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פרוטוקול דיון מישיבה מן המניין מס'  9של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2019
שהתקיימה ביום א' ,כ"ו בחשוון תש"פ ( )24/11/2019בשעה 18:30
נוכחים:
שלמה נאמן  -ראש המועצה
חברים:
יצחק פריד  -תקוע
חגי שמואלי – כפר עציון
צביקה נמט – נווה דניאל
עמיחי גורדין – אלון שבות
יהודה ולד – כרמי צור
אלחנן פרומר – מיצד
יאיר גולדשמיד – בת עין
זיו חקשוריאן – קידר
עדי סמואל – נוקדים
יצחק גרינוולד  -אלעזר
אוריה לוברבוים – משקיף ,שדה בועז
אילנה פקטור – משקיף ,פני קדם
איתן שאער – משקיף ,שדה בר
יואל סילבר – מעלה עמוס
סגל:

יפה שטרית – מנכ"לית המועצה
שי צפורי  -מבקר המועצה
שלו קיים – גזבר המועצה
עו"ד עקיבא סילבצקי

נעדרים:

עדנה אלמקייס – הר גילה
רפי טוויל – אלון שבות
אורי שכטר – ראש צורים
תחיה גודינגר – תקוע
אופיר כהן – משקיף איבי הנחל
מנשה לוינגר – משקיף ,מרחבי דוד
ערן דגני – משקיף ,כפר אלדד
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על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת המליאה 8/2019
החלטה:
אישור פרוטוקול ישיבת המליאה 8/2019
מאושר – פה אחד
 .2תב"רים
שלו :תב"ר טיפול נקודתי מיצד – תב"ר של  3מלש"ח בסה"כ .הישוב משתתף ב 1.6 -
מלש"ח .שאר הסכום מגיע מהחטיבה להתיישבות.
אלחנן :מטרת הפרוייקט הוא להביא מבנים יבילים ,שיהוו הכנסה וחוסן כלכלי לישוב.
לישוב יש אישור עקרוני להלוואה משני בנקים .יש משפחות שמחכות להיכנס.
יואל :על כמה קרוואנים מדובר ?
אלחנן12 :
החלטה:
אישור התב"רים כפי שהוצגו ע"י גזבר המועצה
מאושר – פה אחד
 .3דו"ח רבעון מספר  2לשנת 2019
שלו :אנחנו מציגים את רבעון  .2מדובר על התקופה שעד  .30/6/19 -זה הדו"ח הסופי.
ארנונה כללית – תוקצב ב –  34מלש"ח .יש סטיה של  8%מהצפי .לאחר העלאה
שהמליאה אישרה הגביה נעשתה רק בחודשים האחרונים .הגביה היא רטרואקטיבית
מ –  .1/1/19נראה את העלייה בהכנסות רק באוקטובר ,בדו"ח המבוקר של סוף
השנה .נראה צמצום של הפער.
זיו :גם אם אתה מוסיף  5%זה לא סוגר את הפער שיש כרגע.
שלו :יש תמיד פיגורים בגביה .ברבעון ראשון הסטייה יותר גדולה .ככל שהשנה
מתקדמת הסטייה הולכת ומצטמצמת.
עצמיות חינוך  /רווחה – מדובר על גביה שלנו .כולל אגרות תלמידי חוץ ,השתתפות
בהוצאות רווחה.
תקבולים ממשרדי ממשלה – משרד החינוך ,משרד הרווחה .כרגע אנחנו רואים תמונה
הפוכה ממה שנראה לקראת סוף שנה .נראה שקיבלנו יותר כספים בגלל שקיבלנו
מקדמות .הפיגור ילך ויגדל במיוחד עכשיו שהאוצר לא מעביר כסף ואין וועדות
כספים .אנחנו בחוסר מאוד גדול ממשרדי ממשלה.
זיו :המצב שלא מעבירים כסף זה בגלל המצב הפוליטי ?
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שלו :כן .זה גם חוצה מועצות ולא רק ביו"ש .קיבלנו בוועדת כספים האחרונה קצת
כסף למפוני נתיב האבות .כרגע הצלחנו לשכנע רק על פיצויים למשפחות .עדיין לא
אושר התשלום על בניית חלקה  ,91שכבר ביצענו בפועל והוצאנו עליה כספים.
מענקים – המענקים המיועדים לא מגיעים .זה די צפוי .בדר"כ מגיעים בסוף שנה.
איתן  :נכון להיום מה הסטטוס ?
שלו :אותו דבר .אבל זה צפוי.
עצמיות אחר – מדובר על אגרות בניה ,אגרת ביוב .תקצבנו ב –  14מלש"ח וברבעון 3
אנחנו כבר עוברים את התחזית.
יצחק פ :לא כדאי להפריד את ההכנסות האלה ? שיהיה יותר ברור ?
שלו :זה הפורמט של משרד הפנים.
אנחנו בגרעון של  5.1מלש"ח לתקופה זו .ע"פ מה שנאמר לי ע"י ענבר בתקופת
החפיפה ,סך כל הגרעון התקופתי ללא קבלת מענקים כ –  11מלש"ח .אם כך ,אנחנו
עומדים ביעד .תואם גם את שנה שעברה.
זיו :יכול להיות שהגרעון השנתי הוא סדר גודל של  6%מסך ההכנסות של המועצה ?
שלו :נכון.
זיו :ואם חס ושלום המענקים לא מגיעים ?
שלו :אנחנו במצב רע .עם זאת הבעיה שלנו תהיה קטנה ביחס לרשויות אחרות.
שלמה :כל המועצות בתמונה .בתוך הקו הירוק המצב הרבה יותר טוב .ביו"ש
המועצות לא יכולות להמשיך לתפקד ללא המענקים.
צבי :עליה בהוצאות של  ,8%עליה בהכנסות של  .2%מה יהיה ברבעון השלישי ?
ההוצאות הם פי ארבע מההכנסות .עד כמה נעשה מעקב ? אני שואל על המגמה.
שלו :לא ניתן לראות מגמה מדו"ח זה בלבד .ההכנסות מגיעות בסוף שנה והוצאות
נפרשות על פני כל השנה.
צביקה :אתה אומר שהפער יתאזן ?
שלו :נכון
יואל :כדאי לראות מה היה בשנה שעברה.
שלו :ההוצאות וההכנסות שניהם גדלו .הסיבה שזה לא גדל באותו יחס זה שההכנסות
מגיעות בסוף שנה .בתכנון תמיד יותר שמרנים ובביצוע קצת חורגים.
צביקה :הצפי שלך שבדו"ח דצמבר יעלה באותו יחס ?
שלו :הערכתי היא שההכנסות וההוצאות שניהם יגדלו מעבר לצפי הראשוני בתקציב.
עם זאת הצפי שלי הוא לעמוד ביעד של גרעון של  1.5מלש"ח.
יגאל :גם את העלאת הארנונה שנעשתה רטרואקטיבית נראה רק בהמשך.
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שלמה :הסכום הגדול המדובר פה אלו הסעות .אנחנו מקבלים את התקצוב לפי אותו
חודש ב שנה הקודמת .המקדמה של משרד החינוך היא על בסיס שנה שעברה .זה
מתאזן רק בעוד שנה .רק עכשיו סגרנו את .2017
צביקה :זה דו"ח ע"פ מזומן ?
שלו :נכון .וזה גם מרע את המצב.
 .4הגדלת משרת מבקר המועצה.
יפה :בשל מספר התושבים במועצה אנחנו מחוייבים להעלות את משרת המבקר
למשרה מלאה .כחלק מתוכנית ההבראה ביקשנו לדחות את ההתחלה ל – .1/1/20
אנחנו מחוייבים ע"פ משרד הפנים .את השכר כבר אישרנו במליאה קודמת 90% -
משכר בכירים.
יואל :לפי מה שאני יודע הוא עובד בעוד רשות.
שלמה :נכון .הוא יפסיק ויעבור לעבוד רק בגוש עציון.
אלחנן :הוא גם ממונה תלונות ציבור.
שלמה :נושא של תלונות ציבור באחריותו .פניות ציבור באחריות מורית.
יצחק פ :הגדלת המשרה מופיעה בתוכנית התייעלות שחתמנו עליה ?
שלמה :זה מופיע כבר בתוכנית של  .2019הגענו לפשרה עם משרד הפנים שהגדלת
המשרה תתחיל רק ב – .1/1/20
צביקה :כמה זה מעמיס על התקציב ?
יפה :עוד  200אש"ח.
צביקה :זה כורח שמשרד הפנים מחייב ?
שלמה :מחייב כבר שלוש שנים .הצלחנו לקבל דחיה.
החלטה:
הגדלת משרת מבקר המועצה ל – 100%
מאושר
בעד – ( 10שלמה ,יצחק פ ,חגי ,עמיחי ,יהודה ,יאיר ,יואל  ,זיו  ,אלחנן ,יצחק ג).
נמנע ( 2 -עדי ,צביקה)
 .5הצגת פעילות ועדת ביטחון
שלמה :ביקשנו מיצחק פריד להציג את פעילות הוועדה .אחת הוועדות היותר פעילות.
יצחק פ :ועדת ביטחון היא לא וועדה סטטוטורית .יש בה גם תושבים .הוקמה לפני כמה
שנים .מהמליאה חברים בה רפי ועדנה בנוסף יש תושבים כגון עודד לאוב ,אבינועם
גוטליב ,ידידיה הוניג ועוד .מהמועצה משתתפים פינצ'י קב"ט המועצה ודניאל הנסון –
מזכיר הוועדה .אנחנו מתכנסים בדר"כ בימי שלישי לפני ישיבות מליאת המועצה.
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מתחילים בסקירה ביטחונית של פינצ'י ,שמעדכן באירועים חשובים  -הערכת מצב .לפני
כשנה הכרנו את המח"ט .יושב בוועדה קבוע קצין הגמ"ר .יאיר כהן ,קצין הגמ"ר סיים
את תפקידו .מחליף אותו שמעון .הקשר עם הצבא הוא קשר טוב .אני בקשר עם קצין
הגמ"ר כדי להעלות את הצרכים שלנו מול המח"ט וגם עם פינצ'י.
דוגמאות לנושאים שעסקנו בהם :דנו לגבי תנועת ערבים ויהודים במרחב ,תגובות שלנו
לאירועים ביטחוניים ,עסקנו בהפעלת סייר גושי ,מערך רפואי  -אסף וילף אחראי רפואה
נתן סקירה על המערך הרפואי .יש לנו פערים במוסדות חינוך  -בעיה בהקצאה .דנו לגבי
תיאומי טיולים במוסדות חינוך כאן באזור .אנחנו רוצים לעודד טיולים של בתי הספר
בגוש עציון .בפגישה הקרובה נעסוק במוקד הביטחוני וגם נסייר בו .אנחנו רואים את
התושבים וגם אותנו שגרירים לנושא הביטחון .התושבים גם שותפים בקבלת ההחלטות.
ולכן יודעים לשגרר אותם החוצה .אנחנו נמצאים בדיבור ישיר עם הצבא ועם כל
הגורמים אל מול האירועים בשבועות האחרונים – עליית זריקות האבנים ובקבוקי
התבערה במזרח הגוש ובכביש לכיוון כרמי צור.
המטרה שלנו ללבן את הדברים ,לקדם אותם ולהעלות אותם על השולחן .יש שת"פ מלא
עם עובדי המועצה ועם התושבים.
יצחק ג :אתה מרגיש שהדברים מתקדמים ? שהצבא מבין את האזרחים ? עד כמה השיח
מאפשר לצבא לפעול קצת אחרת ?
יצחק פ :השיח עם הצבא הוא מורכב .מצד אחד אנחנו מחזקים את ידי הצבא ומצד שני
דורשים את הדרישות שלנו .חשוב להיות עם יד על הדופק .המח"ט מבין היטב את
הסיטואציה.
עדי :מבקשת להתייחס לנושא הקליטה .אנחנו בפתח שנת  2020ואין קליטה .אנחנו
נתונים לחסדים של חברות פרטיות .האם הנושא מתעכב שנתיים בגלל תקופת בחירות
בלתי נגמרת ? האם צריך להישרף ברכב בלי יכולת לקרוא לעזרה ? זה נושא שצריך
להפנות אליו משאבים בצורה משמעותית ורצינית.
יצחק ג :זה במזרח הגוש ?
שלמה :גם במערב הגוש יש נקודות שאין בהם קליטה.
צביקה :אני פניתי לקמ"ט תקשורת .הייתה שיחה לא נעימה .אמר שלא היה מודע .ביקש
שישלחו אליו איזה כבישים הם בעייתיים .הכין תוכנית פעולה .פונה לחברות
הסלולריות.
עמיחי :אני יושב בישיבות המליאה כבר שבע שנים .אני זוכר את משה סוויל מטפל
בנושא .יש פה בעיה.
יואל :זה על השולחן כבר שנים.
שלמה :ברור שקמ"ט תקשורת יודע וגם הגורמים מעליו מודעים לבעיה .נעשה סקר
קליטה ,צה"ל עשה את כל העבודה של המיפוי .החברות הסלולריות בישראל חייבות
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לתת פתרון וביו"ש החוק לא מחייב אותם .מבחינה כלכלית לא משתלם להם להשקיע.
בדיוק כמו תשתית האינטרנט .כשבאים עם הטיעון הביטחוני הם מבקשים מימון של
משרד הביטחון .משרד הביטחון טוען שזה שייך למשרד התקשורת.
עמיחי :למה לא החילו את החוק ?
שלמה :יש עוד כמה חוקים שלצערנו עדיין לא החילו על יהודה ושומרון.
עקיבא :יש בעיות משפטיות .הכבישים הם לא בתחום ישובים ,יש השפעה על הישובים
הפלשתינאים .הנושא מורכב.
שלמה :יש גם בעיה של קרקע להעמדת אנטנות .אם הצבא יפקיע מבחינה ביטחונית הוא
צריך לשלם – דמ"צ .צה"ל לא יממן לנו קליטה סלולרית .לפני כמעט שנתיים השגנו 40
אש"ח – אצלנו בגוש זה אמור להתממש באזור גשר ליברמן והעליה למיצד – שם תהיה
הגברת הקליטה .אין אדמות מדינה במקומות שצריך להגביר את הקליטה.
יצחק ג :לפלשתינאים יש קליטה ?
אילנה :האם אזרח פרטי יכול לעשות שיתופי פעולה ? כמועצה אני מבינה שאי אפשר.
שלמה :אפשר לקנות סים פרטי .לצה"ל יש פתרון שהוא הציע והיה אמור לעבוד כבר
לפני חצי שנה .צהל נכנס להסכם עם פרטנר על הרשת הצה"לית .הם עשו פיילוט שבסוף
אולי יתרחב לכל יהודה ושומרון .הרשת הצבאית תיתן קליטה גם למספרים אזרחיים.
עדי :צה"ל יכול להפקיע קרקעות אם יש לו צורך ביטחוני .אזרח שנוסע בכביש זה לא
צורך ביטחוני ?
אוריה :בישיבות עם משרד הביטחון עולה שוב ושוב שזה לא מוכר כצורך ביטחוני.
שלמה :מדובר על  400מלש"ח לרשת את כל יהודה ושומרון .אנחנו מעלים את זה בכל
מקום .הכי נכון מבחינתנו זה להחיל את החוק.
עמיחי :הסיכוי שיחילו את החוק קיים .למה לא ללחוץ על משרד המשפטים שיעשה צו
אלוף ?
שלמה :יש הרבה חוקים שתקועים.
יצחק פ :הכי פחות פרגמטי זה משרד המשפטים.
שלמה :ברמת המועצה והכוח הציבורי אנחנו ממצים את המאמץ עד תום .כבר השקענו
כסף לקידום הנושא .ברמה האזרחית נכון שכל תושב יתקשר לחברה שלו ללחוץ על נושא
הקליטה.
אלחנן :עסקתי בזה שנים .שלחנו תושבים להתלונן וזה לא עזר.
יצחק פ :התקינו לפעמים בישובים מגברים.
אלחנן :יש קטע כביש בדרך למיצד של  3ק"מ שאין קליטה .יש פתרון שאני מריץ מול
המהנדס של סלקום .לשים מגבר בנקודה גבוהה.
יצחק פריד :אשמח שתקשר אותו גם אתנו לגבי ציר ליברמן.
צביקה :אולי לקשר אותו למועצה ?
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יפה :בשמחה.
חגי :מה התייחסות הוועדה לטרור חקלאי ?
יצחק פ :התייחסנו לזה סביב ראש השנה .לפי מה שבדקנו הטרור החקלאי פחת
משמעותית משנים קודמות .לעומת שנה שעברה אנחנו במגמת ירידה.
שלמה :ישר כוח לוועדה על הפעילות.
 .6אישור המלצות ועדת תמיכות.
שלו :נציג עכשיו את התמיכה בבי"ס אורות עציון .לאחר שבדקנו את החומרים שהוגשו
בשאר התמיכות ,כל המגישים היו צריכים להשלים חומרים .עדיין לא סיימנו את
הבקרה בשאר התמיכות.
מדובר על בסיס ההמלצות שהמליאה אישר לתבחינים 600 .ש"ח לתלמיד ז'-ח'₪ 300 .
לתלמיד א'-ג' .הסברנו שזו תמיכה שהולכת ויורדת .כיום יש תלמידי גוש עציון בבי"ס
אורות עציון באפרת רק בכיתות ז' – ח' .בשנה הבאה יהיו רק בכיתה ח' ,ואחר כך כבר
לא ילמדו שם .מדובר קצת פחות ממאה אש"ח .בשנה שעברה דובר על  146אש"ח.
צביקה :הממ"ד פה גם מקבל את הכסף הזה ? מדובר בתמיכה שעמותת אורות עציון
ביקשה ? המועצה חייבת לתת ?
עקיבא :אף פעם לא חייבים תמיכות.
צביקה :אגרת תשלומי חוץ – המועצה חייבת .ה –  100אש"ח גם חייבים לתת?
שלמה :זו השנה השביעית שתמיכה זו מתבצעת .זה היה הסיכום בין המועצות.
צביקה :כשהצבענו על התמיכות אמרת שזה יבוא שוב להצבעה.
שלמה :ההצבעה על המנגנון כבר נעשתה .מה שמגיע עכשיו לדיון זה אישור הפרוטוקול.
מה שאתה שואל נדון והחלטנו עליו בישיבות קודמות.
עקיבא :אישרנו את התבחינים.
צביקה :הסכום לא אושר פר תלמיד.
שלו :אכן ,בתבחינים אושר סכום פר תלמיד.
שלמה :בתי הספר שלנו מתוקצבים בסכומים יותר גבוהים.
צביקה :על מה מצביעים עכשיו ?
שלמה :הנוהל אושר כבר בדיון קודם .לאחר הפרסום ניגשים גופים בהתאם לתבחינים.
לתמיכה הזו ניגשה עמותת אורות עציון .ועדת תמיכות בודקת את המגישים לפי
הקריטריונים .ההצבעה עכשיו היא אישור המלצת ועדת התמיכות .נוהל תמיכות מאשר
קריטריונים וסכום.
יצחק פ :ההחלטה היא לא לתמוך באורות עציון באפרת אלא לתמוך בתלמידים מגוש
עציון.
צביקה :זה בנוסף לאגרת חוץ.
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שי :למה הגענו להקמת אורות עציון בגוש ? כי באפרת טענו שהם לא יכולים לקלוט את
התלמידים שלנו כי ההוצאות גדולות.
החלטה:
אישור המלצת ועדת תמיכות לתמיכה בעמותת אורות עציון.
מאושר
בעד –( 12שלמה ,יצחק פ ,חגי ,עמיחי ,יהודה ,יאיר ,יואל  ,זיו  ,יצחק ג ,עדי ,עמיחי,
אלחנן)
נגד ( 1 -צביקה)
 .7עדכון מפעל ראוי.
יפה :מפעל ראוי מאפשר למועצה לנהל את הנשקים .כל הישובים יכולים להעסיק את
השומרים בעצמם ואנחנו מנהלים את אחזקת הנשק וההכשרה .בישובים גדולים ככל
שיש להם יותר מאבטחים זה מקל על הנושא .הפעם היישובים מרוויחים את הכסף.
היישובים משלמים רק את התחזוקה כ –  ₪ 100לשנה .היה פיילוט שנערך לפני כמה
חודשים ובהמשך אליו התקדמנו לכל היישובים.
יצחק ג :היישובים צריכים להחזיר את הנשקים ?
יפה :הישוב בוחר את השומרים .הם מקבלים אצלנו את הנשקים .בעבר היה לנו אישור
רק לנהגים ולמאבטחים של מוסדות חינוך.
יצחק ג :זה עולה כסף למועצה ?
יואל :הישוב חוסך ומעביר תשלום סימלי .רעיון מבורך .כדאי להתייחס גם לנושא
הניקיון ברחובות .הישובים הקטנים לא מתמודדים עם זה .העסקה הכוללת מוזילה
עלויות.
יפה :מתוך פורום המזכירים אנחנו מעלים סוגיות בנושא ומנסה לטפל בהם.
 .8מינוי עמותת התיירות כאחראית על אתרי מורשת.
שלמה :עמותת התיירות הגישה בקשה לקבל בת שירות לאומי .קיבלו תקן מטעם אתרי
מורשת .כדי לממש את התקן אנחנו צריכים להסמיך את העמותה לטפל באתרי מורשת.
זה קורה בפועל ,לא עשינו את זה אף פעם באופן פורמלי.
אילנה :מה האחריות הזו כוללת ? מה מצב השימור ?
שלמה :מי שאחראי על השימור זה המנהל האזרחי.
אילנה :אנחנו מממנים עמותה כדי להיות אחראים .מה האחריות הזו כוללת ?
יפה :כרגע מדובר על מינוי בת שירות.
אילנה :צריך לחשוב מה האחריות ואז לפי זה למנות .לעשות מיפוי.
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שלמה :מיפוי זה בתחום ההנדסה .אנחנו מדברים על תחזוקה והפעלה.
יאיר :איפה ביס"ש בנדון ?
שלמה :זה גוף פרטי.
יאיר :מה בת השירות הולכת לעשות ?
שלמה :מדובר על הגדלת כוח האדם בעמותה ובהתאם לזה את היכולת והיקף הפעילות.
אילנה :יהיו המלצות אחרי הערב שימור שהתקיים השבוע ,בשיתוף עם המועצה לשימור
אתרים .האם הם יהיו אחראים על קידום הפעילות ?
שלמה :בהתאם לתקציב.
יאיר :מה עלות התקן ?
שלמה :המועצה לא משלמת .העמותה משלמת.
החלטה:
מינוי עמותת התיירות כאחראית על אתרי מורשת
אושר  -פה אחד
 .9עדכוני ראש מועצה
שלמה :המועצה הדתית גוש עציון מקדמת קמפיין לאומי של שינוי שיטת הקבורה בארץ
וחזרה לשיטת חז"ל של ליקוט עצמות .היא יזמה קמפיין על מנת לזכות בתמיכה
ציבורית ליוזמה זו.
ההצעה נובעת ממצוקה קשה ביותר .אנחנו יחסית במצב טוב אבל יש מקומות שבהם
המדינה קורסת תחת העומס .הרב רפי אוסטרוף יזם את התהליך .הלך לרבנים
המובילים בתחום.
ניתן לקרוא על היוזמה ,כאןhttps://online.flippingbook.com/view/502068 :
ניתן לחתום על תמיכה בכתובת הבאהhttps://bit.ly/2QHvuNv :
המליאה הבאה תהיה מליאת אישור התקציב .שלחנו זימונים לישיבות ועדת הכספים
שיתקיימו בשבוע הבא.
עדי :מבקשת להיות שותפה לתקציב ולסדרי העדיפויות שיקבע.
צביקה :אני רוצה להשפיע על התקציב.
אלחנן :בשנה שעברה לא הרגשנו שאנחנו משפיעים.
שלמה :חשוב להדגיש כי רוב התקציב שלנו הוא קשיח .אנו מתנהלים עם תקציב שלדי
שבעיקר מתייחס לשירותים חיוניים ומשכורות .לדוגמה ,אנחנו לא יכולים לעשות הרבה
שינויים בתחום ההסעות ,בתחום פינוי האשפה וברוב התחומים האחרים .מדובר בסכום
קטן מאוד ,אולי כחצי מלש"ח ,שאת החלוקה שלו אנחנו יכולים לתעדף.
יאיר :בגלל שהמספרים די סגורים השנה ,בשל תוכנית ההתייעלות ,אני מציע שהמליאה
תשותף ברציונל .להזמין את מנהלי האגפים להציג בפני המליאה.
אוריה :כולם מוזמנים לישיבות ועדת הכספים ומוזמנים ליצור קשר עם מנהלי האגפים
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כדי ללמוד את הנושא התקציבי בכל אגף .זה בדיוק מה שאני עושה .יושב ולומד.
איתן :אני לא מוכן לקבל שיש רק חצי מלש"ח פנוי.
זיו :ללמוד את כל הנושא התקציבי בכל האגפים זה עבודה של משרה מלאה.
שלמה :מבקש אישור לנסיעה לחו"ל של שני ימי עובדה ,רביעי וחמישי השבוע.27-27/11/19 ,
הנסיעה ע"ח קרן טריגובוף לאוקראינה .הנסיעה והקרן עוסקים בעידוד עליה וגיור לפני עליה.
אין ניגוד עניינים.
החלטה:
המליאה מאשרת נסיעה של ראש מועצה לשני ימי עבודה לאוקראינה.
מאושר  -פה אחד ( יצחק פ ,חגי ,יהודה ,יאיר ,יואל  ,זיו  ,יצחק ג ,עדי ,צביקה ,עמיחי ,אלחנן)
הישיבה ננעלה  :בשעה 20:20
הפרוטוקול נרשם ע"י  :מורית ינון ,מנהלת לשכת ראש המועצה

________________
שלמה נאמן
ראש המועצה
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