לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין ()1
שהתקיימה ביום  10.12.18במשגב
נוכחים  :דני עברי (יו"ר ,ראש המועצה) ,ערן הספל (אבטליון) ,עמיר שנאן (אשבל) ,חני בן שימול (אשחר) ,אסף אברהמי
(גילון) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,אמיר בשן (הר חלוץ) ,אבי גרבובסקי (הררית) ,סאלח עלי סואעד (חוסנייה) ,דן בבלי
(חרשים) ,דודו מנור (טלאל) ,יהודית אוליקר (יובלים) ,אראל עוזיאל (יודפת) ,אילת פאר (יעד) ,אסתר פרץ (כישור),
מוסא מוחמד עוואד (כמאנה) ,אורן ג'וליאן (לבון) ,נורית צ'סניק שקד (לוטם) ,דנה ראובנס (מכמנים) ,רונן גל (מעלה
צביה) ,אחמד עלי סואעד (סלאמה) ,אורה זיגלמן (עצמון) ,חוסיין מוחמד נעים (ערב אל נעים) ,טל חכים דרומי (פלך),
גל חכים (צורית) ,יהודית סלע (קורנית) ,עיסאם סואעד (ראס אל עין) ,רותי גולדנברג (רקפת) ,רותי יהודה (שורשים),
איציק ג'רסי (שכניה) ,תמר ויינר הר עוז (תובל).
לא נוכחים :אמיר בורשטיין (כמון) ,קובי שיר מוסקוביץ (מורן) ,רפי דיין (מורשת) ,גיל בר זוהר (מנוף) ,מיקי (מיכל)
מלך (מצפה אבי"ב).
משתתפים :לאוניד מליקין ,מהנדס המועצה; דודו דהן ,מבקר; עו"ד קובי קורין ,עו"ד מאיה קורין ,יועמ"ש; מירב בן-דע,
מנהלת אגף משאבי אנוש.
המליאה נפתחה ע"י ראש המועצה ,מר דני עברי ,בהצגת הנושא  -סיום העסקתה של דוברת המועצה הגב' נירית סגל.
דני עברי הוסיף וציין שיש מסמך נלווה שהועבר לכל חברי המליאה מבעוד מועד.
לבקשתה של נירית ,נקדיש את תחילת הדיון להצגת דבריה ,אח"כ יתאפשר זמן לשאול שאלות ,ולבסוף יתקיים דיון.
דני עברי ,ראש המועצה הציג את סדר היום של הדיון המיוחד של המליאה:
 .1הצגת דבריה של הגב' נירית סגל.
 .2שאלות מפי חברי המליאה.
 .3דיון.

 .1נירית סגל  -הצגה:
נירית בירכה לשלום את חברי המליאה והציגה עצמה כדוברת המועצה נכון להיום.
בתחילת דבריה פתחה בדוגמא לחשיפה תקשורתית שהמועצה היתה נתונה לה לפני כמה שנים בנושא בג"צ רקפת.
לטווח הארוך היה נזק תקשורתי .הטיפול שלה בנושא היה טוב יותר מהטיפול שהיה מתקבל מחברה חיצונית כפי שהיא
מבינה שדני מציע .רק אדם נגיש לקהילה יכול להוביל מהלך כזה ,לכן כל כך חיוני בעיניה שיהיה דובר למועצה.
נירית ביקשה להתעכב לרגע על התפקיד:
לדבריה ,כל הקהילה זקוקה לגורם שיהיה רגיש ומכוונן .ראש המועצה לדבריה לא פנוי לזה וחשוב שייבנה מנגנון מקצועי
ויציב ,שיהיו כלים ותהליכים שיפעלו גם בשגרה וגם בחירום .יש לדבריה הרבה טינה בתקשורת וגם במשגב.
צריך לאהוב עיתונות ותקשורת ,וגם להתמודד עם שאלות "מעצבנות" .רוב הקושי הוא לצאת לציבור בצורה אמינה,
לצמוח מכל משבר וקונפליקט.
נירית הציגה עצמה באופן אישי :נירית סגל 26 ,שנים במנוף ,בוגרת טכניון .לדבריה היא מופיעה בפני חברי המליאה
משום שראש המועצה החליט לסגור את מחלקת הדוברות.
בסקירה נירית הסבירה על הפרויקטים במהלך שנות עבודתה בארגון :לוחות שנה ,אתר אינטרנט (בכל מה שקשור
בשקיפות והנגשת מידע לציבור ,שימוש במדיה חברתית ,שפה וחזון ,פעילות לקידום עסקים).
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במהלך עיצוב הלשכה לאחר הבחירות ,חשוב שיהיה ייצוג למי שאיננו מקבל דווקא את דעותיו של ראש המועצה.
מבקשת לפנות לחברי המליאה שלא יחששו להביע את דעותיהם גם נגד ראש הרשות.
נירית ביקשה שתינתן לה הזדמנות לחפיפה ולבחינת אופן עבודתה על-ידי חבר מליאה שיועמד לטובת ליווי פעילותה
כדוברת ,שכן היא מבקשת לוודא שהתפקיד שלה יועבר לידיים טובות.

 .2שאלות חברי המליאה:
טל חכים :מעריכה את נכונותך לעמוד בפני כולנו במעמד כזה .מהי בקשתך המדויקת?
נירית סגל :לדחות את הפיטורין ,לבחור נציג מליאה שילווה את המשך עבודתי.
איציק ג'רסי :האם אינך חושבת שדרוש אמון בין ראש המועצה לבין הדוברת?
נירית סגל :המשרה איננה משרת אמון.
אבי גרבובסקי :את מבקשת להמשיך לעבוד או לערוך חפיפה עם מישהו אחר?
נירית סגל :גם וגם.
אורה זיגלמן :האם לא רצוי שראש מועצה חדש ינהיג שיטות עבודה חדשות?
נירית סגל :אני נתלית באילנות גבוהים .הדבר דומה למאבק בין השרה איילת שקד לבין המשנה ליועמ"ש דנה
זילבר.
מוסא מוחמד עוואד :עבודת המחלקה לא מוכרת לציבור.
נירית סגל :הוצא מידעון בשפה הערבית.
דני עברי :האם יש שאלות נוספות?
יהודית סלע :מבקשת לדעת במדויק מה הצעתו של דני?
אסף אברהמי :מבקש שהדיון ייערך בדלתיים סגורות.
דני עברי :אני חושב שדווקא צריך לערוך את הדיון ב"דלתיים פתוחות" ,האם יש חברי מליאה נוספים
שמבקשים דיון ב"דלתיים סגורות"?
הערה :מרבית חברי מליאה ,כלומר למעלה ממחצית הנוכחים ,הביעו את רצונם לקיים דיון ב"דלתיים סגורות".
דני עברי :מבקש אם כך ,מכל מי שאינו חבר מליאה ,לצאת מהדיון.

 .3דיון ב"דלתיים סגורות":
לאחר התייחסות מספר חברי מליאה לנושא ,וטרם הצבעה בעניין ,הועלתה הצעה בהצבעה חשאית.
בעד3 :
כיוון שפחות מ 1/3 -מחברי המליאה ביקשו לקיים הצבעה חשאית ,תיערך הצבעה גלויה.
עלתה להצבעה הצעתו של דני עברי.
-

סיום משרת "דוברות".
קידום הליך להעסקת אדם שיטפל בפניות הציבור ,ובקשר עם הציבור.
בכפוף לדיון נוסף ,ותקצוב מתאים ,להתקשר עם חברה חיצונית לפי הצורך.
כפועל יוצא  -לסיים את העסקתה של הגב' נירית סגל ,דוברת המועצה ולצורך כך לקיים כל הליך נוסף
ככל שיידרש.
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דני עברי ראש המועצה
יו"ר הישיבה

