
 14/11/2021 מיום 08/21 מליאה מן המניין
 

 3מתוך  1 עמוד
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 אולם המליאה

 

 משתתפים:

  חברי מועצה: .1

 נוכחות שם הנציג שם היישוב מ נוכחות שם הנציג שם היישוב מ

עמית שפאן  כפר חרוב V 17 חיים רוקח ראש המועצה 1
 שגיב

V 

 לא נכח/ה חזי שהרבני מבוא חמה V 18 עקיבא טורנהיים אבני איתן 2

 לא נכח/ה מורן קורן מיצר 19 לא נכח/ה בועז רפפורט אודם 3

 V גלעד גליקמן מעלה גמלא 20 לא נכח/ה סקירן קמינ אורטל 4

 V ארי גולנדסקי מרום גולן V 21 חיים ספיריה אלוני הבשן 5

 לא נכח/ה דויד וולף נאות גולן V 22 אדם צברלינג אליעד 6

 V אורי מרגלית נוב V 23 דודי מורד אלרום 7

 לא נכח/ה - נווה אטיב 24 לא נכח/ה דוד פלד אניעם 8

 V רווית אוליאל נטור 25 לא נכח/ה דורון עופר אפיק 9

 V גדי דגן עין זיוון 26 לא נכח/ה אריק בן חיים בני יהודה 10

 V אלימלך אבנר קדמת צבי V 27 דרור עמית גבעת יואב 11

 V רונן גאון קלע אלון V 28 רמי ניסן ]ניסקה[ גשור 12

 V יואל פולצ'ק קשת 29 לא נכח/ה הרצל פרוחי חד נס 13

 V גל גפני רמות 30 לא נכח/ה - חיספין 14

 V מרים גולן רמת מגשימים 31 לא נכח/ה אביעד פרקש יונתן 15

 לא נכח/ה ברוך כהן שעל 32 לא נכח/ה אריק בן מאיר כנף 16

 14-, סה"כ חסרים 18  –סה"כ נוכחים

 

 : נוספים משתתפים .2

 "ד קובי קורין ]יועמ"ש[ עו

 

 

 על סדר היום:

 דיון במינויו של מר גלעד הילמן במנכ"ל המועצה .1

 דיון בשכרו ותנאי העסקתו של מנכ"ל המועצה הנכנס. .2

 דיווח ראש המועצה .3
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 1 -פ ר ו ט ו ק ו ל  -

 2 לתפקיד מנכ"ל המועצה[ אישור מינוי מר גלעד הילמן 1]

 3, השעה 14/11/21, התאריך היום 8/21את ישיבה  אנחנו פותחיםשלום לכולם,  :[ראש המועצה]חיים רוקח 

 4 :, אנחנו מתחילים את המליאה כאשר על הפרק למעשה שלושה נושאים18:10

 5 .דיון במינויו של מר גלעד הילמן כמנכ"ל המועצה .1

 6 .דיון בשכרו ותנאי העסקתו .2

 7  .קצת לבטיםגם לשתף בואולי  לגביו ד חשוב לי להסבירשמאו ,דיווח .3

 8מינוי מנכ"ל ולכן אולי ההצבעות בנושא אז ברשותכם אני רוצה לסיים את  :[ראש המועצה]חיים רוקח 

 9 ?נתחיל מכאן, אולי אתה תגיד מה ההליכים שנעשו עד עכשיו, איפה אנחנו עומדים

 10אחרי שהמליאה אישרה ברוב חבריה את סוגיית הצינון וסוגיית ניגוד  :[יועמ"ש]ן יקובי קורעו"ד 

 11העניינים שנובע מהיותו של גלעד חבר מליאה טרם הגשת המועמדות, אושרה המועמדות והוחל בתהליך 

 12לבדוק כשירותו של המועמד,  תכליתהועדה ש ומונתה ועדת מכרזים, ז .של אישור הצעת ראש המועצה

 13משרד הפנים כאשר חברים בה, חוץ מראש המועצה עם נציג ועדה שמתמנה זו  .עמידתו בתנאי הסף

 14שמשמש כיושב ראש גם שני חברי מליאה שנבחרו כאן במליאה הקודמת, היועץ המשפטי ונציג של משרד 

 15שם הוצגה  ,התקיימה ישיבה בלשכתו .נבחר מנכ"ל מועצה אזורית מטה אשר ,הפנים. כנציג משרד הפנים

 16חוות הדעת הייתה שאחרי  .תאמה של גלעד לתנאי הסףהערכנו בנושא של ניגוד העניינים והחוות הדעת ש

 17ועדה אישרה פה אחד את ושבדקנו הוא אכן עומד בתנאי הסף על כל הרכיבים שנדרשים לעמוד במבחן, וה

 18קביעת השכר לומאחר וכך למעשה המינוי אמור לבוא למועצה רק לאישור הסופי ו ,עמידתו בכשירות

 19יהיה, וזה ברוב רגיל, לא ברוב חברי  ככל והואחנו נמצאים עכשיו בשלב הזה. לאחר אישור המועצה, ואנ

 20המועצה, זה יחזור למשרד הפנים, שם תיעשה בדיקה נוספת של סוגיית הכשירות וסוגיית השכר, לאחר 

 21 תנו האחרון.אנחנו בשלב אחד לפני האחרון אבל מבחינ הסופי. קבלת האישור, זה יהיה האישור הפורמלי

 22אנחנו מסיימים את השלב הזה היום ואני מאוד מקווה שעוד השבוע אפילו  :[ראש המועצה]חיים רוקח 

 23אז חברים אנחנו כאן, צריך לעשות הצבעה, חברים, מי בעד אישור המינוי של  .זה יגמר במשרד הפנים

 24 גלעד? מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע. 

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

לתפקיד מנכ"ל  המועצה מאשרת מינויו של מר גלעד הילמןמליאת 

 המועצה, בכפוף לאישור משרד הפנים.

 אושר ברוב קולות

17 0 1 

 25 

 26 [ אישור שכרו של מנכ"ל המועצה הנכנס2]

 27בנושא של השכר, כיוון שגלעד נכנס כאן גם בתקופה לחוצה וגם מה שאנחנו  :[ראש המועצה]חיים רוקח 

 28יתה לנו יאני לא יכול להתחייב לו ליותר מזה, שיהיה ברור. ה ,עבודה של שנתייםיכולים להתחייב לו זה 

 29, ואחרי שנה או שנתיים 95%-יש פעמים שמתחילים ב 100%-ועדה והחלטנו שאנחנו מתחילים מיד ב

 30 רשכ 100%-מוסיפים וכן הלאה, כאן אנחנו לא רואים סיבה והחלטתנו מיידית להעלות את השכר ל
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 1? מי נגד? מי נמנע? אושר 100%שיעור של שכר מנכ"ל באישור אז חברים מי בעד . שרד הפניםלפי מ ,מנכ"ל

 2 .פה אחד

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

משכר  100%מליאת המועצה מאשרת את שכר המנכ"ל הנכנס בשיעור 

 , בכפוף לאישור משרד הפנים.מנכ"ל

 אושר פה אחד

18 0 0 

 3 

 4 [ דיווח ראש המועצה3]

 5 המועצה עדכן את חברי המועצה על הנעשה במועצה בימים אלו ופיזר את המליאה.ראש 

 

 -הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 

 

  חיים רוקחראש המועצה, 

 

 

 


