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עמיר שנאן )אשבל(, עומר שחור )אשחר(, מיכאל עובדיה )גילון(, מוחמד אבו דעוף )דמיידה(, השתתפו: רון שני )יו"ר(, 

)הררית(, אמיר בשן )חלוץ(, דן בבלי )חרשים(, דני עברי )יודפת(, גיל קני )יעד(, אסתר פרץ )כישור(, עארף עמיחי רוקח 
מוסקוביץ' )מורן(, מנוח שמלץ )מכמנים(, אחמד סואעד )סלאמה(, חוסיין נעים )ערב אל -סואעד )כמאנה(, קובי שיר

 ת(, רותי יהודה )שורשים(.נעים(, אמיר גוטר )עצמון(, רונן גל )צביה(, חיים כץ )צורי
 

יורם אייזנברג )אבטליון(, עבדאללה סואעד )חוסניה(, חיים גולדנברג )טל אל(, שמוליק יערי )יובלים(, רחל לא נכחו: 
רביד )כמון(, שמוליק ישראלי )לבון(, אופיר פנסטר )לוטם(, רפאל דיין )מורשת(, אילן מאייר )מנוף(, ירון מאיר )מצפה 

ם דרומי )פלך(, שייקה פרנקו )קורנית(, נאדר ניקולה )ראס אל עין(, אילן בלוך )רקפת(, אסא פיין אבי"ב(, טל חכי
 )שכניה(, משה מדינה )תובל(.

 
 עו"ד יעקב קורין. דע, אלון זלצמן,-מירב בן נכחו: שאול אשואל, נירית סגל, דודו דהן,

 

 אישור פרוטוקול .א

מתאריך  02/18וכן את פרוטוקול  12.02.2018מתאריך  01/18המועצה מס' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאת 
26.02.2018. 

 
 – קובי שיר מוסקוביץ' )מורן( פתח בבקשה לשינוי סדר היום בישיבה, ומציע שהדיווחים יימסרו לאחר ההצבעות בדיון

 .או לחילופין לשלוח את הדיווחים בדוא"ל טרם הישיבה בסוף ישיבת המליאה
 בישיבה הקודמת הדיווחים ארכו חצי שעה, אך מיד לאחר הדיווחים ניתנה תשובה לשאילתא -: כדי לדייק את הדבריםרון

אני חושב שהדיווחים הם חשובים ולכן אני מקיים אותם, ברם  ולכן חלק זה בדיון נמשך כשעה. ודיון עם סבב התייחסות
 אינם הכרח.

 בלה.ההחלטה לא התק .15. נמנע: 4. נגד: 3בעד: 
 

 דיווחי ראש המועצה .ב

 
בחירות. כמעט כל פעולה של המועצה מחייבת אישור של  אנו נמצאים כעת בתקופת -הערה בנושא הבחירותרון: 

אני פניתי לחבר המליאה אילן מאייר )מנוף(, שלצערי אינו כאן. אילן  -היועמ"ש. רוב ההגבלות הן עליי. לגופו של עניין
פניתי לאילן מאחר והוא הציג את עצמו כמועמד בבחירות, וביקשתיו לקבל את אישור משמש גם כיו"ר ועדת החינוך. 

הפצת סקר וקיומו של יום עיון. לעובדי המועצה אסור להשתתף באירועים  -וךהיועמ"ש לפעילות של ועדת החינ
 הקשורים במועמד/ת כזה/ו או אחר/ת כדי לא ליצור מראית עין של הזדהות פוליטית כלשהו.

 
גוטר: חבר מליאה שהציג את עצמו כמועמד, על היועץ המשפטי לפעול להפסקת פעילותו בוועדה. ועדת החינוך אמיר 

ציבור. אם יש חברי/ות מליאה שמפריע להם שמועמד בבחירות מתפקד, -קיבלה מנדט מהמליאה לבצע הליך שיתוף
 עלינו להטיל עליו שיעזוב את תפקידו.

 
על מי שהציג עצמו כמועמד או על מי  פעילויות ועדותיה יתקיימו כרגיל.ועצה וכן עו"ד קורין: פעילות שוטפת של המ

, סקר שמופץ ע"י המועצה, על המועצה להפנות 1.1.2018החל מיום  -לדוגמההגבלות. חלות שייראה כאילו הוא מועמד, 
 -במקרה דנן .לערוך סקריםנאסר לחלוטין על המועצה  - 30.4.18, ולאחר את השאלות בסקר לבדיקת היועץ המשפטי

דבר זה לא נעשה  לקבל התייחסות של היועץ המשפטי.להקדים והפתרון הוא הופצו שאלות לציבור וזהו סקר לכל דבר. 
כפוף למגבלות הנובעות מהיותנו בתקופת השוטפת לא תופרע, העיקרון המנחה הוא שהפעילות  ועומד בניגוד להנחיות.

 .בחירות
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 .הוועדה המקצועית לענייני תמיכות. מוזמן: שאול אשואלאישור המלצות  .ג

 רון סקר בפני מליאת המועצה את עבודת הוועדה המקצועית לענייני תמיכות ואת אופן חלוקת תקציב התמיכות.
י תמיכות לחברי המליאה טרם הדיון; עבודת שאול שלח את תמצית ההתייחסות השנייה של הוועדה המקצועית לעניינ

 רה בשנית בפני מליאת המועצה.הוועדה נסק
אמיר גוטר: מבקש מחברי המליאה לא לתמוך בהצעה הזו, שכן לפי החלטת הוועדה המקצועית, ארגון חשוב כמו "ניצן" 

 נותן שירות משמעותי לתושבי משגב. -לא מקבל תקציב ומנגד
המלצות הוועדה המקצועית  . החלטה: מליאת המועצה מאשרת את15. נמנע: 7. נגד: 8: אישור המלצות הועדה בעד

 .2018לענייני תמיכות לשנת 

 

 אישור שני חברי/ות מליאה לוועדת הבחירות. מוזמן: עו"ד יעקב קורין. .ד

 חברי מליאה. 2רון הציג את המבנה הכללי של וועדת הבחירות: מנכ"לית המועצה, יו"ר ממונה ע"י משרד הפנים, 

 את הצורך בשני חברי/ות מליאה לוועדת הבחירות ועבודת הוועדה. עו"ד יעקב קורין, היועץ המשפטי למועצה, הציג
. החלטה: רותי יהודה 0. נמנע: 0. נגד: 20המועצה ממליצה על גב' רותי יהודה )שורשים( ועל מר גיל קני )יעד(. בעד: 

 וגיל קני יהוו נציגי ציבור בוועדת הבחירות.
 

 .מוזמן: שאול אשואל .אישור תב"רים .ה

 הציג את לוח התב"רים בפני מליאת המועצה. לוח התב"רים נשלח לחברים טרם הדיון. בר המועצה,שאול אשואל, גז
 מליאת המועצה מאשרת את לוח התב"רים כפי שהוצג בפניה.החלטה: . 0. נמנע: 0. נגד: 20בעד: 

 

 .מוזמן: שאול אשואל .(4)עדכון מס'  פארק תעשיות משגב, אזוה"ת תרדיון -תכנית סיוע  .ו

ציין שוועדת הכספים דנה בעדכון וממליצה לאשרו. לגבי אופן העברת תקציב משרד הפנים לתרדיון, הועדה א: גל רונן
 תמליץ בנושא למליאה לאחר שתדון בכך.

שאושר בסעיף ה'  1338)תב"ר  בתכנית הסיוע לאזוה"ת תרדיון 4' שאול אשואל, גזבר המועצה, סקר את עדכון מס
 לעיל(.

 

 .דע-מוזמנת: מירב בן .ד הפנים ועדכון שכר מנכ"ל ומבקר המועצההצגת חוזר מנכ"ל משר .ז

ואת הבקשה  את חוזר מנכ"ל משרד הפניםמירב סקרה  בשלב זה עזב את אולם הדיונים מבקר המועצה, מר דודו דהן.
 חוזר מנכ"ל משרד הפנים ישום . החלטה: מליאת המועצה מאשרת את0. נמנע: 0. נגד: 20. בעד: לעדכון השכר

 .ואת הבקשה לעדכון שכר מנכ"לית ומבקר המועצהבמשגב 
 

 , מוזמן: אלון זלצמן.2018הצגת תקציב הפיתוח לשנת  .ח

 הפיתוח לתקציב בנוסףהפיתוח, כפי שהופץ לחברים.  לתקציב הוועדה המלצות ואת הועדה עבודת את סקר גל רונן
 משמעויות עםטווח -ארוכי פרויקטים שבה, שנתית-הרב הפיתוח תכנית מתוך נוספת ברשימה לדון החלה הוועדה ,השנתי

 את. המועצה קרנות את לשמר חשוב, המועצה השתתפות נדרשת אלו ובפרויקטים מאחר. מאוד גדולות תקציביות
 הטווח ומתעלמים מתקופת הבחירות.-. כוועדה אנו מתחברים לראייה ארוכתבקרוב נעביר בנושא המלצתנו

עות עבודה. המלצות ועדת כספים לתקציב פרוייקטים בשנה זו אושרו. נודה לכל מי ועדת כספים משקיעה המון ש :רון
המלצות  מאשרת את המועצה מליאת. 0. נמנע: 0. נגד: 20בעד:  .במסגרת ועדת הכספים שלקח חלק בהכנות התקציב

 ועדת המלצות את בפניה רשמההמועצה  מליאת .הכספים לוועדת מודהו ,2018 לשנת הפיתוח תקציב ואת הוועדה
 .הכספים
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 , מוזמן: רו"ח אלון מררי.)לא סקור( 2017)סקור( ודו"ח כספי שנתי לשנת  2016לשנת ח כספי שנתי "הצגת דו .ט

רשמה בפניה את , ו2017מאשרת את הדוחות הכספיים לשנת  . מליאת המועצהותרו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח
 .0נמנעים:  0נגד:  20בעד  לרו"ח מררי על הצגתו.מודה . המליאה 2016של שנת  ותהצגת הדו"ח

 קצועיות.ם על הנהלים ועובדים במסירות ובממילה טובה לאגף הכספים ולעובדי המועצה המקפידילומר חשוב  :רון
 
 

 
 רון שני

 ראש המועצה
 ט.ל.ח; רשמו: קרן מאור, גיל גורייבסקי


