לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר 6051/
שהתקיימה ביום  70.70.51במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,דני עברי (יודפת) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,יורם אייזנברג (אבטליון) ,מיכאל עובדיה
(גילון) ,עמיחי רוקח (הררית) ,אמיר בשן (חלוץ) ,דן בבלי (חרשים) ,שמוליק יערי (יובלים) ,רחל רביד (כמון),
אילן מאייר (מנוף) ,רונן גל (מעלה צביה) ,שמוליק ישראלי (לבון) ,רפי דיין (מורשת) ,מנוח שמלץ (מכמנים),
אחמד סואעד (סלאמה) ,אמיר גוטר (עצמון) ,רותי יהודה (שורשים) ,אסא פיין (שכניה) ,משה מדינה (תובל).
חסרים :עמיר שנאן (אשבל) ,עומר נאור (אשחר) ,עבדאללה סואעד (חוסניה) ,מנחם פישר (טל אל) ,גיל קני
(יעד) ,יוחנן בייט (כישור) ,עותמאן סואעד (כמאנה) ,יובל גפן (לוטם) ,ירון מאיר (מצפה אבי"ב) ,חוסיין נעים
(ערב אל נעים) ,ינון ירושלמי (פלך) ,חיים כץ (צורית) ,שייקה פרנקו (קורנית) ,נאדר ניקולה (ראס אל עין) ,אילן
בלוך (רקפת).
נכחו :אתי לוי ,שאול אשואל ,נועה צוק ,דודו דהן ,נירית סגל ,עו"ד קובי קורין ,רפי גדעון ,מנהלי אגפים
ומחלקות.

א .אישור פרוטוקול
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מספר  50550מתאריך .7255257520

ראש המועצה וחברי המליאה מאחלים לתושבי משגב ולכל בית ישראל
שנה טובה ומתוקה.

ב .דיווחי ראש המועצה:
 .2פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
שנת הלימודים נפתחה בצורה מוצלחת ,ללא תקלות מיוחדות .בהמשך תציג מנהלת אגף החינוך את נתוני
פתיחת השנה ,לרבות את של בתי הספר העל יסודיים החדשים שנפתחו.

 .2זכיה בבג"ץ בנושא הדירוג הכלכלי – חברתי
התקיים הדיון הקובע בבג" ץ ובפסק הדין נקבע כי על משרד הפנים וגופים נוספים להכיר במשגב כמי
שנמצאת באשכול  .6הפסיקה תאפשר קבלת החזרים כספיים על ההפרשים בתקציבי האיזון בגין הירידה
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לאשכול  6לשנים  7522-7520ואילו תקציב  7526לוקח כבר בחשבון את החזרה לאשכול  .6ברכות לכל מי
שעמל בנושא ותרם לקבלת הפסיקה.
 .3פגישה בנושאי ביטחון
כפי שדווח בעבר ,פקע"ר הפסיק לסווג ישובים בתוך הגבולות ומתמקד בישובי סמוכי גבול .היתה אמורה
להיות עבודת מטה בין פקע"ר למשטרה והמשרד לבט"פ כיצד מגדירים את הישובים בפנים המדינה אך
בפועל זה לא בוצע .מג"ב אומנם נערך בשטח ,בתוכנית פריסה ארצית אחרת ממה שהיה נהוג עד עכשיו
במרחב הכפרי .כל הרב"שים מפסיקים את עבודתם והמשרות של שוטרים זמניים מתבטלות .את מקומם
יתפסו שוטרים קהילתיים ,על פי חלוקה של אשכולות ישובים והם יהיו אחראים על הצד הביטחוני
באשכול עליו הם אמונים.
במשגב ישרתו בין חמישה לשישה שוטרים ,חלקם מתוך הרב"שים שעבדו עד היום ונקלטו למשטרה
וחלקם שוטרים שביקשו לעבוד באזור או שהגיעו דרך גיוסים של המשטרה .המערך נמצא עתה בבניה ועל
המועצה ללמוד לעבוד איתו.
אשכולות הישובים כבר נקבעו ,אך מאחר ולא היינו שבעי רצון מהתוכנית ,התקיימו פגישות רבות עם
מפקד מג"ב ,פיקוד המשטרה ופקע"ר ,במטרה לשנות את תוכנית הפריסה .כשאלו לא הועילו נערכה פניה
למועצה לביטחון לאומי והצלחנו להביא את הנושא לפתחם .המל"ל קיים דיון בנושא עם פקע"ר ומג"ב
והוציא סיכום עם הנחיות לביצוע .אנו ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות.
לבקשת רותי יהודה ,שורשים ,תפורסם לישובים תוכנית הפריסה החדשה של השוטרים הקהילתיים
במשגב.

ג .מענה לשאילתה של חבר מליאה
מיכאל עובדיה ,גילון ,פנה בשאילתא לראש המועצה וביקש לדעת היכן עומדת המועצה בנושא השלמת
החקירה בפארק תעשיות משגב.
עו"ד קובי קורין ,היועץ המשפטי של המועצה ,הסביר לנוכחים את הנוהל להעברת שאילתא וקבלת תשובתו
של ראש המועצה.
ראש המועצה – פנינו לחוקר הפרטי וביקשנו שישלים את עבודתו .כל החומר שנאסף על ידו הוגש למשטרה
ובשלב זה מי שמחליט מה לעשות ,אם בכלל ,אלו גורמי המשטרה והפרקליטות .לציין כי חוקרים פרטיים לא
יכולים להיכנס ולעסוק באותם נושאים אותם בוחנת המשטרה עד שזו תגבש את המלצתה.
שמוליק ישראלי ,לבון – מי מימן את עבודת החוקר ?
ראש המועצה – המועצה.
מיכאל עובדיה – וועדת כספים עשתה עבודה רצינית ,כך גם החוקר הפרטי ובסוף לא נתנו לו להמשיך הלאה.
ראש המועצה – לא נכון .החוקר ביצע את עבודתו בטרם החלטנו על הגשת התלונה למשטרה .כשסיים ,מסרנו
את כל החומר שנאסף על ידו לידי משטרה ,שמצידה ערכה גם היא חקירה ,כולל מתן עדות על ידי גורמי
מועצה.
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שמוליק יערי ,יובלים – יש ,לכאורה ,חשש לניגוד עניינים כיוון שראש המועצה הוא גם יו"ר התאגידים.
עו"ד קובי קורין – מהיכרותי את החומר ,אין שום ניגוד עניינים.
שמוליק ישראלי – אם אכן יש ניגוד עניינים ,אני מציע שמי שיוביל את החקירה הוא מבקר המועצה .כמו כן,
מכיוון שהמועצה מימנה ,מה מונע מלהעביר לידינו את המסקנות ?
עו"ד קובי קורין – שאלת מימון פעילותו של החוקר לא יוצרת את הזכות לקבל את החומר .החקירה נמצאת
במהלכה ,עולות שאלות של צנעת הפרט וכרגע מוקדם מידי לפרסם את הממצאים .אני ממליץ להמתין
לפרסום כתב אישום בסוף התהליך.
דני עברי – אני מרגיש צורך לדייק .הזכרתי בדיונים קודמים ,בין יתר הדוחות ,גם את דוח החוקר .הדוח הוזמן
בחודש מאי  7522והוגש בחודש ינואר  .7522בין המלצות החוקר יש גם המלצה להמשך חקירה .המלצותיו
נדונו בחודש מאי  7522והוחלט במועצה להעביר את החומר למשטרה ולא להמשיך בחקירה פרטית .החלטת
המליאה להמשיך בחקירה בכל זאת גוברת כמובן ועכשיו צריך לתת לעניין להתקדם בקצב שלו.

ד .משיכת הבקשה להעלאת ארנונה למגורים
ראש המועצה פתח ואמר כי בעת שהמועצה עדיין היתה באשכול  ,2מליאת המועצה התבקשה לאשר העלאת
הארנונה למגורים ב ,0% -כאשר הבקשה מתייחסת לשנת  7526לאחר שלא נתקבלה תשובה לבקשה לשנת
 7520ולמעשה זו נדחתה על ידי שרי הפנים והאוצר.
בשל כך ,גם השנה התבקשה מליאת המועצה לאשר העלאת הארנונה למגורים ב 0% -אך מכיוון שהוחלט על
ירידה חזרה לאשכול  ,6העילה לא קיימת יותר ומכאן שהבקשה מתייתרת .לפיכך ,אנו מעלים עתה בקשה
מהמליאה להחלטה למשוך את הבקשה לשנת  7526ממשרד הפנים.
אין נוהל של משרד הפנים למשיכה של בקשה ועל כן זו יותר החלטה הצהרתית .באופן כללי יש למשרד
הפנים קריטריונים לפיהם הם בוחנים את הבקשות והם צריכים לתת מענה עד חודש דצמבר בכל שנה .שנה
שעברה היתה שנת בחירות ועל כן לא דנו בנושא כלל אבל בדרך כלל לשרים אין יותר מידי נטיה לאשר
העלאה בארנונה.
התייחסות הנוכחים:
רונן גל ,מעלה צביה – אין לי התנגדות לעניין אך אני חושב שהנושא צריך לעלות במסגרת החשיבה של
וועדת הכספים לשנה הבאה ,כחלק מראיה כוללת של כלל הצרכים שעלו ובחינה של כמה תחומים .אני חושב
שכמו שידענו לבחון את הדברים בשלל כיוונים כשהיה עלינו להצטמצם ,כך צריך גם לפעול כשיש רווחה
כלכלית.
אסא פיין ,שכניה – אני חושב שזה צעד מבורך ,אפילו ברמה ההצהרתית.
מיכאל עובדיה – כחלק מהמהלך של וועדת הכספים ,היתה החלטה שגם התושבים ישאו בנטל .אני חושב
שלאור השינוי צריך למשוך את הבקשה ,אפילו רק מבחינת נראות כלפי התושבים.
רותי יהודה ,שורשים – אני חושבת שמהלך הנכון היה להעביר זאת קודם דרך וועדת כספים אך תומכת
באישור הבקשה.
אמיר גוטר ,עצמון – תערך בקשה רשמית למשרד הפנים בנושא?
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ראש המועצה – בוודאי ,אנו נשלח את הבקשה באופן רשמי.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את משיכת הבקשה ממשרד הפנים להעלאת הארנונה בסיווג "מבנה
מגורים" לשנת .7526

ה .הצגת פתיחת שנת הלימודים תשע"ו:
ראש המועצה פתח ואמר כי שנת הלימודים נפתחה באופן מצוין ובצורה חלקה ,זאת בהשוואה לשנים
קודמות .מבחינת היערכות ,כל הגורמים במועצה עמלו והשקיעו רבות לאורך הקיץ על מנת לפתוח את השנה
כמעט ללא תקלות ,זאת על אף שהמערכת ממשיכה לגדול .זו גם שנה מיוחדת שבה בית הספר העל יסודי
הפך לקמפוס חינוכי וכיום מכיל את בתי הספר אסיף ,קציר ועומר משגב בהובלתם של שלושת המנהלים.
נועה צוק ,מנהלת אגף החינוך ,הציגה את נתוני פתיחת השנה וסקרה את עבודת הצוותים ,הן הפדגוגיים והן
ההנדסיים.
התייחסות המשתתפים:
מוחמד אבו דעוף – בשנים שעברו דווח לנו על בעיה ברישום לבית הספר גליל ואילו השנה מספר הנרשמים
עלה .מה קרה פתאום ?
נועה צוק – האווירה סביב בית הספר השתנתה ,כך גם המנהל שהתחלף ופועל רבות להגביר את הרישום.
מנוח שמלץ ,מכמנים – כמה תלמידים ממשגב לומדים מחוץ למועצה ?
ראש המועצה – בערך  70%וזה כולל את החינוך הדתי העל יסודי ,חינוך אנתרופוסופי וכו'.
אמיר גוטר – חלק מהמהלך לפתיחת בית ספר חדש היה ניסיון להוריד את כמות התלמידים בכיתה .האם
יודעים כבר לומר מה גודל הכיתות ?
נועה צוק – כיום יש  9כיתות ז במקום  8שהיו נפתחות אילולא פתחנו את בית הספר הנוסף.
ראש המועצה – מדובר על  9כיתות רגילות במקום  8כיתות עם אותו מספר תלמידים ,זאת בנוסף לעוד 7
כיתות חינוך מיוחד.
אמיר גוטר – מעניין לראות האם יש מקרי קיצון של מספר ילדים בכיתה.
ראש המועצה – חלוקת התלמידים בין הכיתות היא של בית הספר על פי שיקולים שלהם .אם הם בחרו
להגדיל כיתה מסוימת ,אוטומטית תהיה גם כיתה עם פחות תלמידים.
אמיר גוטר – מכיוון שהגיע לידי נתון על כיתה של  20תלמידים ,מבקש מאגף החינוך לבדוק את הסיבות לכך.
כמו כן ,מבקש לבדוק תופעות של אי הגעה לבית ספר בימים הראשונים.
אמיר בשן ,הר חלוץ – אם כבר בגודל כיתות עסקינן ,בכיתה ט 6בבית ספר אסיף לומדים  20תלמידים בכיתה
קטנה מאוד פיזית.
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רפי דיין ,מורשת – מבקש להודות לכולם על ההשקעה ,שמעתי מתושבים שממש מרגישים את השינוי בבית
הספר במורשת .דבר שני ,חושב שנכון שהמועצה תהיה מעורבת יותר במוסדות החינוך של התלמידים
שלומדים מחוץ למשגב.
אילן מאייר ,מנוף – תהליך תכנון הקמפוס נמצא בעיצומו ,היו וימשיכו להתקיים ישיבות עם הצוות המוביל.
כל החומר שנאסף עובר למתכננים ואנחנו צופים שיוקדם מבנה שנוכל להתגאות בו.
אמיר גוטר – יש אוסף גדול של רצונות וצרכים ובדרך כלל יש תהליך מעבר בין חלומות ותוכניות להתמודדות
עם מסגרת תקציב .באיזה שלב יעמדו התוכניות של המתכננים מול התקציב ?
ראש המועצה – התהליך יתחיל להתכנס בעוד כחודש לערך .צריך להבין שיש הבדל בין השוטף לפיתוח ,זאת
לאחר שכל הזמן התייחסנו לשוטף מבחינת הערך מוסף לפתיחת בית ספר נוסף .מבחינת הבינוי ,יש למשרד
החינוך פרוגרמות מוכנות והן ידועות לנו כבר היום .השאיפה היא להתאים את הפדגוגיה לפרוגרמה בצורה
מיטבית .אנו עובדים על הכנת דרישות קרקע שבעצם מבטאות זאת.
אילן מאייר – קבענו את התאריך  2252257520כתאריך יעד של הצגת חלופות לציבור.
ראש המועצה סיכם וביקש להודות לאגף החינוך ולכל העוסקים בדבר על תחילתה המוצלחת של שנת
הלימודים.

ו .אישור תב"רים
שאול אשואל ,גזבר המועצה ,הציג בפני חברי המליאה את התב"רים לאישורם.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את לוח התב"רים כפי שהוצג בפניה.

ז .עדכון מספר  7לתקציב 7520
שאול אשואל הציג בפני חברי המליאה את עדכון מספר  7לתקציב  ,7520כפי שנדון ואושר על ידי וועדת
הכספים.
התייחסות המשתתפים:
אמיר בשן – מבקש לדעת מהן הסיבות להחזרת פעילות קרן קרב ?
נועה צוק – בגנים היתה החלטה שאפשר גם בלי התוכנית אולם בבתי הספר התוכנית מאפשרת את הארכת
יום הלימודים או מפצלת אותו אבל אז הוא גם יותר משמעותי מבחינת תגבור המקצועות על ידי המורים.
מכיוון שהתוכנית מתקיימת כבר שנים רבות במשגב ,חלק מהפעילות כבר נכנסה לתוכנית הלימודים.
שמוליק ישראלי – מה הכוונה בשירות משפטי ?
שאול אשואל – פעולות שוטפות ופעילות מיוחדת כגון תביעות.
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החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את עדכון מספר  7לתקציב  7520כפי שהוצג בפניה .תקציב  7520יעמוד עתה על סך
של .₪ 285,255,555

ח .הצגת תקציב 7526
ראש המועצה פתח ואמר כי הדיון היום יעסוק בהצגת טיוטת התקציב כפי שגובשה על ידי אגף הכספים.
לאחר מכן יחלו הדיונים בוועדת הכספים שמצידה תגבש המלצה ,זו תוצג בפני הנהלת המועצה ולאחר מכן
תובא לאישור מליאת המועצה .מבקש להזכיר כי על חברי המליאה לראות את התקציב כמקשה ומי שרוצה
להתעמק בסעיפים עצמם מוזמן להגיע לישיבת וועדת הכספים שתתקיים ביום חמישי ,72559520 ,בין השעות
.22:55-28:55
שאול אשואל ,גזבר המועצה ,הציג בפני הנוכחים את טיוטת עיקרי התקציב לשנת .7526
התייחסות המשתתפים:
רחל רביד ,כמון – מבקשת לדעת מה ההשקעה פר תלמיד כפי שבאה לידי ביטוי בתקציב ?
נועה צוק – אי אפשר לתת נתון מדויק מכיוון שאין מדדים מקובלים להערכת השקעה .מבחינתי המדד הוא
מה הצורך וכמה אנחנו מצליחים לענות עליו.
אמיר גוטר – מי במועצה עוסק בשאלה מה לעשות בשטח מחצבת שגב שמתפנה ?
ראש המועצה – לפני  8-9שנים הוכנה תוכנית שיקום למחצה אך מאז המצב בשטח השתנה .כל מחצבה
שמסיימת את דרכה נכנסת לשיקום של הקרן לשיקום מחצבות המנוהלת על ידי רשות מקרקעי ישראל.
לכשתיסגר המחצבה נכנס ביחד עם הקרן לתוכניות שיקום.
אסא פיין – בנוגע הרזרבות של שנת  ,7522מציע שוועדת כספים תדון בדרך לנהל אותן.
ראש המועצה הודה לאגף הכספים וראשי האגפים הנוספים שנכחו בדיון על היערכותם לגיבוש טיוטת
התקציב.

ט .ביטוח בשלטון המקומי ואישור על ניהול משא ומתן
ראש המועצה פתח ואמר כי יש ירידה ברצון של חברות הביטוח לבטח רשויות מקומיות ועל כן עלות
הפוליסות הולכת ועולה מידי שנה .אנו עומדים עתה בפני חידוש הפוליסה ומבקשים את אישור המליאה לנהל
משא ומתן עם חברות הביטוח על מנת לנסות ולהוזיל את העלויות.
עפרה סלצר ,מנהלת רכש ,ביטוח ונכסים – כיום חברת הראל היא בעצם אחת היחידות ,אם לא היחידה כיום,
שמבטחת את הרשויות המקומיות .אנחנו הצלחנו להמשיך לעבוד עם חברת הכשרה זאת לאחר שבשנה
שעברה יצאנו למכרז אבל החברות לא קיבלו את התנאים ולבסוף הגענו להסדר עימם .לפני כשבועיים קיבלנו
הודעה שבכדי להאריך את החוזה עם הכשרה יש לעמוד בתנאים גבוהים יותר ועל פי יועץ הביטוח ,עומדות
בפנינו שתי אפשרויות :לצאת למכרז חדש או לשאת ולתת מול חברות ביטוח בניסיון להפחית עלויות ,כאשר
הסבירות שבמכרז התוצאות יהיו טובות פחות אף מאלו שהוצעו ע"י הכשרה.
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אתי לוי ,מנכ"ל המועצה – לציין כי מותר לנו להאריך בשישים ימים את הפוליסה הקיימת באותם תנאים,
בהם אנו יכולים להיכנס למשא ומתן או לצאת למכרז .הצוות שינהל את המשא ומתן יורכב ממנכ"ל ,גזבר,
יועץ משפטי ,יועץ ביטוח ומנהלת רכש.
עו"ד קורין – המליאה נדרשת לשקול האם יש טעם לצאת למכרז או לאפשר לשאת ולתת עם חברות הביטוח
הפועלות בתחום ביטוחי הרשויות המקומיות :המליאה רשאית להחליט כך במקרה שלא תהיה תועלת במכרז.
יועץ הביטוח הביע את עמדתו שאין סיכוי סביר לשפר את התנאים ולכן ,בנסיבות האלה ,במידה והמליאה
תקבל החלטה המאפשרת התקשרות עם חברת ביטוח באמצעות משא ומתן ,לא יהיה צורך בעריכת מכרז.
שמוליק ישראלי – אם כל הרשויות נתקלות בבעיה מדוע החברה למשק וכלכלה לא מתערבת בנושא ?
עפרה סלצר – זו בעיה שכולם מנסים לטפל בה אך כרגע ללא הצלחה וכל רשות מוצאת פתרון עצמאי.
שמוליק יערי – במשטרה פתרו זאת בכך שהחליטו לא לערוך יותר ביטוחים .זה גם מעביר מסר וגם יכול
להביא לחסכון כספי.
עפרה סלצר – הפרמיות שאנו משלמים מבוססות יותר על הצורך במתן מענה במקרה של אסונות ופחות על
מקרים שוטפים.
אמיר בשן – צריך להסתכל בתיק עצמו שכן לא לכל דבר יש אותה רמת סיכון .צריך להפריד ולשקול את מה
ששמוליק יערי מציע.
עו"ד קובי קורין – אנו עושים מעין שילוב .יש תיקים שאנחנו מנהלים בעצמנו ,בהתאם לסיכון ,בין היתר כדי
לא להעמיס על הפרמיות העתידיות ,אבל בכל מקרה לא ניתן ,ואסור ,לוותר על עריכת ביטוח.
דני עברי – אני מרגיש לא בנוח לחתום על חוזה חדש עם סוכן ביטוח שעלו לגביו חשדות ,לכאורה ,במסגרת
החקירה שערך החוקר הפרטי.
ראש המועצה – המליאה אינה גוף חוקר ,מאשים או שופט .כל מה שקשור לחקירה לא רלוונטי לנושא.
עו"ד קובי קורין – ההתקשרות נעשית עם חברת הביטוח ולא עם הסוכן .בהחלט יכול להיות שהסבת את
תשומת הלב של הגורמים שעתידים לנהל את המשא ומתן והם יקחו זאת בחשבון אבל אנחנו יכולים לנהל
משא ומתן גם ללא הסוכן ,למרות שכרגע אנו נמצאים בשלב מוקדם מידי מכדי לדון בכך.
דני עברי – חוזר ואומר שלי יש בעיה עם סוכן הביטוח שלא משתף פעולה עם החקירה .לא מוכן שהמועצה
תעבוד מולו עד לבירור החשדות נגדו.
עו"ד קובי קורין – אני לא חושב שנכון לקבל את ההתייחסות הזו כמחייבת במסגרת החלטת מליאה.
עפרה סלצר – בשנה שעברה פנה יועץ הביטוח וניהל את המשא ומתן מול החתמת הראשית של חברת
הכשרה.
החלטה:
מליאת המועצה השתכנעה כי לא תהיה תועלת בקיומו של מכרז לבחירה של חברת הביטוח ושל סוכן הביטוח,
ומחליטה כי ההתקשרות תעשה באמצעות משא ומתן .המשא ומתן עם חברות הביטוח יערך על ידי צוות
שיורכב ממנכ"ל המועצה ,הגזבר ,היועץ המשפטי ,יועץ הביטוח ומנהלת הרכש .הצוות מוסמך לקבוע את
חברת הביטוח ואת סוכן הביטוח שילווה את ביטוחי המועצה.
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בעד ההחלטה – פה אחד.

י .שינוי תקנון מינהלת תרדיון
חברי המליאה קיבלו העתק מחוות הדעת שערך היועץ המשפטי של המועצה .ראש המועצה הציג את הנושא
באומרו כי מדובר בשינוי שהכתיב משרד הפנים ולמעט מספר סעיפים של מטרות החברה ומבנה הון המניות
שלה ,אין הרבה אפשרויות אחרות אלא לקבל אותן .באותה הזדמנות אנו מתחילים גם בהשטחת המבנה
התאגידי .הדירקטוריון של החברה דן בשינויים ואישר אותם.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את השינוי בתקנון ואת השינוי במבנה הון המניות שלה כפי שהוצג בפניה ,כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.

הגדלת הון המניות ל 6,555,555 -ש"ח.
העברת  99מניות רגילות מהחברה הכלכלית למשגב בע"מ למועצה אזורית משגב.
העברת מניה רגילה אחת ממשגב הגליל למועצה.
הקצאת  2,555,555ש"ח ( 2,555,555מניות רגילות בנות  2ש"ח ע"נ ,כל אחת) למועצה.

בעד – .22
נמנע – .2

יא .אישור מורשית חתימה לחשבונות ניהול עצמי בבתי הספר
מליאת המועצה מאשרת את נטע רז ,ת.ז  ,255928200כמורשת חתימה בחשבונות ניהול עצמי ובחשבונות
הורים בבתי הספר הר גילון ,יסודי כמאנה ויסודי סלאמה ,במקומה של רקפת אדלהייד ,שפרשה לגימלאות.

יב .מבנה הון מניות של החכ"ל
חברי המליאה קיבלו העתק מחוות הדעת שערך היועץ המשפטי של המועצה .ראש המועצה הציג את הנושא
והסביר כי יש להסדיר את מבנה הון המניות של החברה הכלכלית למשגב בע"מ (החכ"ל) ,על פי הפירוט
שהוצג בפני חברי המליאה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את השינויים והתאמות במבנה הון המניות של החכ"ל כפי שהוצג בפניה באופן שכל
המניות הרשומות של החברה (בסה"כ  6,225,555מניות רגילות בנות  2ש"ח ע"נ כל אחת) יהיו מניות רגילות
כולל  9,555המניות שהיו  2555מניות רגילות א' 2555 ,מניות רגילות ב' ו 2555 -מניות רגילות ג' ,שכולן יהפכו
למניות רגילות.
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לשכת ראש המועצה

נמנע – .2
עוד מאשרת המליאה להעביר למועצה את המניה האחת שהיתה מוחזקת בידי משגב הגליל כדי שכל מניות
החכ"ל יוחזקו בידי המועצה.

יג .אישור ניגוד עניינים של חבר מליאה
אתי לוי ,מנכ"ל המועצה ,הציגה את הנושא ואמרה כי אחמד סועאד ,נציג סלאמה במליאה ,הינו בעלים של
מעון יום בסלאמה ,בו שוהים  2פעוטות עבורם מעבירה המועצה תקציב שהתקבל מהמשרד לשירותים
חברתיים .חשוב לציין כי הפעוטות הללו שהו במעון עוד בטרם שהמועצה החלה לתקצב זאת וכי המועצה
הינה רק צינור בין המשרד לשירותים חברתיים למעון.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר את המשך הפעילות ולאחר מכן הנושא יעבור לאישור שר הפנים .עוד
ביקשה לציין כי אחמד סועאד ויתר על אספקת שירותים אחרים למועצה על מנת להישאר חבר מליאה.
עו"ד קורין – יצוין שהמליאה מתבקשת לאשר את הפעילות רק לשנת הלימודים הקרובה שכן וממילא
שלושת הפעוטות אינם אמורים להמשיך במעון בשנה הבאה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפעילות שתוארה לעיל ברוב של  22חברים.

רשם:

רון שני

רפי גדעון

ראש מועצה אזורית משגב
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