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 61/90פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר 

 בבית מרחבים במשגב 1.7..61שהתקיימה ביום 

, (חלוץ)אמיר בשן , (הררית)עמיחי רוקח , (גילון)מיכאל עובדיה  ,(אבטליון)יורם אייזנברג  ,(ר"יו)רון שני  :השתתפו
, (לוטם)יובל גפן , (כמון)רחל רביד , (יעד)גיל קני , (יודפת)דני עברי , (טל אל)חיים גולדנברג , (חרשים)דן בבלי 

מצפה )ירון מאיר , (מנוף)אילן מאייר , (מכמנים)נוח שמלץ מ, (מורשת)רפאל דיין , (מורן) 'קובי שיר מוסקוביץ
, (צורית)חיים כץ , (צביה)רונן גל , (פלך)טל חכים דרומי , (עצמון)אמיר גוטר , (סלאמה)אחמד סואעד , (ב"אבי

 .(שכניה)אסא פיין , (שורשים)רותי יהודה , (רקפת)אילן בלוך , (ראס אל עין)נאדר ניקולה 

שמוליק , (חוסניה)עבדאללה סואעד , (אשחר)עומר נאור , (אשבל)עמיר שנאן , (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו :חסרים
, (לבון)שמוליק ישראלי , (ערב אל נעים)חוסיין נעים , (כמאנה)עארף סועאד , (כישור)בייט  יוחנן, (יובלים)יערי 

 .(תובל)משה מדינה , (קורנית)שייקה פרנקו 

 גיל גורייבסקי ,לימור ברק ,מיכל חונן, מוני בוחניק, דודו דהן ,נירית סגל, ד קובי קורין"עו, ר חיה בנדק"ד :נכחו

ובמועדון הכפרי וקיבלו סקירה מקיפה על פעילויות " מרחבים"בבית ות המליאה ערכו סיור /חברי
 מיכל חונן, "מרחבים"ל מוני בוחניק וממנהלת עמותת "ל החכ"המקום ממנכ

 אישור פרוטוקול .א

 ./2.981./9מתאריך  /80/1 'מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת המליאה מס

 

 דיווחי ראש המועצה .ב

 :אקונומי חדש-מדד סוציו .1

 ./ שמיקמה את משגב באשכול צ "עד עתה עבדנו לפי החלטת בג. 7במדד שפורסם השבוע משגב דורגה במקום 
. פרסם את כל הנתונים הרלוונטייםתס "בעתיד הקרוב הלמ. 7אנחנו נמצאים באשכול , משפורסם המדד החדש, כעת

 מבקשתלשר הפנים ה  בקשה יצאה -לגבי התקצוב של השנה הבאה. עדיין לא ברור מהן המשמעויות כלפי משגב
 . להמשיך את התקצוב באותה רמה כמו השנה שעברה

 

 ס יסודי סלאמה"בי .2

ונמצאים בקשר , אנו מנסים להעריך מה קורה. ס"המנהל לא נמצא בביה. אבל קיים שקט מתוח כרגילפועל ס "ביה
 .אינטנסיבית ס ומלווים אותם"היישוב וביה, המשטרה, החינוך עם משרד
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 בי איזון לרשויות המקומיותתקצי .3

. נוסחת גדיש -שר הפנים ביקש לבחון את נוסחת הקצאת האיזון . משרד הפנים מינה וועדה לבחינת תקציב האיזון
  .והציג דרישות לתיקונים במודל בוועדההופיע  ראש המועצה

 הכלכלי שלפוטנציאל בלמדוד את  שמטרתו ,מדד יכולות רשויותועדה אחרת שמשרד הפנים מינה פועלת לפיתוח 
  .הזו בוועדהראש המועצה חבר . רשויות השונות במדינהה

 

 "שומרי הסף"תכנית שנקראת  .4

בשנים האחרונות אירעו מספר . ות נוער/בקרב בני אבדנות תלאיתור ומניע" שומרי הסף"התחלנו בתכנית שנקראת 
התוכנית . התערבותומניעה  ,יכולות לאיתורכינסנו את כל האגפים הרלוונטיים ללימוד של . מקרי אבדנות במשגב

 .מונחית על ידי אנשי מקצוע העוסקים בכך

 

 טורבינות רוח .5

. מוד הנושאיהתקיים דיון בוועדה המחוזית לל. התחילה לעבוד עמנו יועצת סביבה. דיונים לאחרונה התקיימו מספר
היום התקיים דיון בוועדה . מ מטורבינה למקום יישוב"ק 9מרחק מינימום של נדרש  – את עמדתנו הצגנובדיון 

ג והחברה להגנת הטבע "רטגם . הצגנו את עמדת המועצה. המחוזית לגבי מקבץ טורבינות ליד הר חלוץ וחרשים
על כולל אמירה שבגלבוע בישוב מירב שומעים את רעשי הטורבינות במרחק של מ, כנגד התוכנית הציגו טיעונים

 .נעשה הכל כדי שלא יוקמו טורבינות במיקום המבוקשושאנו , םניסויים על תושבישאסור לערוך  עמדתנו היא .מ"ק

 

 חילופי גברי במליאת המועצה .6

ראש המועצה הודה ליובל על  .ביקש להשתחרר מתפקידו כנציג היישוב במליאת המועצה( לוטם)ר יובל גפן "ד
בכפוף , י אופיר פנסטר"יובל גפן יוחלף ע. ות המליאה הצלחה/ל לחברייובל איח. שליחותו ואיחל לו הצלחה

 .לאישור הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים
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 האפט-זיו BDO' חב, ח עמיר איתן"רו :בהשתתפות. ל"הצגת דוחות כספיים של החכ .ג

 .נשאלו שאלות והתקבלו הערות והבהרות, מליאהבפני ה ונסקרו הדוחות הכספיים הוצגו

 

 מבקר המועצה, דודו דהן: בהשתתפות. ל"ח המבקר על החכ"הצגת דו - .ד

 ל החברה הכלכלית למשגב"מנכ, מוני בוחניק: בהשתתפות. ל"ל החכ"מנכ הצגת -

 .נשאלו שאלות והתקבלו הערות והבהרות, מליאהבפני הח מבקר המועצה הוצג "דו

 .מקבלת את ההערות ותיישם את המסקנות וההמלצות ל"ראש המועצה הודה למבקר ואמר שהחכ

 .נשאלו שאלות והתקבלו הערות והבהרות, מליאהבפני ה הל הוצג"ל החכ"התייחסות מנכ

הבינוני  ,הקצר טווחב, ל החברה לתיקון הליקויים"ח הביקורת ואת התייחסות מנכ"המליאה שמעה את דו: הוחלט
ולהופיע בעוד שנה בפני המליאה , לעקוב אחרי תיקון הליקוייםהמליאה מבקשת מדירקטוריון החברה . והארוך
המליאה מנחה להעביר את התייחסות חברי המליאה בדיון לידיעת דירקטוריון . התיקונים סטאטוסאת  להציג

 .החברה

 .8: נמנע. 8: נגד. 92: בעד

 

 לימור ברק: בהשתתפות. רים"אישור תב .ה

 .8: נמנע. 8: נגד. 92: בעד. והתקבלו הערות והבהרותנשאלו שאלות , מליאהבפני הרים הוצגו "התב

 

 :שונות .ו

 
 כחבר ממלא מקום בוועדת ( טל אל)מליאת המועצה מאשרת את חיים גולדנברג  :מ לוועדת מכרזים"בחירת מ

 .8: נמנע. 8: נגד. 92: בעד. מכרזים

 8: נגד. 92: בעד .הר גילוןס יסודי "נציג ההורים כמורשה חתימה בחשבון הבנק של בי, אישור אבידן ביננפלד .
 .8: נמנע

 ס יסודי סלאמה"כמורשה חתימה של בי, מנהל מינהל ותקציב באגף החינוך במועצה, אישור מיגל וייסמן ,
 .8: נמנע. 8: נגד. 92: בעד .ס"במקומו של מנהל ביה

 

  רון שני

 ראש המועצה

 גיל גורייבסקי: רשם

 ח.ל.ט


