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 פרוטוקול מישיבת המליאה הראשונה

 במשגב 10.21.42שהתקיימה ביום 
 

 
-חמד אבוומ, (גילון)מיכאל עובדיה , (אשחר)יוסקה וינברג , (אשבל)עמיר שנאן , (ר"יו)רון שני : השתתפו

ביקה צ, (אל-טל)עוזי ביטון , (חלוץ)אלי מלכה , (חוסנייה)מוחמד סואעד , (הררית)ברוך רוזן , (דמיידה)דעוף 
גדעון , (כמאנה)מוסטפא קאסם , (כישור)יוחנן בייט , (יעד)ארנון לאופר , (יודפת)דני עברי , (יובלים)פאר 

שמואל מגל , (מכמנים)דרור לוי , (מורן)שמואל סגל , (לבון)משה שדמי , (לוטם)חיים שאקי , (כמון)רודוביץ 
חאפז סואעד , (מורשת)ה פייבלוביץ שלמ, (מעלה צביה)רונן גל , (ב"מצפה אבי)אמיר יגר , (מנוף)
, (צורית)אייל זהר , (פלך)אירינה טרסיוק , (עצמון)עפרה סלצר , (ערב אל נעים)חוסין נעים , (סלאמה)

רסי 'איציק ג, (שורשים)חיים ריס , (רקפת)אורי אקרמן , (ראס אל עין)כמיל ניקולה , (קורנית)שייקה פרנקו 
 (.שכניה)

 .(תובל)מיכה דורות , (חרשים)שי משיח , (ןאבטליו)אביטל הכט : חסרים
, ליאת בלכר, צדוק יפתח, מזי אורן, דע-מירב בן, ברוך קומפנו, ד איציק אזולאי"עו, ד קובי קורין"עו: נכחו

 .בטי שוייצר, מיה צבן, אתי לוי, שאול אשואל, יוחאי אברני
 

 
לישיבה הראשונה של התכנסו , 12.22.42שנבחרו בבחירות שהתקיימו ביום , נציגי הציבור

 .מליאת המועצה
 

קידם בברכה את החברים החדשים ואיחל להם הצלחה בתפקידם , ראש המועצה –רון שני 
מ לייצג את כלל התושבים והאזור ולהצעיד את משגב "כולם נבחרו ע, לדבריו. כנציגי ציבור

 .קדימה
 

המליאה להשתתף את חברי , מנהלת המפעם –חיה בנדק ' הזמינה הגב, בתום סבב הכרות
בהשתלמות שהמפעם מארגן לנבחרי ציבור ושמטרתו לסייע בידיהם לבצע את תפקידם 

 .כלים ודרכי פעולה, לרכוש מידע, באופן מקצועי
 

פגישות בין את זמנו  חילקהוא , הציג רון את עצמו וסיפר כי מאז היכנסו לתפקידבהמשך 
עם ( י חוק"כמחויב עפ)ות ראשונות לבין פגיש עם המחלקות השונות במועצה ועם התאגידים

הוא יציג , אחרי תקופת לימוד המערכת –לדבריו . כל אחד מהועדים המקומיים החדשים
 .בפני המליאה תכנית יותר מגובשת

 
מ לאפשר למועצה להמשיך "ע, יש לבחור את ועדות החובה, בשלב ראשון, רון ציין כי

להציג הצעה לגבי בחירת הסגן וכי הנושא  הוא הוסיף כי הוא לא מרגיש מוכן עדיין. לתפקד
 .יידחה לישיבה הבאה

 
והזמין כל מי שמרגיש שהוא עניינים של נבחרי הציבור ן ניגוד יהעלה רון את עני, כן-כמו

 .  לדווח לו על כך לאלתר כזהעלול להימצא במצב 
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עיון את חידד את הדברים והמליץ לקרוא ב, היועץ המשפטי של המועצה –ד קובי קורין "עו
אסור  –ן הוא חובת הדיווח ילב העניהוא הדגיש כי . המסמך המפורט שהופץ לכל החברים

 . להתעלם
 
 

 :בחירת הועדות
 :מליאת המועצה בחרה את הועדות הבאות

 

 ועדת ביקורת     הנהלת המועצה
 (חרשים)שי משיח    ר"יו –( ראש המועצה)רון שני 

 (כישור)יוחנן בייט     (שייבחר)סגן ראש המועצה 
 (כמון)גדעון רודוביץ     (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו

 (סלאמה)חאפז סואעד      (יובלים)צביקה פאר 
 (עצמון)עפרה סלצר      (מעלה צביה)רונן גל 

 (מורשת)שלמה פייבלוביץ 
 (שורשים)חיים ריס 

 

 ועדת מכרזים      ועדת כספים
 (חלוץ)אלי מלכה      (גילון)בדיה מיכאל עו

 (אל-טל)עוזי ביטון      (אל-טל)עוזי ביטון 
 ר"יו –( יעד)ארנון לאופר      (יובלים)צביקה פאר 

 ל המועצה"מנכ      (צביה)רונן גל 
 היועץ המשפטי     (רקפת)אורי אקרמן 

 מ"מ –( ערב אל נעים)חוסין נעים      (שכניה)רסי 'איציק ג
 מ"מ – (שכניה)רסי 'יק גאיצ       

 

 ועדת הנחות    ועדה לאיכות הסביבה
 ר"יו –( אשחר)יוסקה וינברג      (חלוץ)אלי מלכה 

 (ב"מצפה אבי)אמיר יגר      (מנוף) שמואל מגל
 (ראס אל עין)כמיל ניקולה 

      (שורשים)חיים ריס 
 

 ועדת ביטחון    ועדת משנה לתכנון ובניה
 (כישור)יוחנן בייט      (גילון)מיכאל עובדיה 

 (מורן)שמואל סגל      (הררית)ברוך רוזן 
 (מנוף)שמואל מגל      (יודפת)דני עברי 

 (קורנית)שייקה פרנקו     (כמאנה)מוסטפא קאסם 
 (מורן)שמואל סגל 

      (מכמנים)דרור לוי 

 ועדה חקלאית    (ב"מצפה אבי)אמיר יגר 
 ר"יו –( יודפת)דני עברי      (צורית)אייל זהר 

 (ראס אל עין)כמיל ניקולה 
 (שכניה)רסי 'איציק ג
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  ועדה לשימור אתרים   מ"החברה הכלכלית למשגב בע
 (יודפת)דני עברי      (יובלים)צביקה פאר 

   (מכמנים)דרור לוי     (ב"מצפה אבי)אמיר יגר 
 (סלאמה)חאפז סואעד      (רקפת)אורי אקרמן 

 
 
 

 מ"בע ולחי משגבק
 (גילון)ה מיכאל עובדי

 (יודפת)דני עברי 
 (לבון)משה שדמי 

 
 

 :אישור מורשי חתימה
של , גזבר המועצה ובהעדרו –מליאת המועצה מאשרת כי חתימותיהם של שאול אשואל 

בצירוף חותמת , ראש המועצה –ל המועצה ביחד עם חתימתו של רון שני "מנכ –אתי לוי 
 .מחייבות את המועצה לכל דבר וענין, המועצה

 
 

 :ל קולחי משגב"נכמ
ל "נבחר סמי ניסן כמנכ, ל קולחי משגב"מנכ –של דוד כהן  עבודתועם סיום  ,רון דיווח כי

 .החדש של התאגיד
 
 

 :נציגות באיגוד ערים
לשמש נציג המועצה באיגוד , ל קולחי משגב"מנכ –מליאת המועצה מאשרת לסמי ניסן 

 .ערים כרמיאל ונטופה
 
 
 
 
 

 רון שני         :רשמה
 ראש המועצה        בטי שוייצר

 

 

 

 

 

 


