
 
 

  
  

  שלא מן המין 6/2019פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
  )9201 בפברואר 17( טתשע" אדר א' י"ב, ראשוןביום  שהתקיימה

  
, אליעזר רודריג, שלומי שוקרוןמלאכי לויגר, אליהו ליבמן, ישראל ברמסון, ישראל אזולאי, : משתתפים

  סטס גרשיקוב, 
  , ליטי סעייד, לא השתתפו: חיים זליגר

  שולי שמעון: וכחים
  

 סדר יום: 
  אישור תקון חכ"ל (לאור הערות מ. הפים) . 1
 אישור מיוי ושכר לגב' עה דיאל כמבקרת פים וממוה על תלוות הציבור. . 2
 כציג המועצה במועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה. מיוי מר חגי גלס . 3
ציון חגי/ימים מיוחדים של כלל העדות הגרות בישוב (כגון חג הסיגד, יום הצחון על האצים,  . 4

 המימוה וכיו"ב).  (אליעזר רודריג)
 מיוי וועדת ההלה . 5
 בחירת ציגי המועצה לדירקטוריון חכ"ל  . 6
 "סבחירת ציגי המועצה לההלת המת . 7

  
 2018דיאל אגם ותן סקירה על פעילות המשטרה בשת מפקד משטרת יהודה רפ"ק 

  
  אישור תקון חכ"ל (לאור הערות מ. הפים): 1סע' 

  
בישיבת המועצה מס' החכ"ל כפי שהוחלט וסח תקון בההסתייגויות  2שולי: משרד הפים לא אישר את 

  המקורי של משרד הפים.ולפיכך מוצע לאשר את התקון בוסח  1/2019
  

  פה אחד –הצבעה: בעד 
  

  17/2/2019מיום  6/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  עפ"י הוסח של משרד הפים ללא הסתייגויות את תקון החכ"ל לאשרהוחלט 

  
  

  אישור מיוי ושכר לגב' עה דיאל כמבקרת פים וממוה על תלוות הציבור: 2סע' 
  

שתועסק בחצי מוצע לאשר את מיוי הגב' עה דיאל כמבקרת פים וממוה על תלוות הציבור  שולי:
  .2משכר מכ"ל בדרגת רשות  90%לפי ולאשר את שכרה בחוזה אישי משרה 

  
  פה אחד -הצבעה: בעד    

  
  17/2/2019מיום  6/2019בישיבה מס'  2החלטה בסע' 

כמבקרת פים וממוה על תלוות הציבור, שתועסק בחצי משרה את מיוי הגב' עה דיאל לאשר הוחלט 
  .2משכר מכ"ל בדרגת רשות  90%ולאשר את שכרה בחוזה אישי לפי 

  
  מיוי מר חגי גלס כציג המועצה במועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה. :3סע' 

  
כציג המועצה במועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה  ,שולי: מוצע למות את מר חגי גלס מהל מח' שפ"ע

  .יהודה
  

  פה אחד –הצבעה: בעד 
  



 
 

  
  17/2/2019מיום  6/2019בישיבה מס'  3החלטה בסע' 

  כציג המועצה במועצת איגוד ערים יהודה. לאשר את מיוי מר חגי גלס מהל מח' שפ"ע,הוחלט 
  
  

ציון חגי/ימים מיוחדים של כלל העדות הגרות בישוב (כגון חג הסיגד, יום הצחון על האצים,  :4סע' 
  המימוה וכיו"ב).  (אליעזר רודריג)

  
ותמליץ למועצה כיצד לציין את המועדים המיוחדים ש/ל כלל העדות  אליעזר: מציע להקים וועדה שתדון

  צחון על האצים וכיו"ב.יכגון חג הסיגד, יום ה - המתגוררות בקריה
  

  פה אחד –הצבעה: בעד 
  

  
  17/2/2019מיום  6/2019בישיבה מס'  4החלטה בסע' 

חדים ש/ל כלל העדות להקים וועדה שתדון ותמליץ למועצה כיצד לציין את המועדים המיוהוחלט 
  צחון על האצים וכיו"ב.יכגון חג הסיגד, יום ה - המתגוררות בקריה

  אליעזר יגבש את הרכב הועדה.
  

  מיוי וועדת ההלה :5סע' 
  

ישראל ן, אליעזר רודריג, ישראל ברמסון ואליהו ליבמ :הםאליהו: מציע למות וועדת ההלה שחבריה 
  עדה גם ציגים מסיעות אח וכולו.ואי"ה בהמשך, רחיב את הקואליציה וסיף לו אזולאי.

  
  (אליהו, ברמסון, רודריג, אזולאי) 4 –הצבעה: בעד 

  (מלאכי, סטס, שלומי)  3מעים:          
  

  הצעת אליהו התקבלה
   

  17/2/2019מיום  6/2019בישיבה מס'  5החלטה בסע' 
  ישראל אזולאין, אליעזר רודריג, ישראל ברמסון ושחבריה הם: אליהו ליבמלאשר ועדת ההלה הוחלט 

  
  .בחירת ציגי המועצה לדירקטוריון חכ"ל :6סע' 

  
  לדירקטוריון החכ"ל:דלהלן אליהו: מציע לבחור את ציגי המועצה 

  
  ציגי המועצה מקרב חברי המועצה: אליהו ליבמן, ישראל ברמסון וסטס גרשיקוב  
  ציגי המועצה מקרב עובדי המועצה: שולי שמעון, חיים שחר, ולה אייזשטיין.  
  אברהם בן יוסף, טלי יעקב ואורי עופר.ציגי המועצה מקרב הציבור:   

  כל עוד אין שותפות אמיתית. ,ת"ססטס: מבקש לא להכלל כציג המועצה בחכ"ל ולא בההלת המ
  

  .כמיוי זמי עד שסיעה וספת תצטרף לקואליציה אליהו: אז אי מציע את אליעזר רודריג
  

  (אליהו, אליעזר, אזולאי, ברמסון) 4 –הצבעה: בעד 
  (סטס, שלומי) – 2מעים   

  
  מלאכי לא משתתף בהצבעה

  
  הצעת אליהו מתקבלת

  
  17/2/2019מיום  6/2019בישיבה מס'  6החלטה בסע' 

  לדירקטוריון החכ"ל:דלהלן לבחור את ציגי המועצה הוחלט 
  

  ציגי המועצה מקרב חברי המועצה: אליהו ליבמן, ישראל ברמסון אליעזר רודריג.  
  ציגי המועצה מקרב עובדי המועצה: שולי שמעון, חיים שחר, ולה אייזשטיין.  
  הציבור: אברהם בן יוסף, טלי יעקב ואורי עופר.ציגי המועצה מקרב   

  



 
 

  
  
 

  .בחירת ציגי המועצה לההלת המת"ס :7סע' 
  

  אליהו מציע לבחור את ציגי המועצה דלהלן לההלת המת"ס:
  

  ציגי המועצה מקרב חברי המועצה: ישראל אזולאי וליטי סעייד.
  ציגי המועצה מקרב עובדי המועצה: סויה מלון ומור חמיאס.  
  ציגי המועצה מקרב הציבור: תמר סיקוראל ועמי תורגמן.  

  
  (אליהו, אליעזר, ברמסון, אזולאי) 4 –הצבעה: בעד 

  (מלאכי, סטס, שלומי) 3מעים:   
  

  הצעת אליהו התקבלה
  
  

  17/2/2019מיום  6/2019בישיבה מס'  7החלטה בסע' 
  לבחור את ציגי המועצה דלהלן לההלת המת"ס:הוחלט 

  ציגי המועצה מקרב חברי המועצה: ישראל אזולאי וליטי סעייד.
  ציגי המועצה מקרב עובדי המועצה: סויה מלון ומור חמיאס.  
  ציגי המועצה מקרב הציבור: תמר סיקוראל ועמי תורגמן  
    

  
  
  
  

  שולי שמעון                                               אליהו ליבמן                                                                  
  מזכיר המועצהראש המועצה                                                                                                               

  

  רשם: שולי שמעון

  

  


