לשכת ראש המועצה
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פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()9/19
שהתקיימה ביום 17/06/19
נוכחים :דני עברי (יו"ר ,ראש המועצה) ,עמיר שנאן (אשבל) ,חני בן שימול (אשחר) ,אמיר בשן (הר חלוץ) ,סאלח עלי
סואעד ( חוסנייה) ,אילת פאר (יעד) ,מוסא מוחמד עוואד (כמאנה) ,אורן ג'וליאן (לבון) ,נורית צ'סניק שקד (לוטם) ,רונן
גל (מעלה צביה) ,אחמד עלי סואעד (סלאמה) ,אמיר בורשטיין (כמון) ,קובי שיר מוסקוביץ (מורן) ,גיל בר זוהר (מנוף),
רותי גולדנברג (רקפת) ,איציק ג'רסי (שכניה) ,טל חכים דרומי (פלך) ,ערן הספל (אבטליון) ,אראל עוזיאל (יודפת) ,רפי
דיין (מורשת) ,יהודית סלע (קורנית).
חסרים :אורה זיגלמן (עצמון) ,מיקי (מיכל) מלך (מצפה אבי"ב) ,דנה ראובנס (מכמנים) ,אסתר פרץ (כישור) ,יהודית
אוליקר (יובלים) ,דן בבלי (חרשים) ,אבי גרבובסקי (הררית) ,אסף אברהמי (גילון) ,עיסאם סואעד (ראס אל עין) ,דודו
מנור (טלאל) .מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,חוסיין מוחמד נעים (ערב אל נעים) ,רותי יהודה (שורשים) ,גל חכים (צורית),
תמר ויינר הר עוז (תובל).
משתתפים נוספים :אילן מאייר ע' ראש רשות; דודו דהן ,מבקר; לימור ברק ,מ"מ גזבר; עו"ד קובי קורין ,יועמ"ש; מירב
בן-דע ,מנכ"לית; אלון זלצמן ,מנהל משאבי אנוש /ארנונה; רו"ח חגי אפלקר; רו"ח ,לילך חקון; אבי טילר ,מנכ"ל "בר-
לב"; סמי ניסן ,מנכ"ל "קולחי משגב"; רו"ח עמיר איתן משרד .BDO

 .1אישור פרוטוקול :פרוטוקול מליאה  7/19מיום  13/05/19אושר פה אחד.
 .2עדכון  2לתקציב שוטף :2019
רצ"ב עדכון תקציב שוטף .2019
עיקרי השינוי לעומת תקציב מקורי – עלייה בהשתתפות משרד הרווחה ,עליה בהכנסות מארנונה לעומת
התכנון ,עליה בתקציב המועבר מהמשרד לבטחון פנים (טיפול בקהילה) .אושרה מסגרת תקציב בסך 215,684
אלש"ח.
החלטה :אושר התקציב פה אחד.
 .3אישור תב"רים:
אלון הציג את הנושא (נשלח עם סדר היום של המליאה) והדגיש את התב"רים שבהם חלקה של המועצה
ימומן באמצעות הלוואה שתגויס מהבנקים עפ"י התנאים שיסוכמו עמם.
התב"רים הם  1201 ,1437ו.1439 -
הוחלט לאשר את רשימת התב"רים כולל המלווה שהוצג.
החלטה :אושר פה אחד.
 .4דו"ח כספי  – 2018פארק תעשיות בר-לב
הדו"ח הכספי של שנת  2018הוצג בפני חברי המליאה ע"י מנכ"ל הפארק ,אבי טילר ועורך הדוחות – רו"ח
עמיר איתן ממשרד .BDO
 .5דו"ח כספי  – 2018החברה הכלכלית
הדו"ח הכספי של שנת  2018הוצג בפני חברי המליאה ע"י רו"ח של החכ"ל ,לילך חקון.
 .6דו"ח כספי  – 2018פארק תעשיות משגב (תרדיון)
דו"ח הכספי של שנת  2018הוצג בפני חברי המליאה ע"י רו"ח חגי אפלקר.
ד.נ .משגב  | 2017900טל | 04-9902312 .פקסWWW.MISGAV.ORG.IL | 04-9902391 .
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם |
מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה :פארק תעשיות משגב ,בר לב | מרכזי שירותים :מרכז קהילתי משגב ,משגב
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" .7שישי יישובי":
אילן מאייר( ,ע .ראש רשות ואחראי על מינהל חיבו"ק):
גובשה הצעה שהוצגה לפורום הורים ,פורום מזכירים ופורום יו"רים – רצ"ב.
חני בן שימול (יו"ר וועדת חינוך):
ההצעה ממקסמת את החופש של כל יישוב לעשות "שישי יישובי" עפ"י החלטתו.
רועי קורן (מנהל מחלקת בתי ספר היסודיים)
הציג את המודל:
אחריות מקצועית – מועצה.
אחריות למימון – משותף /גמיש.
אחריות למקום – יישוב.
אילן הציג את מודל המבנה הארגוני של היישוב ואת הקשר בין רכז חינוך בלתי פורמאלי א-י"ב  -אגף חינוך -
רכז בינוי קהילתי  -מנהל קשר יישובים (רצ"ב).
 .8ותמ"ל טמרה דרום:
נדחה לבקשת נציגי היישוב מצפה אבי"ב.
" .9קולחי משגב" – תיקון תקנון:
השינויים שהתבקשו ע"י משרד הפנים ,הוצגו למליאה על ידי המנכ"ל סמי ניסן.
החלטה :אושר פה אחד.
 .10שונות:
 קובי מוסקוביץ:מבקש שיהיה כתוב בכל סעיף ,האם זה סעיף להחלטה או רק לדווח.
הבקשה התקבלה (אחריות מנכ"לית המועצה).
-

מכינה אשחר:
דווח על דחיית פתיחת המכינה עד לגיבוש הסכם בין הנהלת העמותה ,לבין המועצה והיישוב אשחר.

-

ערבות המועצה להלוואת חכ"ל:
החכ"ל מבקשת לגייס הלוואה לקידום מימון ותכנון מפורט של תשתיות ובינוי בהרחבת היישוב עצמון.
נדרש אישור המליאה לערבות המועצה להלוואה.
החלטה :מאושר פה אחד!

-

זכויות חתימה בוועדים המקומיים:
הוחלט להעביר את זכות החתימה שהיתה לרכזים המוניציפליים (יורם דינור וחיים ריס) לדוד מטק ,שיתפקד
כגזבר הוועדים המקומיים הבדואים.
אחמד סואעד – "המהלך הוצג על ידי ואושר בכל הוועדים" .דוד מטק כפוף אליי ,ולאגף כספים ,ויהיה
אחראי על בקרה תקציבית.
החלטה :אושר פה אחד.
בברכה,

דני עברי
ראש המועצה
רשמה:
מירב בן-דע ,מנכ"לית המועצה.

