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 (2)שלא מן המניין פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 

 במשגב 10.12.18שהתקיימה ביום 
 

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

שור(, )חרשים(, דודו מנור )טלאל(, יהודית אוליקר )יובלים(, אראל עוזיאל )יודפת(, אילת פאר )יעד(, אסתר פרץ )כי
(, דנה ראובנס )מכמנים(, רונן גל )מעלה לוטםלבון(, נורית צ'סניק שקד )אורן ג'וליאן )מוסא מוחמד עוואד )כמאנה(, 

צביה(, אחמד עלי סואעד )סלאמה(, אורה זיגלמן )עצמון(, חוסיין מוחמד נעים )ערב אל נעים(, טל חכים דרומי )פלך(, 
(, רותי יהודה )שורשים(, גל חכים )צורית(, יהודית סלע )קורנית(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, רותי גולדנברג )רקפת

 איציק ג'רסי )שכניה(, תמר ויינר הר עוז )תובל(.
 

מיקי )מיכל(  גיל בר זוהר )מנוף(, רפי דיין )מורשת(, קובי שיר מוסקוביץ )מורן(, אמיר בורשטיין )כמון(,: נוכחיםלא 
 מלך )מצפה אבי"ב(.

 
דע, -מירב בן; דודו דהן, מבקר; עו"ד קובי קורין, עו"ד מאיה קורין, יועמ"ש; לאוניד מליקין, מהנדס המועצה: משתתפים

 מנהלת אגף משאבי אנוש.
 
 

 דני עברי, ראש המועצה הציג את סדר היום של המליאה:

 אישור הליך עבודת הוועדות האסטרטגיות. .1

 התייחסות להערות מר קובי שיר מוסקוביץ ובחירת חבר מליאה נוסף לוועדת ביקורת. .2

 אישור נציג היישוב יובלים כחבר מנהלת פארק משגב )תרדיון(. .3

 בחירת יו"ר ועדת הנחות וממלא מקום. .4

  מעבר נציגים בין וועדות שונות. .5

 .דע כמנכ"ל המועצה )תוספת לסדר היום(-העסקת מירב בן .6

 
משרה מלאה. דני מבקש להוסיף לסדר היום את אישור המליאה להעסקתו של מר אילן מאייר כעוזר לראש רשות ב

עו"ד קורין: משרד הפנים העביר להתייחסות יועמ"ש המועצה להתרת הצינון והתקשרות עם מר מאייר כעוזר לראש 
ידי והועברה למליאה, ניתן להתיר את הצינון בנסיבות העניין. לכן -דעת קודמת שניתנה על-רשות. בהתאם לחוות

 אישור למשרד הפנים.נדרש אישור המליאה להעסקתו ולשכרו כדי להעביר את ה
 

₪  11,000 -משכר מנכ"ל עומד על כ 35%דע: לשאלת חברת המליאה, שכר למשרה מלאה בהיקף של -מירב בן
ברוטו. המליאה מאשרת פה אחד את הכנסת הנושא לסדר היום ואת אישור העסקתו של מר אילן מאייר בטווח 

 השכר המותר לתפקיד עוזר לראש רשות.
 31בעד: 
 0נגד: 
 0 נמנע:

 

 .אישור הליך עבודת הוועדות האסטרטגיות .1

האסטרטגיות לחודשים הקרובים בהמשך אילן מאייר הוזמן לישיבה והציג את תכנית העבודה של הוועדות 
 רצ"ב התכנית כפי שהוצגה בפני חברי המליאה. ההליך הוצג ואושר פה אחד.

 
 



2 

 

 .ביקורתף לוועד לענייני יץ ובחירת חבר מליאה נוסהתייחסות להערות מר קובי שיר מוסקוב .2

ירופה של אסתר פרץ מכישור, נערך דיון רק על צבשל היעדרותו מישיבה זו לבקשתו של קובי שיר מוסקוביץ, 
 אושרה פה אחד. לוועדה לענייני ביקורת,

 31בעד: 
 0נגד: 

 0נמנע: 
 

 .אישור נציג היישוב יובלים כחבר מנהלת פארק משגב )תרדיון( .3

יובלים בוחר נציג למינהלת פארק תעשיות משגב )תרדיון(. מדובר בגוף שקיים על פי באופן מסורתי היישוב 
אין מדובר בדירקטוריון החברה שאת נציגי המועצה בו תתבקש המליאה תכנית המתאר של איזור התעשייה, ו

  בר מטעמו במנהלת.-המשך כהונתו של מר שמואל זיל היישוב ביקש לאשר אתלאשר בהמשך. 
 פה אחד. ההצעה אושרה

 31בעד: 
 0נגד: 

 0נמנע: 
 

 .בחירת יו"ר ועדת הנחות וממלא מקום .4

 מר רפי דיין )מורשת(, נבחר כיו"ר וועדת הנחות, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, כממלא מקומו של היו"ר.
 31בעד: 
 0נגד: 

 0נמנע: 
 

 .מעבר נציגים בין וועדות שונות .5

לקשר בין המועצה ליישובים, אסתר פרץ תצורף לוועדה לגיל קובי שיר מוסקוביץ יצורף לוועדה האסטרטגית 
 השלישי, רותי יהודה תצורף לוועדת מכרזים.

 31בעד: 
 0נגד: 

 0נמנע: 
 

 דע כמנכ"לית המועצה בשכר.-דני מבקש להוסיף לסדר היום את אישור העסקתה של מירב בן .6
נדרש אישור המליאה להעסקתה המיידית דע ע"י ועדה לאישור מנכ"ל היום, -הסבר: לאחר בחירתה של מירב בן

 משכר בכירים למשרה מלאה כפוף לאישור משרד הפנים. 100%ולאשר שכרה 
דע כמנכ"לית -המליאה מאשרת פה אחד את הכנסת הנושא לסדר היום ואת אישור העסקתה ושכרה של גב' בן

 המועצה.
 31בעד: 
 0נגד: 

 0נמנע: 
 

 דע-מירב בן :רשמה
 

 
 ראש המועצה דני עברי          
 יו"ר הישיבה                                                                                                       

  


