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  6666' ' ' ' אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מסאישור פרוטוקול ישיבת מועצה מסאישור פרוטוקול ישיבת מועצה מסאישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס .1
  
        לדחות לדחות לדחות לדחות הוחלט הוחלט הוחלט הוחלט , , , , מאחר ונטען שהפרוטוקול לא הופץ בין החבריםמאחר ונטען שהפרוטוקול לא הופץ בין החבריםמאחר ונטען שהפרוטוקול לא הופץ בין החבריםמאחר ונטען שהפרוטוקול לא הופץ בין החברים: החלטההחלטההחלטההחלטה
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  .לא היו הצעות לסדר

  
  לשלמה קטןלשלמה קטןלשלמה קטןלשלמה קטן" " " " יקיר זהב אלפי מנשהיקיר זהב אלפי מנשהיקיר זהב אלפי מנשהיקיר זהב אלפי מנשה""""הענקת  עיטור הענקת  עיטור הענקת  עיטור הענקת  עיטור . . . . 5
  

  שלמה קטן כיהן כראש המועצה  במשך שנים רבות    ::::אליעזראליעזראליעזראליעזר    חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
ואף שירת את היישוב כחבר ) 1985-1998בשנים 

שלמה קטן . 1998-2008מועצה מן המנין במהלך השנים 
היישוב ותרם רבות לפיתוחו  היה ממקימיו של

ושגשוגו ומן הראוי להוקיר את פועלו הרב בדרך 
מרכז השלטון ,בנוסף.של הענקת עטור זהב מיוחדת

 לכבדהמקומי הינחה את ראשי הערים והמועצות 
את כהונתם  ראשי רשויות שפרשו מתפקידם או סיימו

י אזכור נוכחותם "לרבות ע,בנושאכללים  ואף גיבש
שלמה קטן פרש .רוע בו הם משתתפיםבכל טקס או אי

מכל פעילות פוליטית ומשמש כיום כמנהלו של 
כי הגיעה השעה ,ינסבור. אביב-בוטינסקי בתל'מוזיאון ז

   . ליתן לו את הכבוד הראוי לו
  

  יקיר "תואר  עניקהמהמועצה עצמאות חג  מידי  : משהמשהמשהמשה    אופיראופיראופיראופיר
. ההערכה הכי גבוהההיתה עד היום זו  – "הישוב

 :אני רוצה להבין. נו נותנים עוד תוארעכשיו אנח
תואר ליתן  האם הוא ראוי –ר שכטר "לדוגמא לד

צריך לעשות ? "יקיר זהב"או  "יקיר הישוב"
  . קריטריונים וצריך לחשוב על כך עד הסוף

  
  יש הבדל מהותי בין ראש מועצה . השאלה במקומה  : אליעזראליעזראליעזראליעזר    חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
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ן אה ביאין מקום להשוו. בשכר לבין נבחר ציבור פעיל
מויאל אני מניח שגם . ר שכטר"לבין ד שלמה קטן

יהא ראוי אף הוא לעטור , אם יפרוש מתפקידו,שמעון
  .כל דבר בשעתואך . "יקיר זהב"

  
תקנון  התקיןול קריטריונים קבועאני חושב שצריך ל   :יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון

לקבלת , לעניות דעתי.וכללים להענקת עטורים שונים
אשר עיקר חייה אישיות  אויהר" יקיר זהב"עטור 

ביישוב ותרמה באופן משמעותי ומתמשך להקמתו 
להבדיל מאישיות , או לפיתוחו בכל תחומי החיים/ו

 בתחומים מסויימים אשר פועלה למען היישוב היה
  .בלבד

  
 ,כרותי את הנושא במקומות שוניםימתוך נסיוני וה  : משהמשהמשהמשה    אופיראופיראופיראופיר

מונות של ישוב לשים את כל התיל 20 -הצעתי בשנת ה
. הישיבות של המועצהיקירי הישוב באולם 

את תמונת ראשי . עניין זה לא עלה ולא צלח,לצערי
  . המועצה תמיד תולים בחדרי ישיבות

  
ראש המועצה שלמה קטן צריך לבדל אותו משאר   : סימוןסימוןסימוןסימון    זיוזיוזיוזיוד ד ד ד """"עועועועו

  . שוב כי הוא נתן קצת הרבה יותר מאחריםיהי יקירי
  כך שאנשים יוכלו אני מציע ליצור פינה עם ספר 

  . לעיין
  

   י"מתנדבי היישוב המצטיינים עאין צורך לאשר את   : אליעזראליעזראליעזראליעזר    חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
תחום ההתנדבות חייב להישאר מחוץ  .מועצה

יושב בראשה וזו אוחיון יש ועדה שקובי . לפוליטיקה 
אני שמח שיש תמימות דעים בנושא שלמה . תפקידה

בין יקיר רגיל ליקיר  שיש הבדלואתם מסכימים . קטן
בערב חג . המטרה היא לבדל אותו מהיתר. זהב

וגם כמה מילים חמות  ל שלמה קטןנאמר עהעצמאות 
שתי ביק. מר מספר דבריםלוהזכות תינתן לשלמה קטן 

  .25 -גם שיראיינו אותו לכבוד חגיגות ה
  המזכיר ימסד את הנושא ויביא בפנינו טיוטת תקנון 

  .וכללים מומלצים לאישור
   

  זה  –לעשות את כל המדרגות האלה בעיטורים האלו   : משהמשהמשהמשה    אופיראופיראופיראופיר
  . לא במקום      
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        יקיר זהב אלפי יקיר זהב אלפי יקיר זהב אלפי יקיר זהב אלפי """"טור טור טור טור עעעעקטן קטן קטן קטן     שלמהשלמהשלמהשלמהפה אחד להעניק לפה אחד להעניק לפה אחד להעניק לפה אחד להעניק ל    מאשריםמאשריםמאשריםמאשרים  : החלטההחלטההחלטההחלטה
        ". ". ". ". מנשהמנשהמנשהמנשה                    

עצה עצה עצה עצה ווווהתקבלה פה אחד והמהתקבלה פה אחד והמהתקבלה פה אחד והמהתקבלה פה אחד והמ    צעתוצעתוצעתוצעתוראש המועצה שמח שהראש המועצה שמח שהראש המועצה שמח שהראש המועצה שמח שה
הרב הרב הרב הרב מביעה את הערכתה הרבה לתרומתו הציבורית ולפועלו מביעה את הערכתה הרבה לתרומתו הציבורית ולפועלו מביעה את הערכתה הרבה לתרומתו הציבורית ולפועלו מביעה את הערכתה הרבה לתרומתו הציבורית ולפועלו 

    ל אלה ראוי הואל אלה ראוי הואל אלה ראוי הואל אלה ראוי הואועל כועל כועל כועל כ    ,,,,שוב שוב שוב שוב ייייהיהיהיהין מאז הקמת ן מאז הקמת ן מאז הקמת ן מאז הקמת של שלמה קטשל שלמה קטשל שלמה קטשל שלמה קט
        . . . . בטקס יום העצמאותבטקס יום העצמאותבטקס יום העצמאותבטקס יום העצמאות    """"יקיר זהב אלפי מנשהיקיר זהב אלפי מנשהיקיר זהב אלפי מנשהיקיר זהב אלפי מנשה""""קבל את אות קבל את אות קבל את אות קבל את אות לללל

  

        ממממ""""בעבעבעבע) ) ) ) 1987198719871987((((ש ש ש ש """"מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית לאלפמינוי דירקטורים בחברה הכלכלית לאלפמינוי דירקטורים בחברה הכלכלית לאלפמינוי דירקטורים בחברה הכלכלית לאלפ ....4444
        

אשר הוחלו גם ,משרד הפנים פרסם תקנות חדשות   :יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
המסדירות את מינוי  ,ש"באיו על מועצות מקומיות

קובעות את ,הל בתאגיד עירוניחברי הגוף המנ
דרכי המינוי וכן את ,את הכשירות לכהונה,הרכבו

משרד . פעילות הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה
הפנים הקים ועדת מינויים לבדיקת כשירותם 
והתאמתם של מועמדים לכהונה בגוף המנהל של 

התקנות החדשות חלות על מינוי . תאגיד עירוני
ה הבכירים ונציגי הציבור נציגים מקרב עובדי העיריי

   .אך לא על נציגים מקרב חברי המועצה
   

אני מציע לדחות את מינוי הדירקטורים לישיבת   : אליעזראליעזראליעזראליעזר    חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
חברי המועצה רשאים להמליץ על . המועצה הבאה

  . מועמדים לכהן בדירקטוריון
  

        של החברה של החברה של החברה של החברה בחירת נציגי הדירקטוריון בחירת נציגי הדירקטוריון בחירת נציגי הדירקטוריון בחירת נציגי הדירקטוריון הדיון בהדיון בהדיון בהדיון בלדחות את לדחות את לדחות את לדחות את   : החלטההחלטההחלטההחלטה
. . . . הבאההבאההבאההבאההמועצה המועצה המועצה המועצה     תתתתלישיבלישיבלישיבלישיבמ מ מ מ """"בעבעבעבע) ) ) ) 1987198719871987((((פי מנשה פי מנשה פי מנשה פי מנשה הכלכלית לאלהכלכלית לאלהכלכלית לאלהכלכלית לאל

חברי המועצה רשאים להמליץ על מועמדים לכהונה חברי המועצה רשאים להמליץ על מועמדים לכהונה חברי המועצה רשאים להמליץ על מועמדים לכהונה חברי המועצה רשאים להמליץ על מועמדים לכהונה 
בדירקטוריון מקרב נציגי הציבור תוך צירוף קורות חיים של בדירקטוריון מקרב נציגי הציבור תוך צירוף קורות חיים של בדירקטוריון מקרב נציגי הציבור תוך צירוף קורות חיים של בדירקטוריון מקרב נציגי הציבור תוך צירוף קורות חיים של 

        ....נסיונו ותנאי כשירותונסיונו ותנאי כשירותונסיונו ותנאי כשירותונסיונו ותנאי כשירותו,,,,המועמד הכולל פרטים על השכלתוהמועמד הכולל פרטים על השכלתוהמועמד הכולל פרטים על השכלתוהמועמד הכולל פרטים על השכלתו
        

  גזבר המועצהגזבר המועצהגזבר המועצהגזבר המועצה    ––––העסקה של יוסי ברזילי העסקה של יוסי ברזילי העסקה של יוסי ברזילי העסקה של יוסי ברזילי תנאי תנאי תנאי תנאי אישור אישור אישור אישור  6
  
  ל שה מתבקשת לאשר את תנאי העסקתו המועצ  : אליעזראליעזראליעזראליעזר    חסדאיחסדאיחסדאיחסדאי
  : כדלקמן,גזבר המועצה-ברזילייוסי       

  משכר  85% -והיקף השכר   50% –היקף משרה 
  . בכירים

  . חצי משרהליוסי נמצא פה המון הרבה מעל 
  
  



  מועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשה                         

        44851448514485144851אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד     116116116116הגלבוע הגלבוע הגלבוע הגלבוע ' ' ' ' רחרחרחרח
 7925262792526279252627925262    - - - - 09090909: : : : פקספקספקספקס,  ,  ,  ,      7925511792551179255117925511----09090909: : : : ''''טלטלטלטל
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        גזבר גזבר גזבר גזבר - - - - את תנאי העסקתו של יוסי ברזיליאת תנאי העסקתו של יוסי ברזיליאת תנאי העסקתו של יוסי ברזיליאת תנאי העסקתו של יוסי ברזילי    פה אחדפה אחדפה אחדפה אחד    יםיםיםיםמאשרמאשרמאשרמאשר: החלטההחלטההחלטההחלטה
        ::::כדלהלןכדלהלןכדלהלןכדלהלן,,,,המועצה המועצה המועצה המועצה                     

            . . . . משכר בכיריםמשכר בכיריםמשכר בכיריםמשכר בכירים    85858585%%%%    - - - - והיקף השכרוהיקף השכרוהיקף השכרוהיקף השכר        50505050%%%%    - - - - היקף המשרההיקף המשרההיקף המשרההיקף המשרה            
  

  מזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצה    ––––אוחיון אוחיון אוחיון אוחיון     יעקביעקביעקביעקבד ד ד ד """"אישור תנאי העסקה של עואישור תנאי העסקה של עואישור תנאי העסקה של עואישור תנאי העסקה של עו 7
  

  ד "המועצה מתבקשת לאשר את תנאי העסקתו של עו  :  חסדאי אליעזרחסדאי אליעזרחסדאי אליעזרחסדאי אליעזר
  :כדלקמן,מזכיר המועצה -יעקב אוחיון
  100% –היקף משרה 

  .משכר בכירים 85%משרה לפי  50%. א   :היקף שכר
  .)11-13דרגה (ר "לפי דרוג מחמשרה  50%. ב

  
  

        - - - - ד יעקב אוחיוןד יעקב אוחיוןד יעקב אוחיוןד יעקב אוחיון""""את תנאי העסקתו של עואת תנאי העסקתו של עואת תנאי העסקתו של עואת תנאי העסקתו של עו    פה אחדפה אחדפה אחדפה אחד    שריםשריםשריםשריםמאמאמאמא   ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
        ::::כדלהלןכדלהלןכדלהלןכדלהלן,,,,מזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצהמזכיר המועצה                

            100100100100%%%%    - - - - היקף משרההיקף משרההיקף משרההיקף משרה
        ....משכר בכיריםמשכר בכיריםמשכר בכיריםמשכר בכירים    85858585%%%%משרה לפי משרה לפי משרה לפי משרה לפי     50505050%%%%. . . . אאאא: : : : היקף שכרהיקף שכרהיקף שכרהיקף שכר

        ).).).).13131313----11111111דרגה דרגה דרגה דרגה ((((ר ר ר ר """"משרה לפי דרוג המחמשרה לפי דרוג המחמשרה לפי דרוג המחמשרה לפי דרוג המח    50505050%%%%. . . . בבבב                                                                
  
  
  
  
 ________________________________________________________________________    _             ____________________________________________________________________________        

        ד יעקב אוחיוןד יעקב אוחיוןד יעקב אוחיוןד יעקב אוחיון""""אליעזר חסדאי                              עואליעזר חסדאי                              עואליעזר חסדאי                              עואליעזר חסדאי                              עו       
        ראש המועצה                               מזכיר המועצהראש המועצה                               מזכיר המועצהראש המועצה                               מזכיר המועצהראש המועצה                               מזכיר המועצה                                

  
  
  

                                                                                                     קרן הרדוף: הרשמ                                                                  
  20:20: ישיבה הסתיימהה                   

  
 

  


