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 07/01/19שהתקיימה ביום 
 

נוכחים: דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(, ערן הספל )אבטליון(, עמיר שנאן )אשבל(, חני בן שימול )אשחר(, אסף אברהמי 
אעד )חוסנייה(, דן בבלי אבו דעוף )דמיידה(, אמיר בשן )הר חלוץ(, אבי גרבובסקי )הררית(, סאלח עלי סו)גילון(, מוחמד 

אורן ג'וליאן שור(, מוסא מוחמד עוואד )כמאנה(, אראל עוזיאל )יודפת(, אילת פאר )יעד(, אסתר פרץ )כי)חרשים(, 
ד )סלאמה(, אורה גל )מעלה צביה(, אחמד עלי סואע )לבון(, נורית צ'סניק שקד )לוטם(, דנה ראובנס )מכמנים(, רונן

, אמיר בורשטיין )כמון(, קובי שיר מוסקוביץ )מורן(, רפי דיין )מורשת(, גיל בר זוהר )מנוף(, גל חכים (זיגלמן )עצמון
 .ה )שורשים(, איציק ג'רסי )שכניה(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, רותי גולדנברג )רקפת(, רותי יהוד)צורית(

 
תמר ויינר הר עוז )תובל(, יהודית סלע )קורנית(, טל חכים דרומי )פלך(, יהודית אוליקר )יובלים(, דודו מנור : חסרים

 מיקי )מיכל( מלך )מצפה אבי"ב(.חוסיין מוחמד נעים )ערב אל נעים(, , )טלאל(
 

דע, -מירב בן ;יועמ"ש קובי קורין,עו"ד  ;אלון זלצמן, מנהל הארנונה ;שאול אשואל, גזברמשתתפים: דודו דהן, מבקר; 
 .מנכ"לית

 
 בעדכון סדר היום כפי שנשלח לחברים לפני הישיבה ומפורט להלן: ,ע"י ראש המועצה, מר דני עבריהמליאה נפתחה 

 

והתייחסות  ,10/12/18 -( מ2(,)1מן המניין ) שלאוישיבות , 22/11/18מיום  9/18 לישיבה אישור פרוטוקולים .1
 .07/01/19(, ביום 1אושר במליאה הקודמת, שלא מן המניין )ו הנושא עלה – יםלתיקונים מבוקש

 

 מר שמעון אלמלם ממורשת ויעל רייך מיובלים. –אישור נציג ציבור לוועדת בחינה  .2

הרשומים  הוועדהדני עברי הסביר את משמעות וועדות הבחינה הסטטוטוריות במועצה, והוסיף ששני חברי 
 רייך הנם נציגי ציבור שחייבים את אישור המליאה להשתתפותם בוועודת הבחינה. מעלה, שמעון אלמלם ויעל 

 דני הוסיף שמדובר בשני מועמדים ראויים, מקצועיים בתחום, שכבר פעילים מזה שנים בוועדות.
 משרד הפנים.  כפי שקבע וועדות בחינה,מירב עדכנה בדבר הרכב 

 הבקשה אושרה.
 .0, נגד: 0, נמנע: 28החלטה: בעד: 

 

 איכו"ס, פיתוח עסקים ופיתוח יישובים. –בשיבוץ לוועדות שינויים  .3

 דני עברי שאל בדבר שינויים/ בקשות להעברה של חברים בין הוועדות.
 אורן ג'וליאן מוותר על חברותו בוועדת הגיל השלישי.

 בקשת אורן התקבלה ע"י חברי המליאה.

 

 דע, מנכ"לית המועצה.-מירב בן –אישור מינוי ממונה על חוק חופש המידע  .4

והמועצה מבקשת את מינויה של דני הסביר לגבי הנושא וציין שעד כה, מנכ"לית המועצה הקודמת מונתה 
 מירב בן דע.

 הבקשה אושרה.
 .0, נגד: 0, נמנע: 28החלטה: בעד: 
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  דע, מנכ"לית, כחברה.-אישור מירב בן – איגוד ערים )אשכול בית הכרם הגלילית( .5

דני עברי הסביר שאשכול בית הכרם הוא התאגדות של מספר רשויות באיזור, שעיסוקו העיקרי הנו בתחום 
 התברואה, פינוי פסולת, תיירות ועוד. 

 הבקשה לאשר את מירב בן דע כחברה ונציגה של המועצה, במקום המנכ"לית הקודמת.
 הבקשה אושרה.

 .0, נגד: 0, נמנע: 28החלטה: בעד: 
 

 

 .אישור ראש המועצה, דני עברי כחבר דירקטוריון –הכרם בע"מ  שכול ביתא .6

בהמשך לסעיף הקודם אשכול בית הכרם מבקש את אישור המליאה למינוי דני עברי, ראש המועצה כחבר 
 דירקטוריון באשכול.

 הבקשה אושרה.
 .0, נגד: 0, נמנע: 28החלטה: בעד: 

 

 .2019אישור תבחינים לשנת  .7

 בפני חברי המליאה. שאול עדכן כי הנושא מעוגן בחוק, צה, הציג את חומר התבחיניםשאול אשואל, גזבר המוע
 על בסיס החומר שהועבר לחברי המליאה טרם הישיבה. ,פירט והרחיב על התהליך מתחילתו ועד סופו

 התבחינים אושרו.
 .0, נגד: 0, נמנע: 28החלטה: בעד: 

 

 .אישור תב"רים .8

שאול אשואל, גזבר המועצה, הציג את לוח התב"רים שהופץ לחברים לפני הישיבה. שאול הרחיב וקיים דיון 
 פתוח ובו גם התייחס באופן ספציפי לתב"רים השונים שהוצגו. 

 בכלי רכב פרטיים. שימוש , ולא ליה של הצמדת רכב ביטחון ליישוביםאמיר בשן ביקש לבחון סוג
 הנושא.דני הבטיח לברר את 

 התב"רים אושרו.
 .0, נגד: 0, נמנע: 28החלטה: בעד: 

 
 

 שונות: .9

  אישור לביצוע הוראות טלפוניות, פקס, מחשב, בכל חשבונות המועצה  –אלון זלצמן 

 בבנקים הבאים: לאומי עכו, מזרחי כרמיאל, דקסיה ישראל, הפועלים כרמיאל.₪  75,000עד לסך של 
 

  ,2019אישור לקופה קטנה.  

 ₪. 1,500 –קופת כספים באחריות חיה שאל 

 ₪. 300 –קופת מועצה גזברות פרט מזומנים באחריות רינת כהן 

 ₪. 200 –ספריה פרט מזומנים באחריות רון ניסל 

 ₪. 4,000 –קופת טיולים קמפוס משגב באחריות רועי 

 

 :אישור מורשי חתימה בבתי הספר היסודיים לניהול עצמי עפ"י הרשימה הבאה 

מנהלת בית הספר היסודי הר גילון, מורשית חתימה בחשבון הורים וחשבון ניהול  023052350י גזל, ת.ז. יעל .1

 עצמי של בית הספר הר גילון.
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מנהלת ביה"ס, מורשית חתימה בחשבון הורים וחשבון ניהול עצמי בי"ס  – 065947202חיאדרי מנאר, ת.ז  .2

 גליל.

מנהלנית, מורשית חתימה בחשבון הורים וניהול עצמי בבתי הספר יסודי  – 319319505ילנה, ת.ז.  ברמבה .3

 סלאמה ויסודי משגב.

מנהלנית, מורשית חתימה בחשבון הורים וחשבון ניהול עצמי בבתי הספר  – 059295691יוניוב מיכל, ת.ז.  .4

 הר שכניה והר גילון.

ורשית חתימה בחשבון הורים וחשבון ניהול עצמי בבית ספר מנהלנית, מ – 028690113רפאל נטע, ת.ז.  .5

 עודד.

נציגת הורים וצוות ניהול בי"ס, מורשית חתימה בחשבון הורים  – 025150376ליבני סלעית שומרון, ת.ז.  .6

 וחשבון ניהול עצמי בבית ספר עודד.

 בבית ספר הר גילון. מזכירת בי"ס, מורשית חתימה בחשבון ניהול עצמי – 56204266עובדיה אסתר, ת.ז.  .7

 ועד הורים יסודי סלאמה, מורשה חתימה בחשבון יסודי ואדי סלאמה. – 034664078ענאן ריאד, ת.ז.  .8

 

 כל נושאי השונות המפורטים לעיל, אושרו על ידי חברי המליאה.
 .0, נגד: 0, נמנע: 27החלטה: בעד: 

 
 

 

 בברכה,                                                                              

 
 דני עברי          
 ראש המועצה          

 
 
 
 
 

 רשמה: 
 דע, מנכ"לית המועצה.-מירב בן


