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  ישיבת מליאה שלא מן המניין  במרכז יום לקשיש 18:00בשעה    18/5/16שהתקיימה ביום רביעי ט"ז באייר תשע"ו,  של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 26/12/16פרוטוקול מס' 

  
  נכחו:

 מ"מ ראש המועצה, נתיב הל"ה ניב ויזל
 סגן ראש המועצה, זכריה יוסי משה

 אביעזר רחמים מרדכי
 ספיר אבן שמעון ראובן
 אורה נהרי שאול

 אשתאול חדד שמחה
 זית בית שושני יניב

 מאיר בית איציק בן אבו
 נקופה בית אבו דוד

 בקוע אלוני ישראל
 גיזו זביב אביחיל

 גפן כהן דוד
 הראל פליישמן אבי

 זנוח כהן חיים
 שחר טל בני אלירז 

 השמונה יד דוד בר יוסף
 ישעי ורדי אלון

 כסלון ברוך בן שמעון
 אוריה כפר סיידוף רוסי
 לוזית דדון אבי

 ר"בית מבוא סיידוף  ששון
 עלית  מוצא צמח ראובן

 מחסיה בנחמו עופר
 מטע נפתלי דדון
 ציון מסילת משה רגב

 חמישה מעלה יהודאי אריאל
 אילן נוה ארמוזה ירון

 שלום נוה שביטה איאס
 נחושה מאיר סלם

 נחשון דן נאמן
 נטף מגל מאיר

 ור'עג אברהם גמו
 נקובה עין עימאד עוודאללה

 רפה עין יוסף ברהום
 עמינדב אלעזר כהן

 צובה שני שמואל
 הדסה צור בלומנפלד זהבית
 הדסה צור טיילו תומר

 הדסה צור יעקב ממן
  
  
  

  נכחו:
  צלפון פתיחי גיא

 צפרירים קחו רזיאלה
 צרעה שלהב שמחה
 ענבים קרית חנן ורפמן

 רזיאל רמת אמיר אלעמי
 רחל רמת דרומלביץ דוד

 שואבה צחי יצחק ששון
 שורש רם בראל
 תירוש דוד גבאי

 תעוז אליהו שמואל
  חסרו:

 המועצה ראש דדון משה
 אדרת זדה יצחק

 בר גיורא טרם מונה חבר
 גבעת יערים גילי עוזרי

 גבעת ישעיהו טרם מונה חבר
  מיכאל נוה ירמיהו דוד

 נחם ולני שמאי
 הרים נס אליהו צבי

 מיכה שדות שמעון דדון
 שריגים ליאון (בובי) משה  יהושע

 תרום דניאל אברהם
  :משתתפים

 היועצת המשפטית למועצה עו"ד ורד כהן
 מזכיר המועצה רענן אהרונסון

 מנהל אגף אסטרטגי פיני תורן
 גזבר המועצה משה אוחיון
 שיפור פני הכפרמנהל אגף  משה סויסה

 מנהלת מח' ועדים ליאורה יפרח
 מנהל מח' בטחון יאיר אברהם
 קב"ט צפריר שיפמן

  קהל:
 עורך עיתון בקיצור יובל רובין 
 בר גיורא דוד בוזגלו

 צפרירים אבי בן שושן
 עגור גדי דקומנצ'י

 נטף רמי מתן
 זנוח אהובה פחימה

 רשמה פרוטוקול:  משה שפיבק
 בקיצורעיתון 

 מנהלת לשכת ראש המועצה דורית אוחנה
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חותמים מקרב חברי המליאה, התכנסנו לישיבה מיוחדת שלא מן  43: על פי בקשה חתומה על ידי ניב ויזל ולכן התכנסנו חתימות  43 -הגיעו אליי כ .ביקשתי מיוסי שלא נגיע לזה, יוסי ביקש כן לקיים את המליאהמחתימות מחברי המליאה, אני מחוייב לכנס מליאה,  1/3אני כמ"מ ראש מועצה ברגע שמגיעים אליי     העברת יוסי משה מתפקידו כסגן ראש המועצה האזורית לרבות סגן בשכר ומחזיק תיק איכות הסביבה.   הנושא לדיון:    המניין. , כי שניים בקשו להסיר 43א ול 41החותמים, ניב העביר רק לאחר אישור החותמים, בעצם חתמו חתימות אולם שפניתי לניב ובקשתי לראות את  43אני רוצה לפתוח ולומר אכן הוגשו  יוסי משה:    השני.קהילתיים, מושבי עובדים וחברים מהמגזר השיתופי מבקש לשמור על תרבות הדיבור ולשמור אחד על ראש מעיניי, יש ישובים לחיות ולעבוד ולקדם את המועצה יחד, אני מכבד את המגזר הערבי הוא ביהודה היא משפחה, משפחה שיש בה מכל הסוגים הצבעים והמינים אני חושב שבשנים האחרונות למדנו מטה שבכל הכינוסים  משה דדוןאחת הסיבות שהגעתי למועצה כסגן, הייתה שמאד קנה אותי מה שאמר     היום. חת לרגלי שני הסגנים ולא אפשרה לעשות את מה שעשינו תיק, החזקת התיק משכה את השטיח מתלדרישת מבקר המדינה שיש ניגוד עניינים בין היותנו מנהלי אגפים וסגנים, ולכן בא התואר של מחזיק שנים מנהל אגף ובשנה אחרונה מחזיק תיק איכות הסביבה, השינוי בא בהתאם  6שנים כסגן ו  7במשך     ואין לזה בסיס שיוסי משה לא עובד ולא מתפקד. זה בסדר, אני מבקש שתשמעו אותי לפני שתצביעו,ראש המועצה והפרעה לניהול התקין של המועצה, התעקשתי להגיע גם אם יהיה רוב ויחליטו להדיח אותי בעצם נושא הדיון זה הדחת יוסי משה מסגן ראש המועצה, והסיבה זה אי תפקודו של יוסי משה כסגן     חתימתם.  המועצה, אז אני משיב ליובל  משה, זו מחלקה שכפופה לניב ויזל, כתבו על הביוב שהוא זורם ביישובימשה לא מתפקד ויוסי ממונה לא ממונה על מח' התיירות. פסטיבל האוכל טרם נפתח ולא כפוף ליוסי כתבו שיוסי משה לא מתפקד ולא פינו אשפה בחג, ויובל רובין כתב שפסטיבל האוכל נכשל מאחר ויוסי     תפקדים במועצה. אגף איכות הסביבה אחד האגפים המושכח, מה שתטיל עליו יוסי עושה על הצד הטוב ביותר, כל אחד מכם היה איתי בקשר וכל פניה כמנהל שנים קבלנו אני ונימי שבחים על עבודתנו ולא אחת אמר משה דדון, אצל יוסי משה זה שגר  6קודם,  : תודה ליוסי על הדברים הכנים, אני לא רוצה להיכנס בזמן הזה להתנגחויות חשובה לי יותר ניב ויזל    תודה רבה לכם.  האמת ביושר ביושבי בחדרי החקירות, אני אקבל זאת באהבה.להדחה. כל אחד ואחד מכם אם היה נחקר כפי שאני נחקרתי ואם בגלל שאמרתי את האמת ורק את יום מועמד מועמד להדחה, המשכתי לעשות מה שעשיתי עד כה באגף שלי. כולנו יודעים למה יוסי משה השאני לא באתי לניב ולא הצעתי לו את עזרתי, אני חושב שזה עוול שנכתב שבגלל שלא שיתפתי פעולה אני ם כפופים אליו למעט האגף לאיכות הסביבה והוא עבד מול מנהלי האגפים ולא בקש את עזרתי, כך האגפימקומו לא מצא לנכון לשתף אותי או לבקש ממני לעזור לו בניהול המועצה, הוא החליט שכל שאר רוצה לומר לכם שכל הטענות על אי תפקוד הן טענות שווא, נכון מאז שנעצר משה דדון, ניב ויזל ממלא     שאחזקת הביוב בתחום אגף הפיתוח כפופים לניב ויזל. רי כמה דקות להפנים שאני בעצם מ"מ ראש המועצה כי כך אתם בחרתם ואחדקות הייתי צריך  3אחרי     .דקות הבנתי שהכל נופל עליי 3כמה דקות קודם התקשרה אליי רוחמה והודיעה לי שדדון חולה, ותוך הייתה צריכה להיות לי פגישה עם משה דדון,  7:45בשעה  21/12/15, ב 2015בחרתם בי להיות סגן ביולי     ת של המועצה, לא מתכוון לענות על כל דבר ודבר .האחדו המחשבים, לא  הגיעו שוטרים ולקחו אתולא מצאתי. לאחר מכן  םלדבר אית יםבמועצה וחיפשתי מנהלהגיעו שמועות, גם יוסי משה כסגן וגם רענן נקראו, דבר ראשון שעשיתי הסתובבתי הגיעו עובדי מועצה,  והציעו עזרתם, כולל חברי נרתמו להגיד לי שהוא יכול לעזור, לעומתו היו הרבה עובדים ומנהלים שבאו אני לא מאחל לאף אחד מכם לעבור את זה, ואני מדבר בשיא הכנות, מאז ועד היום יוסי משה לא בא אליי     ה יועצת משפטית.היה גזבר לא הית   . היום אני ממלא מקום ואני גאה להמשיךומשאת נפש,  היתה שהו חושב שזאתיאם מ .ניסיון רב במועצה,  האחריות שיש עליי גדולה ואני לוקח אותה בשתי ידייםיש לו שרונות ויכיוסי הוא רב           מליאה, יש עובדים מדהימים במועצה הזאת. 
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תמשיך לתפקד, צריך שקט במועצה, צריך עובדים שמשתפים פעולה, בשביל שהמועצה תהיה נקייה ו   קשתי לקיים ישיבה בשל בקשת יאני בולא היה ויכוח, : בין יוסי לביני לא היה צריך גישור ניב ויזל    אמונתי, כמובן שאלתי שאלת רב, והתייעצתי עם הפורום של הישוב אורה.ר מה אני חשוב, צר לי שהגענו למקום הזה, זאת דרכי זאת למנוע לזות שפתיים, הסברתי לנוגעים בדבצפה שמועה שאני לא מגיע לישיבה למעט אחת שנתקעתי בתאונת דרכים בכביש המנהרות, ואני כאן כדי     צריכים שימשיך להצעיד את המועצה.  ממצב עגום שלא מתפקד, אני מצביע בניגוד לצו מצפוני, כדי שיוסי משה יפנה את מקומו, את ניב אנחנו משה צריך לראות את טובת המועצה והמתיישבים והתושבים בכללותם, זו לא הדחה, זו הצלה ליוסי וניב ויזל הוא ראש המועצה, מג"ד בדרך כלל לא מדיחים והסמג"ד מדיחים ואם יוסי וניב לא מסתדרים זימן את המליאה וניסה לגשר בין ניב ליוסי משה, ולראות אם ניתן לגשר, והיות ולא קרה הדבר משהו ואני קיבלתי זימון לישיבה שלא מן המניין, גיחכתי , יש הרבה שמועות ואני תוהה ושואל מדוע לא קם     ברכות לבני אלירז שנכנס למליאה במקום החבר מיקי פרנקוביץ.    : מקווה שמשה דדון במהרה ישוב, אני מאמין שהדברים יהיו אחרת,  שאול נהרי    מכים, רק כך נוכל להמשיך קדימה.וחברי מליאה שתו קידו כסגן ראש המועצה האזורית לרבות סגן בשכר ומחזיק תיק איכות מי בעד העברת יוסי משה מתפ  :התקיימה הצבעה    החברים. מליאה שעדיין לא סגורים לגבי חוב ארנונה אם לא יוסדר ירדו מהרשימה  ימבקש להוסיף כי יש לנו חבר    רוצה להודות ליוסי בהזדמנות זאת , מודה לחברי המליאה. ניב ויזל:    נגד.   5  נמנע.   1  בעד. 42    הסביבה.  חר וגזבר המועצה היה בחופש היום, לכן הם עם גזבר המועצה, הבדיקה טרם הושלמה במלואה מא: יש סוגייה שהגיעה לשולחני הבוקר לגבי חובות ארנונה של נבחרים טרם  נעשתה בדיקה עו"ד ורד כהן    נספור אותם בספירה, ככה גם לגבי חברים פסולים מלהצביע.ולא  אזי הצבעתם לא תמנה כך שמהחברים שהצביעו בעד  ,עים ואולם אם יסתבר שכהונתם פקעהימצב חברים שאם במידה וכהונתם פקעה כתוצאה  3מתוך חברי המליאה , יש  42בעד הצביעו     לרבות סגן בשכר ומחזיק תיק איכות הסביבה. : המליאה מאשרת העברתו של יוסי משה מתפקידו כסגן ראש המועצה האזורית החלטה    חברים. 3יופחתו      .42חברים מתוך  39, התוצאה תהיה ארנונה או נימוקים אחריםמחובות 
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