
 

 

 2010נובמבר  7
 101/2010: הדיון. מס

 40' ישיבת מליאה מס :סוג הדיון
  40מליאה  :סימוכין

 
 
 
 
 

 40' פרוטוקול מליאה מס :נושא הדיון
 
 

 40ישיבת מליאה  :מטרת הדיון
 10:00-10:30' יום א 2010יוני  27 :תאריך
 בבית המועצה :מיקום
 הפרוטוקול מליא - 002 :פורום

ארנון מינס , אמנון נגר , אמנון בטיה , אליעזר גז , איציק גולדברג, אורי בר מעוז , אברהם קטרי  :משתתפים
, קובי רייך, עמיר ריטוב, משה רז, מילי יפרח, יצחקיצחק , יוסי נחמני, חיים שגיא, חיים גואטה , גדעון כהן , 

  שמעון שריר, רן להב , רונן סלטון , רוני שרפי 
 אורה גפני :חסרו

 פנינה אמויאל משה , מאיר שביט, ישורון פרסיק :משתתפים נוספים

 מנהל מחלקת חינוך. 1
 

בנושא מנהל ( ישיבה של מן המניין)קיימה המליאה דיון מיוחד , לאור פניית חברים –מנהל מחלקת חינוך 
 :מחלקת חינוך

י המליאה הכולל את "ן ואושר ע"י חברת אמ"י המבנה הארגוני שהוצע ע"ת למחלקת חינוך עפ/מינוי מנהל.א
 .גני ילדים ותחבורה, נוער, תרבות: היחידות הנוספות כגון

המועצה מודיע כי לאור ראש  –לבקשת חברים לפתוח בהליכי משמעת  –התבטאות כלפי חבר מליאה .ב
לחברי המליאה אין סמכות לדון בהליכי משמעת ובהליכי פיטורין של , ד היועץ המשפטי של המועצה"חו

 .עובדים
חברי המליאה הביעו את מורת רוחם ביחס להתבטאות כלפי חבר מליאה ופונים לראש המועצה להציג את 

 .פעולותיו בעניין
 

ת מחלקת החינוך /ערות החברים והתייחסותם לעניין מינוי מנהלבתום הדיון ולאחר שנשמעו ה :החלטה
נוער , תרבות, גני ילדים)הוחלט כי ראש המועצה יקבל לסמכותו את תיק החינוך , ולעניין התבטאות עובדת

 .מ"מ מנהל המחלקה ותונחה להציג עצמה כמ"רונית רופא תכהן כמ' הגב, (ותחבורה
כולל התייחסות . חינוך' אישור נחיצות משרה למינוי מנהל מחתפעל המועצה בהקדם האפשרי ל, כמו כן

 .לתקציב למימון המשרה
י שיקול "ראש המועצה שמע את הודעת חברי המליאה ביחס להתבטאות וידווח למליאה על פעולותיו עפ

 .דעתו ובמידת הצורך

 
 

 .משתתפים נוספים, חסרו, משתתפים :תפוצה
 רונן אלוני, הדסה רוסו, אתי לוי אוסי, אריאלה מלאכי, יצהריאיילה , אורית אנגל :מכותבים

 ראש המועצה  -עמיר ריטוב  :י"אושר ע

 י"נערך ע



 
 

 

 ברכה מלאכי
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