 

 . 2020מענק משרד הפנים  .4

 . ויובא להנהלה קרובה , הסעיף לא עלה לדיון

 

 .   2019דו"ח כספי מרכז קהילתי לשנת  .5

 ויובא ישירות לדיון והחלטה במליאה.  , הסעיף לא עלה לדיון

 

 . קריטריונים לחלוקת כספי פייס לישובים  .6

 ויובא ישירות לדיון והחלטה במליאה.  , הסעיף לא עלה לדיון

 

 .  הכנה להצגת פרוייקט דיה למליאה  .7

 ויובא להנהלה קרובה.  , הסעיף לא עלה לדיון
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 . 31/8/20בתאריך   8#2020אישור סדר היום לישיבת מליאה  .8
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 ,  (חדילת סגן ) 5 ף את סעי  של המליאה הקרובה,  סדר היוםלא להעלות להוחלט   : החלטה 

 דו"ח על כספי רמ"י. ולהוסיף לסדר היום סעיף  ,( מענק מ.הפנים) 9את סעיף ו

 

 

 

 אישר להפצה :                    בברכה :             

 גדי ירקוני                 ניר ים                                                              
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
 

 

 

 7/9/2020אושר בתאריך : 


