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 51/11פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר 

 במשגב 91.19.91שהתקיימה ביום 

אמיר בשן  ,(דמיידה)דעוף  מוחמד אבו, (גילון)מיכאל עובדיה , (אבטליון)יורם אייזנברג , (ר"יו)רון שני : השתתפו
, (יעד)גיל קני , (יודפת)דני עברי  ,(יובלים)שמוליק יערי , (טל אל)מנחם פישר  ,(חרשים) דן בבלי ,(חלוץ)

אחמד , (מכמנים)נוח שמלץ מ ,(מורשת)רפי דיין  ,(לוטם) יובל גפן, (כמון)רחל רביד , (כמאנה)עותמאן סואעד 
אילן בלוך  ,(צורית)חיים כץ  ,(עצמון) גוטר אמיר, (צביהמעלה )רונן גל , (פלך)ינון ירושלמי , (סלאמה)סואעד 

 ,(שכניה)אסא פיין , (שורשים)רותי יהודה , (רקפת)

יוחנן בייט , (חוסניה)עבדאללה סואעד , (הררית)עמיחי רוקח  ,(אשחר)עומר נאור , (אשבל)עמיר שנאן : ריםחס
 ,(ערב אל נעים)חוסיין נעים , (ב"אבימצפה )ירון מאיר  ,(מנוף)אילן מאייר  ,(מורן) 'קובי מוסקוביץ, (כישור)

 (.תובל)משה מדינה , (ראס אל עין)נאדר ניקולה  ,(קורנית)שייקה פרנקו  ,(לבון) שמוליק ישראלי

 (.'לסעיף ג)אלון זלצמן , רפי גדעון, נירית סגל, דודו דהן, אתי לוי: נכחו

 

 אישור פרוטוקולים .א

 

 : "..ולשנות את הנאמר מפיו ל( 7עמוד ) הביקש לשנות את נוסח הפרוטוקול בסעיף , מורן', קובי מוסקוביץ
כיצד  :עליהן לפני שמקבלים החלטה לדוגמאיש הרבה מאד שאלות שאין עליהן תשובות וחשוב לענות "

ס ועל התדמית הבית ספרית והתדמית "זה יכול להשפיע על ביה? ס להירשם "יחליטו התלמידים לאיזה בי
 .".(.במקרה שמחליטים על אזורי רישום)היישובית 

 ./014014110מתאריך  /0140ישיבה הפרוטוקול התיקון המוצע ואת מליאת המועצה מאשרת את 
 

 

 :דיווחי ראש המועצה .ב
 

 בית ספר יסודי חדש בלבון .א

ע החדשה וכעת אנו עמלים על ההפקדה "המועצה השלימה את כל התנאים להפקדה על פי התב
 .אנו נמשיך לעדכן בכל התפתחות בנושא. בפועל

 

 ספר על יסודי חדש במשגבבית  .ב

שכרנו את שירותיו של היועץ אבינועם גרנות לטובת ליווי תהליך הקמת בית הספר העל יסודי 
. עם הגורמים המקצועיים שעוסקים בנושאפגישות כבר בעבודתו וקיים מספר  החלאבינועם . החדש

 יסדר ונקבעע שובעצם מרג וועדת חינוךבית הספר , הוא צפוי לעבוד בעיקר מול אגף החינוך
 .תהליךבפתחנו למעשה מולו העבודה 
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 ?האם יש לו סמכויות ניהוליות ?  מה בדיוק תפקידו של היועץ בתהליך –חרשים , בבלידן 

הוא בעיקר  .תוניהולינכון את התהליך אבל אין לו סמכויות עוזר לנו לנהל אבינועם  –ראש המועצה 
יכווין ויבקר את התהליך וגם יתאם לנו ביקורים במוסדות , יסייע במתן מענה לשאלות הרבות שיעלו

בעיריות הוא בעל  מנהל מחלקות חינוךאבינועם שימש כ לציין רק כי. דומים שעברו את התהליך
 .במערכות חינוךמורכבים ניסיון בתהליכים 

 ?הנוכחי  איך לחלק את התיכוןבעצם מדובר על  –יובלים , יערישמוליק 

נושאים שצריך לקבל  הרבהיש ש אלא יותר ילווה את כל התהליך שכן ממ לא –ראש המועצה 
 .בהם החלטות

 ?על כמה זמן בערך מדובר , ז ביצוע"מבחינת לו –צורית , חיים כץ

אנו . במערכת לא נעשה שום דבר תחת לחץ שיביא לאי נוחות או טלטלהאנחנו  –ראש המועצה 
אני  לתת הערכות שכן מוקדם מידיכרגע . לביצוע ז"את הלוגם רגישות ואחריות וכך נקבע נפעל ב
לא קורה מדובר תהליך צומח שבשני בתי הספר צריך גם לזכור ש. ומר דברים מבוססיםאוהב ל

זה מה שנעשה גם  .קודם מתחילים עם הקמת שכבה או שתיים ואחר כך ממשיכים לצמוח. ברגע
הרבה  עליוד משמעותי שאנו שמים תהליך מאוזהו . במשגבבעל יסודי לבון וגם הקמת היסודי בב

 .דגש ותשומת לב

 

 במשגב ביקור אגף המיפוי של משרד החינוך .ג

הבקשות הם מוכנים לתהליך ו. ן תוכניותינו העתידיותהצגנו להם מהבכירי האגף ביקרו במשגב ואנו 
אנו גם בדרך כלל ו חלק משיתוף הפעולה עם משרד החינוךזהו  .למשרד הראשונות כבר הוגשו

 .זוכים להסכמתם ותמיכתם

 ?תפקידו של האגף מה  –הר חלוץ , בשןאמיר 

כולל תקציבי בניה מיקום ומיפוי  –בבתי ספר חדשים האגף עוסק בעיקר בהקמת  –ראש המועצה 
 .'וכו

 

 י"ר ומזכירי ישובים בנושא צח"פורום משותף ליו .ד

החירום הישוביים צוותי ר ומזכירים הישובים בשיתוף "קיימנו בשבוע שעבר מפגש משותף ליו
איך מערכות  מהדרום על עמיתיםבמפגש הבאנו סקירות של  .והיתה נוכחות מאוד מרשימה( י"צח)

את הנושא מובילה מחלקת  .נוספות היו הרצאות מעניינותו "צוק איתן"במהלך מבצע י תיפקדו "צח
 .י"המתודה של צחתרגול והכנסת , עוסקים בהקמהשאר אגפי המועצה והם  בשיתוףפיתוח ישובים 

שרק  בתקווה –תמיד אומר אני כמו שהכשרות ותרגולים שונים ו, מתקיימות הדרכותלצורך כך 
 .נתרגל ולא נזדקק לכך בזמן אמת אבל צריך להיות מוכנים
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 ח"תרגיל מל .ה

באופן שלדי  ולרגוח במהלכו ת"ערכו במשגב תרגיל מל( ל"רח)ר ורשות החירום הלאומית "פקע
תרגול והפקת , רמת אירועיםהזמדובר היה בעיקר ב, ואף ישובי הר שכניה כמה אגפים במועצה

. שצריך לתקןאנו לוקחים את הדברים הטובים ומתקנים את הלקחים , לקחים וכמו בכל תרגיל
 נושא שאנו עוסקים בו, מוכנות המועצה לחירוםהתרגיל מבוצע כדבר שבשגרה בכדי לבחון את 

 .בשוטף

 

 במשגב רובוטיקה .ו

העל יסודי בית הספר קבוצת הרובוטיקה של . גאווה במשגבהמעוררי תחום הרובוטיקה היא אחד מ
. 'תכנות וכו, תרגול, לבוא ולחוות בניהשיכולים רובוטיכיף לתושבים ה מדי שנה את אירוע עורכת

בקבוצות הרובוטיקה  האירוע התקיים לפני כשבועיים והשתתפו בו מאות אנשים שהגיעו לצפות
משפחות בקרב המבקרים הגיעו לא רק ה. 'יב -' יאועד הקבוצות הבכירות של כיתות ' מכיתה ד

 .גם להצטרףאלא גם כאלו שבאו לחוות ואולי 

תלמידים משותפת לקבוצה הוא הקמת נם כמה חידושים בתחום אבל העיקרי שבהם השנה יש
לקידום  אמונמיזם , כמו כן .מאורט סלאמהידות תלמ / והעל יסודי בו חברות גם מאורט סלאמה

בוגרי הקבוצות לדיר אל אסד וכרמיאל ומשותפת קבוצת רובוטיקה  מקימה, הטכנולוגיה באזור
 . משמשים כמנטורים של הקבוצהמשגב ב

 .רבה לכל הקבוצות הצלחהאבקש לאחל , בשם המליאה

 

 משגב – וועדת גבולות כאוכב .ז

המועצה עמדות גם עם  לכל אורך הדרך תיאמה. של הוועדה מסכמתהישיבה התקיימה ההשבוע 
ויגבשו לדיונים פנימיים  עתההוועדה תתכנס . ישובי הר שכניהמורשת ו, יודפת, הישובים הקרובים

 .נמשיך לעדכן לכשיהיה חדש. את המלצותיהם לשר הפנים

 

 מדמיידה תלמידה מצטיינת .ח

זכתה כנציגת הישובים הבדואים בפרס שר , אמנדתושבת דמיידה ותלמידת מקיף , יראת'חוג תאיא
על התנדבות מאוד מרשימה בבית הספר ועל פעילותה בפרס זכתה  תאיא. החינוך לנוער מתנדב

, עם התלמידה והוריה בלשכה בהשתתפות סגן ראש המועצה נפגשנו. לקידום הנוער בישובה
התרשמנו , ורכז הנוער בישובמנהל מחלקת הנוער , מנהלת המרכז הקהילתי, מנהלת אגף החינוך

 .על הזכיה תלאיאהרבה ברכות , בשם המליאה. והענקנו לה שי צנוע מפעילותיה
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 חיות בר בישובי משגב .ט

בדרישה מהם לנקוט בצעדים  (ג"רט)רשות הטבע והגנים פגישה עם מנהל המחוז בנערכה במועצה 
ג את "במהלך הפגישה הצגנו לנציגי רט. שיגבילו את כמות חזירי הבר ושפני הסלע בישובי משגב

הפעילות של המועצה בנושא וסוכם כי מנהל מחלקת פיתוח ישובים והאקולוג הראשי של מחוז 
ג "אך רט דילוללבצע דרשנו אנחנו מצידנו . תו סיורים בישובים ויגישו המלצוג יערכ"רטבצפון 

פתרונות טובים כרגע אין , לציין כי על אף הרצון הטוב של שני הצדדים .בכל תוקף לכךמתנגדת 
 .מידי

 ?בעצם מצפים מאיתנו לעשות כרגע מה  –הר חלוץ , אמיר בשן

את דרך פעולה ג שוללים "אבל רטלמרגלות הישובים ששמים שקתות יש ישובים  –ראש המועצה 
ג  "ברט, נכון לעכשיו. לבקר בישובים בסופו של דבר אבל יחזרובתחילה  מהםישתו החיות שכן זו 

עונה מה שיכול להביא לירידה בכמות אבל חשוב לזכור כי מדובר ב', ממליצים על חיזוק גדרות וכו
 .בטבע מזון ומיםמבחינת כמות הכניסות לישובים בשל שפע  פחות משמעותית

 .לא מורגש בכמוןזה  –כמון , רביד רחל

ונמשיך עובדים אנו . בעיה מאוד רצינית וכך גם התייחסותנו לנושאאכן מדובר ב –ראש המועצה 
 .עם כל מי שיכול לסייעלעבוד 

 

 תוכנית ישוב לדורות .י

את  כל מחלקה מציגה  .הטמעת הנושא בקרב אגפי ומחלקות המועצהבמועצה ממשיכים לעסוק ב
ותוך מחלקות כבר הציגו שש . 1101ומה היא לוקחת על עצמה לתוכנית העבודה של היעדים שלה 

כל החומר שנאסף יכנס לתוכניות העבודה של המועצה והוא , בסופו של דבר. כולם יציגוזמן קצר 
 .1101במסגרת תוכניות העבודה של  ,גם בקרב חברי המליאה, יופץ

 

 התחבורה של משרדבמחוז צפון מפקח על התעבורה ביקור ה .יא

הסדרת , כביש עוקף סחניןקידום דרישה ל –נושאים השונים ונדונו הנערכה עימו פגישה במועצה 
 בפניו את נושא עליית כמות התחבורה לאורהדגשנו  .'שדרוג הכביש לכרמיאל וכו, מסוכנים צמתים

כמו גם את הצפי לעליה נוספת בעקבות פתיחת תחנת הרכבת , גבוההקצב גידול התעבורה 
 .בכרמיאל

 

 אקונומי –ץ נגד המדינה בנושא העליה במדד הסוציו "בג .יב

נמשיך לעדכנכם . ץ נקבע לשבוע הבא ואנו מקווים שנסיים את הדיון בהרגשה מעודדת"הדיון בבג
 .ככל שיהיה חדש בנושא
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 :רים"תבאישור  .ג

 .רים לאישור"הציג בפני הנוכחים את לוח התב, מנהל הגזברות והארנונה, אלון זלצמן

ה תמנוף עלהתוכנית של זוכר שאני . לפי סדר הישוביםהיא תוכנית החומש הרי ש –יובלים , יערישמוליק 
 .לאישור כבר

 .כמה פרויקטים במסגרת התוכנית שלהםמדובר ב –זלצמן אלון 

 .זה מחליף את המימון העצמי שלנו, אם משיגים מימון -רון 

 .של משרד הבינוי היהם הקודגם האישור , אבטליוןבנוגע ל –שמוליק יערי 

 .בשלבים לתקצב מדיניות המשרד היא, נכון –זלצמן אלון 

 ?למי לפנות , רים"במידה ורוצים לקבל מידע על אחד התב  –עצמון , אמיר גוטר

 .ל המועצה"מנכ, לוי יש לפנות לאתי –ראש המועצה 

 

 :החלטה

 .רים כפי שהוצג בפניה"מליאת המועצה מאשרת את לוח התב

 

 סלאמה וחרשים, מהישובים דמיידה פינוי אשפהמכרז  .ד

 ועותמאן מכרזים וועדת ר"יו, יהודה רותי גם נוכחים כי ומציינת המועצה ל"מנכ, לוי אתי מציגה הנושא את
 הישובים משלושת אשפה פינוילקביעת הקבלן שיבצע  מכרז על מדובר. מכרזים וועדת חבר, סועאד

 הנמוכה ההצעה את שהגיש קבלן אותו הוא האשפה את היום שמפנה והקבלן שנה כחצי לפני כבר שפורסם
 .המכרז לפני של במחירים הקבלן עובד כיום. במכרז

מדן ומהמחיר שהמועצה משלמת היום עבור אותה והוגשו שתי הצעות ושתיהן היו גבוהות משמעותית מהא
 .עבודה

 

. עצמית הפעלה ועלות השוק חירימ של מעמיקה לבדיקה ונכנסנו חיצוני יועץ של שירותיו את שכרנו
 מנת על עימו להיפגש החלטנו .השוק ממחירי יותר גבוהה הצעהאכן שהקבלן הגיש  העלתה התוצאה
 כדי שוב אותם בדקנו, שביקשנו הנתונים כל את והציג פתוח מאוד היה הקבלן כי לציין. הנושא את להבהיר
 מהמחיריםבמידה ניכרת  גבוה המחיר שעדיין התברר אבל ריאלית מחירים עליית משקפים האם לראות
 . בשוק
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 אפשרות בחנו, כן כמו. לבד להפעיל כלכלי יותר כיעל פניו  נראה ואכן עצמית הפעלה של עלויות גם בדקנו
 . שלנו לישובים גם לפנות יכולים האם ולבחון השכנים הישובים של האשפה פינוי קבלני דרך לפעול

 ידי על הנושא את מקדמים כיצד לקבוע המועצה את תסמיך שהמליאה מבקשים אנו, התחתונה בשורה
 חשוב ,לפי הבנתנו והבנת חברי ועדת המכרזים. הקבלנים עם ומתן משא או4ומעריכת מכרז  פטור קבלת

 . יותר טובות הצעות נקבל שלא סביר, חדש מכרז נפרסם אם גם כי להדגיש

 ? נתונים כך על יש?  השכנים הישובים ידי על לפינוי בנוגע מה – יובלים, יערי שמוליק

פשוט  ניתן לא. המכרז לפני של המחירים את משלמים ואנו האשפה את שיפנה מי יש כרגע – לוי אתי
 .האמור דורש בדיקה. אן ולבקש כי יפנו לנו'לפנות לרשות של בית ג

 ? קבלן באמצעות או לעצמם מפנים הם, שכנים ישובים באותם – יעד, קני גיל

 .קבלן באמצעות – לוי אתי

 לצו השניה התוספת של ה11 סעיף – המועצה של המשפטי יועצה, קורין קובי ד"עו של הדעת חוותב
 המליצה לא ולפיו למצב מתייחסהוא מפנה אל ה, 0511 -ח"תשי( אזוריות מועצות) המקומיות המועצות

 על החליטה שהמועצה לאחר מכרז ללא בחוזה להתקשר למועצה ומאפשר כלשהי הצעה על המכרזים וועדת
 .תועלת תביא לא מכרז עריכת העניין שבנסיבות שנוכחה ולאחר חבריה ברוב כך

 כלל שיבחנו ולאחר המקצועי דעתה שיקול פי על קבלן עם מכרז ללא להתקשר יכולה המועצה, כלומר
 הסמיכה שם גם, ביטוח לשירותי המכרז עם חודשים כשלושה לפני היה דומה סיפור כי להזכירכם. הנתונים
 .עלויות להוריד דבר של בסופו הצלחנו שכן צלח והוא החברות עם ולתת לשאת המועצה את המליאה

 ? במכרז שהשתתף מישהו גם להיות יכול זה, כלומר – יערי שמוליק

 .כולם את ונבדוק אופציות כמה יש. אכן – לוי אתי

אלא לבחור , שלא לצאת למכרז נוסף המליאה אישור את לקבל מבקשת המועצה בעצם – המועצה ראש
 .את הקבלן באופן אחר

 .מכרז ללא החלטה לקבל המועצה את להסמיך יכולה המליאה חוקית – לוי אתי

 .זאת עושים היינו,  יועיל חדש מכרז שפרסום חושבים היינו אם – המועצה ראש

 ? עצמאי באופן לבצע היכולת מה – יערי שמוליק

 יפגע לא שהשירות העיקר. זאת בודקים אנו – במשאבים וחלוקה שימוש, עובדים גיוס על מדובר – לוי אתי
 .סביר מחיר ונשלם

 ? מכרז ככל לא דינו למה  – סלאמה, סועאד אחמד

 .שכזו הצעהשוועדת המכרזים חשבה שחובתה לא להמליץ על  מכיוון  – לוי אתי

 .יקר יותר הרבה זה? מהבתים הפינוי נושא את לבדוק לא למה – יערי שמוליק

 .לנושא כרגע קשור לא זה אבל זאת לבדוק אפשר – המועצה ראש
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 :(התקבלה פה אחד) החלטה

 פי על ,באופן אחר או4ובדרך של משא ומתן  מכרז ללא בחוזה להתקשר למועצה מאשרת המועצה מליאת
 כי נוכחהשהמליאה  לאחר זאת, וחרשים סלאמה, דמיידה מהישובים האשפה לפינוי בהקשר, דעתה שיקול

 .תועלת ביאת לא מכרז עריכת, העניין בנסיבות

 

 פתיחת חשבון עובר ושב בבנק דקסיה .ה

עלינו , דונותיקפאנו מנהלים בהם בנקים ישנה הנחיה של המפקח על הבנקים שב הסביר כיראש המועצה 
 .אנו מבקשים את אישור המליאה לפתוח חשבון עובר ושב בבנק דקסיה, על כן .לנהל גם חשבון עובר ושב

 :החלטה

 .מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון עובר ושב בבנק דקסיה על שם מועצה אזורית משגב

 

 אישור מורשי חתימה בבתי הספר .ו

הורים וחשבון  העצמי וצורך כל קיים חשבוןניהול עובדים בשיטת היסודיים הספר הבתי  –ראש המועצה 
 :כל חשבון יש את מורשי החתימה שלו ואנו מבקשים לעדכן אותם על פי הפירוט הבא. משרד החינוך

 .במקום שרון כץ ,1177117775 ז.ת ,יניב רייפר –מורשה חתימה בחשבון הורים , בית ספר הר שכניה

 .במקום רותי פרקש ,107/10711. ז.ת ,שרה שחור –מורשה חתימה בחשבון הורים , בית ספר מורשת

 :החלטה

מליאת המועצה מאשרת את מורשי החתימה בחשבונות ניהול עצמי כפי שמופיעים ברשימה שהופיעה 
 .בפניה
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 /110המועצה בשנת  וועדותפעילות הצגת  .ז

. על שנת הפעילות הקודמתלמליאה הוועדות להכין דיווח יושבי ראש מראש המועצה פתח ואמר כי ביקש 
 .יציגו וועדת הכספים וועדת המכרזיםבישיבה זו 

 :וועדת הכספים

ופירט אודות הנושאים העיקריים שבהם עסקה הוועדה בשנה  ,ר וועדת כספים"יו, רונן גלאת הדיווח הציג 
 .בישובים תוכנית החומשו /110שחלפה ובעיקר תקציב 

 ?בפנינו את המסקנותהאם יציגו , רחובהתאורת בנושא עבודת הוועדה לבחינת תקצוב   –רקפת , אילן בלוך

לפני  יוצגו המסקנות שכן הנושא עדיין בבחינה כחלק מהיערכות שהחלה, כשתסתיים העבודהל  –גל רונן 
 .אקונומי –עם עליית המועצה בדירוג הסוציו שנתיים כ

 .ישוב משלם על החלפתוה –ם פנס מזדקן א, כיום, להבנתי –בלוך  אילן

נטען שהישוב  –אך לא זו השאלה שנבחנת , זה הנוהל, גופי תאורה לא תקינים צה מחליפההמוע –עברי  דני
מספר ולכן עדיף להעביר סכום כסף שלא על פי  יש צורך בהארת הרחובותמתי יותר מהמועצה יודע טוב 

 .מעמיקה בנושאנוספת ו בחינהוזה שווה במהלך הבדיקה גילינו כמה דברים מעניינים . גופי תאורה

יש ישובים שהצרכים . יש עיוותים גדולים בתוכנית –בישובים  לגבי תוכנית החומש –יובלים , שמוליק יערי
בגודל ההלוואה אבל יש ישובים  לכךהתייחסות כנראה יש אומנם  .מאשר בישובים אחרים בהם יותר גדולים

. אנשים לא משלמים תוספת לארנונה ,לדוגמא ,בעיר. מהכיס של כל תושב משלמים הרבה מאוד כסף שבהם
 .יש פה פערים מאוד גדולים והצרכים גם שונים

שהתקבל עשינו את פי הלוח  לבישובים וע תוכנית החומש התחילה בסקר שבדק צרכים –דני עברי 
מהישוב כאשר החצי של הישוב חצי מהמועצה וינג של חצי 'יש מצ –משקיעים של כמה  הנוסחה. התעדוף

ישובים קטנים קיבלו פחות כסף . את חלקם שילמושביצעו עד כה כל הישובים . מהתושביםלל בדרך כמגיע 
 ,כלומר, הביצוע אבל עכשיו משחקת המוכנות סדרהצורך הכתיב את , בהתחלה .ביחס לגודלםיותר  אבל

 .ישוב שמוכן עם תוכניות ותקציב

שכל ישוב יעשה לפי התור שלו אבל אם תבדוק  הוגןנשמע מאוד  ,בעצם, בשיטה הזאת  –שמוליק יערי 
 .תראה שיש ישובים שהתושבים משלמים הרבה מאוד מעבר לארנונה

יש ישובים , לשלםמהתושבים יש ישובים שדורשים . אתה מערבב דברים לא קשורים –עברי דני 
להם קרנות  ש ישובים שישיש ישובים שבמשך שנים צברו עודפים וי', רכוש וכו, שמתבססים על הכנסות

 .על כל שקל שהביאוינג של שקל 'מצכולם אבל קיבלו מיוחדות אבל בסופו של דבר 

ינג אבל אם תשווה את כל המבנים שבנו בישובים 'הסברת איך לכל ישוב יש כסף למצ –שמוליק יערי 
 .יש ישובים שהטילו חלק גדול על התושבים, ותראה כמה היה חלקם של התושבים

ועל כן יש צורך  חושב שהשאיפה של ישוב קטן היא לא להישאר קטןמה גם שאני  – פלך, ירושלמיינון 
 .במבני ציבור שיתאימו לאוכלוסיה גדולה יותר

 .לדיון הנוכחילא קשור אבל זה  –מיכאל עובדיה 
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 קורנית |צורית  |פלך  |נעים -ערב אל |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם 

 משגב, מרכז קהילתי משגב :מרכזי שירותים |בר לב , פארק תעשיות משגב: אזורי תעשיה |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת  |עין -ראס אל |

מן הצדק שנגיע לכל . וועדת הכספים ולא תוכנית החומשפעילות הוא הצגת כרגע הנושא  –ראש המועצה 
 .ישלימו את התוכנית עד שכל הישוביםתח את הנושא לדיון מחודש במליאה לכן לא נפהישובים ו

 הנושאים ועושים עבודה טובה רבות בבחינתשעות משקיעה וועדת הכספים לסיכום אמר ראש המועצה ש
בשם . רעונותימאוזן וללא גת מידי שנה את פרס הניהול התקין על תקציב המועצה מקבל ,לראיה. מאוד

 .ר וחברי הוועדה על עבודתם"מבקש להודות ליו ,המליאה

 

 :וועדת מכרזים

ר וועדת המכרזים ופירטה אודות הליכי "יו, בנוכחות רותי יהודה, ל המועצה"מנכ, אתי לויאת הדיווח הציגה 
 ./110המכרז הפומבי ונושאים מרכזיים בהם עסקה הוועדה בשנת 

 ?אתרים מסוימיםהאם מדובר על  –בנוגע למכרז מערכות גילוי אש  –צורית , כץ חיים

 .מדובר היה על מוסדות חינוך –לוי אתי 

 .לישובים והוזיל עלויותנוספים מקומות את תוצאות המכרז גם על להשליך אז אולי שווה  –כץ  חיים

 .מכרזיםבתוצאות הולהשתמש במועצה כל ישוב יכול לפנות למחלקת רכש  –יהודה  רותי

 .להוזיל להם עלויותשכן יכול לידיעת הישובים זאת להביא שווה  –כץ  חיים

 .נבחן זאת, רעיון טוב –לוי אתי 

 ?מתי מסתיים מכרז הקפיטריה –כץ חיים 

 .כל שינוי בשלב זה של השנהלא נכון לעשות אבל  71411401 תאריךב –לוי אתי 

לכל שכן הכי הרבה לבתי משפט  את המועצה נושא המכרזים הוא זה שמביאראש המועצה סיכם ואמר כי 
מה שמביא עימו לעיתים עתירות , למכרז לקבל את כל החומר הרלוונטיאת הזכות יש הצעה מי שהגיש 

. בזכות עבודה נכונה ויסודית של וועדת מכרזים לא זכור מקרה בו המועצה לא זכתה במשפט. לבתי המשפט
ביותר ויש שקלול של  ותהזולאת ההצעות  אנו מקבליםלא תמיד מקצועיות הוועדה מתבטאת בכך שגם 

ר ולחברים שמשקיעים מזמנם ומרצם "פעילות הוועדה ענפה ומרובה ועל כך הרבה תודה ליו .הנתוניםמגוון 
הוועדות השונות גם בישיבות פעילות נמשיך עם הצגת אנו . לעזור לנו לעשות הכול בצורה נכונה ועל פי חוק

 .של המליאה הבאות

 

 

 

 רון שני       :רשם

 ראש מועצה אזורית משגב       רפי גדעון


