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   7/20ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 

 

 

 דיון :רקע ו הנושא

אישור מינוי  
חברי  

 דירקטוריון
נציגי המועצה   

 בעמותת 
 משכן שילה   

 
וחד לישיבת המליאה שלא  ישראל ג. : תודה רבה לחברי המליאה שטרחו והגיעו במי

  מן המניין בהתרעה קצרה כל כך.
 נשללה למועצה מעמדה הרשותי "כרשות יציבה". לפני מס' שנים לצערנו, 

ולחזור לפני כמעט שנה ביקשנו שוב להיכנס להליך של הסדרת התחומים הנדרשים 
 בעבר. למעמדנו כפי שהיה

 בין היתר נדרשנו להסדיר את התאגידים העירוניים וכך פעלנו. 
"י מזה חודשים ארוכים שאנו במשא ומתן מול משרד הפנים להשלמת הנתונים ע

שיחות, התכתבויות וכד'. מתוך כל עשרות ההתכתבויות התפספסה הנחייה שהגיעה 
 בנושא אישור מינוי חברי הדירקטוריון בעמותת משכן שילה )שילה הקדומה(.

 ובערב קודם   ביום חמישי שעברהמועד האחרון להשלמת הנתונים התקיים 
ך שעלינו להשלים באופן על כטלפונית )יום רביעי, בסמוך לישיבת המליאה( עודכנתי 

   שלמחרת. דחוף את כל ההנחיות עד הבוקר
לאחר דין ודברים קבלנו אפשרות להגיש את כל המסמכים הנדרשים עד יום שלישי 

 .3/11/20ט"ז במר חשון, הקרוב 
חברי הדירקטוריון   –מבין הדברים עלה כי עלינו להסדיר את נציגי העמותה 

 נציגי ציבור.  1/3עובדי מועצה ו  1/3נבחרי ציבור,  1/3שמורכבים מ
 בה אושר ההרכב :   1/2020מציג את ההרכב שאושר בישיבת מליאה מס'  

ישראל ג. יו"ר הדירקטוריון, אדמונד חסין חבר מליאה, משה רונצקי עובד מועצה, 
 אסף דטנר עובד מועצה, יובל גרינוולד נציג ציבור ויעקב ניצן נציג ציבור.  

  .בהרכב הנ"ל ייצוג נשי 1/3של השלמת החומרים נודע לנו שחסר  שלב האחרוןב
משנודע לנו על כך פעלנו במהירות לנסות לאתר שתי מועמדות ראויות שעומדות  

עירונית המשמשת  כעמותה  ותוכלנה לסייע לקדם את העמותה כנדרשבקריטריונים 
ור ביקשו זרוע ארוכה של המועצה. מבין רשימת המועמדים הקודמת, נציגי הציב 

 לאחרונה לפרוש מהעמותה ולכן ראינו לנכון למנות במקומם נציגות ציבור. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ישראל גנץ,  יאיר שנדורפי,  יהודה כהן, שמריהו אירגס, רפול אנגל, משה צובירי, נוכחים: 
 .אבי אביטל, שוקי סט , שלמה פייג, גדי פחימה,  קובי רוזנשטיין

 חסרים:

 אדמונד חסין, יוסי ווהבה, משה בטיש, ראובן וולף, יוסי זר, יוסי שפר,  
 שמעיה תירם , גולן כהן, רמי ביתן, אבי אסרף, איריס זנגי, אפי שרון,  

רותם כהן,  מיכאל טרכטנברג, ללי דרעי, אלדד עוזרי,  יחיאל אמויאל, שלמה כהן, 
 .אורנה מקוב,  נעם שרון, עידו כץ, ניסים מנשה

 נים:מוזמ
 
 

עוזר   –רמ"ט מנכ"ל,  אחיה פרנסיס  –מנכ"ל המועצה, קובי מאמו  -יהודה אליהו 
 גזבר המועצה.  –יועמ"ש, ישראל מלאכי  –יו"ר המועצה, אביתר רבנשטיין 

באולם המליאה   מקום הדיון: 
 1.11.20 תאריך:  ליאת עטיה רשמה:  בפסגות    
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 המועצה החליטה למנות את הגב' מאירה דולב והגב' שושי זליקוביץ.  ,לבסוף
אנו רואים בהן ייצוג  . שעבדו עד לפני כשנתיים במועצהותיקות שתיהן פנסיונריות 

 ראוי לתושבי המועצה. בתפקידן במועצה פעלו בממשקים רבים מול העמותה,  
 כך שהן מכירות היטב את התחום ועונות על הקריטריונים הנדרשים למינוי. 

נציגות תוך שלושה ימים בלבד והן הנציגות  שתי מה גם שהיה עלינו לאתר
 כמתן למינוי זה.המתאימות ביותר שהצלחנו לאתר ולקבל את הס

 
בשעה  1.11.20יום ראשון י"ד בחשון,  –ישיבת המליאה נועדה להתקיים היום 

  .17:45ון שלא היה מניין חברים כנדרש נדחתה הישיבה לשעה ו. אך מכי16:45
 

לאשר  סדרת עמותה עירונית , הלנוהל  9.2.16.2בהתאם לסעיף כעת אנו מבקשים 
י הרשות דימונו על ישהרשות המקומית  חברי ועד המנהל אשר הינם נציגיאת 

 2006-המקומית בהתאם לתקנות העיריות )נציגי העיריה בתאגיד עירוני( , התשס"ו 
 

ועד המנהל של  ונציגי המועצה באנו מבקשים את אישור המליאה ללאור האמור, 
 הינם : המועמדים  58-05287-35עמותת משכן שילה 

 
   032768483ז יו"ר ת. –ישראל גנץ  .א
 013280367 ת.ז. אדמונד חסין  .ב
 060169513 משה רונצקי ת.ז. .ג
   028560530. אסף דטנר ת.ז .ד
 065049843 שושנה זליקוביץ ת.ז. .ה
 028526796 מאירה דולב ת.ז. .ו

 
 
  

 7/20שלא מן המניין מס' יכוז החלטות מליאה ר

 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

1.  

  המועצה נציגי
 בעמותת 

 שילה  משכן
 58-05287-35 :'מס
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 מינוי נציגי עמותת 

 משכן שילה   
 : 58-05287-35מס' 

 032768483ישראל גנץ )יו"ר( מ"ז 
 013280367אדמונד חסין מ"ז 
 060169513משה רונצקי מ"ז 
 028560530אסף דטנר מ"ז 

 065049843 מ"ז זליקוביץ שושנה
 028526796 דולב מ"ז מאירה

 אושרו פה אחד 

 

 רשמה : ליאת עטיה     


