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 /710' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 במשגב 10.21.02שהתקיימה ביום 

 

דעוף -מוחמד אבו, (גילון)קובי סבן , (אשחר)עופר ירושלמי , (אבטליון)אביטל הכט , (ר"יו)ארז קרייזלר : השתתפו
-טל)רן אקרמן , (חרשים)מירה חפץ , (חלוץ)ינצקי 'ונצאיתן ק, (חוסנייה)טהא פעור , (הררית)ברוך רוזן , (דמיידה)

נועם , (כמון)גדעון רודוביץ , (כמאנה)עיד סואעד , (יעד)טל יער , (יודפת)דני עברי , (יובלים)צביקה פאר , (אל
למן גדי זיג, (מורשת)יצחק בוכריס , (מורן)יוסי לוי , (לוטם)יוסי בן סימון , (לבון)מאיר יעקובי , (כישורית)ק 'דיצ

גידי אהרוני , (סלמה)סעיד סואעד , (מעלה צביה)רונן גל , (ב"מצפה אבי)ירון מאיר , (מנוף)חזי כפיר , (מכמנים)
חיים , (רקפת)יואב פיסטינר , (ראס אל עין)ניקולא עטאללה , (קורנית)דיוויד היימן , (צורית)אייל זוהר , (עצמון)

 (תובל)ה ליבנת חדוו, (שכניה)יימי גרשונוביץ 'ג, (שורשים)ריס 

 (פלך)אירינה טרסיוק : חסרה

 בטי שוייצר, רומה מנור, שרון שפריר, שאול אשואל, ד יעקב קורין"עו, (אשבל)תומר עבודי : נכחו

 

 
התכנסו לישיבה הראשונה של , 1002בדצמבר  4שנבחרו בבחירות שהתקיימו ביום , נציגי הציבור

 .מליאת המועצה
 

הילדה  –ל "כי באותו יום הובאה לקבורה נעמה ביטון זציין ארז בצער , בפתח הישיבה
ארז ציין בגאווה את קהילת . הקטנה מגילון שנפטרה בתום מאבק ממושך במחלה קשה

להשתתף בצערה של , בשם המליאה, משגב שהתגייסה ותרמה ברוחב לב וביקש
 !!שלא ידעו עוד צער . המשפחה

 
 

 :סקירת ראש המועצה .א
קידם בברכה את החברים החדשים ואיחל להם הצלחה , צהראש המוע –ארז קרייזלר 

 .בתפקידם כנציגי ציבור
 

את החברים המוסלמים שחגגו בימים האחרונים את עיד אל " חג שמח"כן בירך ארז ב-כמו
 .פיטר ואת החבר הנוצרי לקראת חג מולד והשנה החדשה

 
לת הבחירות מנה, מדי בייר' קרא ארז את מכתב הברכה של הגב, בתום סבב היכרות

 –לסגניתה , בייר' הוא ביקש להודות לגב(. מטעם משרד הפנים)ז משגב "האחרונות במוא
 .יהודית רובין ולצוות הבחירות על העבודה המסורה והמדויקת שביצעו' הגב

 
, ציין ארז את עבודת המליאות הקודמות שהיו שותפות להכנת תשתית אסטרטגית, בהמשך

 . מערך שירותים ותעסוקה, וביםרעיונית ופיזית לקליטה ביש
 

הוא הדגיש כי המועצה . הסביר ארז את עבודת המליאה והאחריות המוטלת עליה, כן-כמו
הוא . בהתאם להנחיות צו המועצות ובהקפדה על מינהל תקין, והמליאה עובדות על פי חוק

ועיצוב  היא הריבון בקביעת -ציין כי המליאה צריכה להיות הזירה לדיונים ולהתלבטויות 
 . סגנו והצוות המקצועי, אך מי שמנהל בפועל את המועצה הם ראש המועצה -מדיניות 

 
ארז הוסיף כי חברי המליאה צריכים להיות נציגי האזור כולו וההחלטות שתתקבלנה צריכות 

 . להיגזר מראיה אזורית אחראית וכוללת
 

, יון בנושא התקציביתקיים ד, 10.21.02ביום , ארז ציין כי בישיבת המליאה הבאה

 



. 

הוא הדגיש כי המליאה הקודמת אישרה . בהשתתפותם של מנהלי המחלקות של המועצה
תעמוד גם , לאור הקיצוצים הצפויים בתקציב המדינה, בזמנו את מסגרת התקציב והוסיף כי

מ "ע, המועצה בפני אתגרים קשים והמליאה תצטרך לגלות אחריות ולקבוע סדרי עדיפויות
 .מאוזןלאשר תקציב 

 
 –בישר ארז למליאה כי המועצה מקבלת השנה תעודת זהב על ניהול כספי תקין  -לבסוף 

 .שהוא חלק מיצירת המוניטין החיובי של המועצה
 

 
 :סקירתו של היועץ המשפטי .ב

המשמש יועץ ', קולה ושות, קורין, ממשרד עורכי דין מנוסביץ, קורין( יעקב)ד קובי "עו
רה את הזכויות והחובות המוטלות על מליאת המועצה וציין סקר בקצ, משפטי של המועצה

 . יכולה לפעול אך ורק על פי חוק, כגוף מינהלי, שוב כי המועצה
 

, הוא ציין כי. דבר המהווה לדבריו עבירה פלילית, ד קורין הזהיר במיוחד מניגוד אינטרסים"עו
הוא  חייב להודיע  , הואינטרס אישי בענין כלש–אם יש לחבר מליאה אישית לו או לקרובו 

 . על כך מראש ולהימנע מלהשתתף בהצבעה
 

ד קורין להימנע מהתקשרות ישירה למשרד היועצים המשפטיים והדגיש כי "לסיום ביקש עו
 .ל המועצה"כל פנייה חייבת להיעשות באמצעות מנכ

 
 

 :מינוי ועדת קלפי .ג
הוחלט ברוב קולות , ותבטרם הוחל בתהליך בחירת סגן ראש המועצה ובחירת הועדות השונ

, ל המועצה"מנכ –רומה מנור : שחבריה, נבחרה ועדת קלפי, לבצע בחירות חשאיות ולשם כך
 .חדווה ליבנת ויצחק בוכריס

 
 

 :בחירת סגן ראש המועצה .ד
בשנת , אולם. ארז ציין כי בעבר מליאת המועצה בחרה את סגן ראש המועצה מתוך חבריה

י רוב חברי "שיאושר ע, החוק את ראש המועצה להציע סגןנעשה תיקון וכיום מחייב , ז"תשנ
 . המליאה

 
לראש : "המתייחס לבחירת הסגן, בצו המועצות 13ד קובי קורין הקריא את סעיף "עו

המועצה יהיה סגן אחד אשר ייבחר על פי הצעת ראש המועצה שאושרה בידי המועצה ברוב 
למנות וגם להפסיק , מועצה להציעהוא הוסיף כי זו סמכותו הבלעדית של ראש ה." חבריה

 .את כהונתו של הסגן
 

מביא איתו הרבה מאוד , שלדבריו מתאים לרוחה של המועצה, ארז הציע כסגנו את ברוך רוזן
ברוך רוזן הציג את עצמו ולאחר מכן גדי זיגלמן הציג את . רצון טוב ומוטיבציה, כנות, יושר

 .יד סגן ראש המועצהעמדתו ונימק את פעילותו באשר למועמדותו לתפק
 

(. 1: נמנע, 8: נגד, 11: בעד)נערכה הצבעה וברוב קולות נבחר ברוך רוזן לסגן ראש המועצה 
 !ברכות חמות לברוך והצלחה בהמשך מילוי תפקידו 

 
 

 :בחירת ועדות המועצה .ה
 :מליאת המועצה בחרה בועדות הבאות

 



. 

 :הנהלת המועצה
 ראש המועצה –ארז קרייזלר 

 ן ראש המועצהסג –ברוך רוזן 
 (שכניה)יימי גרשונוביץ 'ג

 (מכמנים)גדי זיגלמן 
 (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו
 (אל-טל)רן אקרמן 
 (שורשים)חיים ריס 

 :ועדת ביקורת        
 (אשחר)עופר ירושלמי        
 (מנוף)חזי כפיר         
  (פלך)אירינה טרסיוק         

 : *ועדת מכרזים
 (צורית)אייל זוהר 

 (חוסנייה)עור טהא פ
 (רקפת)יואב פיסטינר 
 (סלמה)סעיד סואעד 
 (מורשת)יצחק בוכריס 

 ל המועצה"היועץ המשפטי ומנכ+ 
 

 . 10.21.02ל הורחב ויובא לאישרור המליאה בישיבתה ביום "הרכב הועדה הנ - הערה* 
 

 :ועדת הנחות        
 (ב"מצפה אבי)ירון מאיר        
  (תובל)חדווה ליבנת         

 :ועדת כספים 
 (אבטליון)אביטל הכט 

 (אל-טל)רן אקרמן 
 (יובלים)צביקה פאר 

 (מעלה צביה)רונן גן 
 (כמאנה)עיד סואעד 

 . מנהלת החשבונות הראשית -גזבר המועצה והדס תמיר  -שאול אשואל + 
 

 :ועדת תמיכות     
  .ישמשו חברי ועדת תמיכות( למעט שאול והדס)חברי ועדת כספים     

 

 :דה לשימור אתריםהוע
 (אשחר)עופר ירושלמי 

 (יעד)טל יער 
 (כמון)גדעון רודוביץ 
  (תובל)חדווה ליבנת 

 

 : דירקטוריון החברה הכלכלית        
 (גילון)קובי סבן        
 (יובלים)צביקה פאר         
 (שורשים)חיים ריס         



. 

 

 : *הועדה המרחבית לתכנון ובניה
 מועצהסגן ראש ה -ברוך רוזן 

 (קורנית)דיוויד היימן 
 (עצמון)גידי אהרוני 

 (לוטם)יוסי בן סימון 
 

 .ל"נעשה שינוי בהרכב הועדה הנ, ר הועדה המרחבית"לאחר התייעצות עם יו :הערה* 
 .10.21.02הנושא יובא לאישרור המליאה בישיבתה ביום 

 

 :ועדה חקלאית        
 (מורן)יוסי לוי        
 (יודפת)דני עברי         
 (כמון)גדעון רודוביץ         
 (לוטם)יוסי בן סימון         

 :דירקטוריון קולחי משגב
 (לוטם)יוסי בן סימון 

 (אל-טל)רן אקרמן 
 (רקפת)יואב פיסטינר 

  
 

 :אישור בעלי זכות חתימה .ו
 :הוחלט כי בעלי זכות החתימה במועצה יהיו

 
 ראש המועצה –ארז קרייזלר      
 סגן ראש המועצה – ברוך רוזן     
 גזבר המועצה –שאול אשואל       
 

חתימתו של גזבר המועצה בצירוף חתימתו של ראש המועצה או חתימתו של סגן ראש 
 . המועצה ובצירוף חותמת המועצה יחייבו את המועצה

 
בהעדר גזבר המועצה יחייבו את המועצה חתימותיהם של ראש המועצה או חתימתו של סגן 

 .ל המועצה בצירוף חותמת המועצה"בצירוף חתימתה של מנכראש המועצה 

 

 

 
 ארז קרייזלר        :רשמה

 ראש המועצה       בטי שוייצר


