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ז' אדר א תשע"ט
 12פברואר 2019

נפתלי /2019מליאה/פרוטוקולים3-

אילניה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 3/2019

ארבל
בית קשת

מיום  10בפברואר 2019
משתתפים:

אופיר שיק  -בית רימון
רוביק סמאג'א  -גבעת אבני
הדס דרי  -אילניה
אבשלום חביב  -ארבל
גלית ארז  -בית קשת
כרמית ימיני  -הזורעים
אריה אברהם  -כפר חיטים
נועם תבור  -כפר קיש
דדי בן דוד  -מצפה
שלום אשכנזי  -לביא
חלי בן זקן – שרונה
דוד בן אור  -מצפה נטופה
דודו ברגר  -גבעת אבני
ישראל פרידמן  -שדה אילן
אהובה שחור  -שדמות דבורה

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא

ניצן פלג  -ראש המועצה

נעדרים:

משתתפים נוספים:

מסד
מצפה
מצפה-נטופה

אבנר כהן  -כפר זיתים
יהודה גמליאל  -מסד
שמואל אייזנברג – גזבר
אורטל יצחק ,רו"ח – סגנית גזבר
עו"ד שגיא רובינסקי – יועץ משפטי
נפתלי פרידלנדר – מנכ"ל המועצה
אושרת אדמוני – מנהלת מח' גביה
שני משעלי ,רו"ח – מנה"ח ראשית
יצחק אשחר – מנהל אגף החינוך

שדה-אילן

תחילת הישיבה 18:00

שדמות-דבורה

סדר יום לישיבה:
.1

סיום עבודתו של מנכ"ל המועצה היוצא – מר יוסי יצחקי

שרונה
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון

נפתלי פרידלנדר עדכן כי בהתאם להודעתו של ראש המועצה מיום  22.1.19למנכ"ל המועצה היוצא
מר יוסי יצחקי על כוונה לסיים את העסקתו ,ביקש ראש המועצה את הסכמתו בכתב
של יוסי יצחקי לתנאי פרישתו.
במענה לראש המועצה ,הודיע יוסי יצחקי כי לאור העובדה שההודעה על סיום
העסקתו )על פי חוזה העסקתו( מותנית באישור המליאה ,הרי שהוא מוותר על זכות
השימוע לעניין הפיטורים בפני חברי המליאה.
לפיכך מבוקש אישור מליאת המועצה לסיום העסקתו של יוסי יצחקי.

גבעת אבני
הודיות

הצבעה:
החלטה:

 16בעד ,אין מתנגדים
על סיום העסקתו של מנכ"ל המועצה היוצא – יוסי יצחקי.

הזורעים
נפתלי פרידלנדר; הישיבה ננעלת .18:58
כדורי
כפר-זיתים
____________________
כפר-חטים

נפתלי פרידלנדר
מנכ#ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
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