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 04/18 פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה

 במשגב 30.4.18שהתקיימה ביום 

השתתפו: רון שני )יו"ר(, מוחמד אבו דעוף )דמיידה(, דני עברי )יודפת(, רפי דיין )מורשת( רותי יהודה )שורשים(, אילן 
 גל )מעלה צביה(. מאייר )מנוף(, רונן

 טרובסקיגלעד אוס תומר לוין )לסעיף ג'(, נוכחים: ד"ר חיה בנדק, עו"ד קובי קורין, נירית סגל, דודו דהן, גיל גורייבסקי,
)לסעיף הסדר  , עירית ריינגולד)לסעיף ז'( , מירב בן דע)לסעיף ו'( שרון סודריאלון זלצמן )לסעיף ה'(, , )לסעיף ד'(

 .תשלומים מיוחד(

 

 ישור פרוטוקולא .א

 .05.03.2018מתאריך  03/18הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 

 

 דיווחי ראש המועצה .ב

 

 ועדות גיאוגרפיות

 בקשות. 6-דיוני הוועדה הגיאוגרפית מתקיימים בקצב גבוה עם הרבה עבודה שנדרשת מצידנו. כרגע עומדות לפנינו כ

 

 מצפה אבי"ב-טמרהדיון במשרד המשפטים בנושא 

במשרד המשפטים בנושא העתירה שהוגשה ע"י טמרה כנגד המדינה בנושא  בנוכחות עו"ד קורין דיון יתקייםבקרוב 
 מצפה אבי"ב.-כביש טמרה

 

 מערב-התרחבות סחנין לכיוון צפון

ע"י  ישונה מהתוואי המאושר ין'לגרום לכך שכביש עוקף סחנ מבקשת סח'ניןהבקשה תידון בקבינט הדיור בשבוע הבא. 
קיים פגישה עם מנכ"ל משרד השיכון בנושא . הישובים יובלים ואשחר מעורבים בתהליך. השבוע תתמשרד התחבורה

 פניות לשרים, ח"כ, פקידים בכירים במינהל התכנון וכו'. -זה ואנו ממשיכים לפעול בכל הערוצים שעומדים לרשותנו

 

 ינגולדרי עירית - מיוחד תשלומים הסדר

מתווה הסדר  עירית ריינגולד, אחראית אכיפת גבייה במועצה, הציגה את הצורך בהסדר תשלומים מיוחד עבור חייב.
 החוב מצוי במועצה ולא יפורסם בשל צנעת הפרט.

, 0, נגד: 7בעד:  החלטה: לאחר ששמעה את הרקע וההסברים, הנהלת המועצה מאשרת את הסדר התשלומים המיוחד.
 .0נמנע: 
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 לוין , תומראשואל שאולרונן גל,  –שנתית -תכנית פיתוח אסטרטגית רב .ג

 שאול סקר את התכנית שגובשה בוועדת הכספים.

 .מלש"ח 500: מדובר על תכנית גדולה מאד, כמעט )נשלח לחברים טרם הדיון( רונן גל התייחס לפרוטוקול ועדת הכספים
י הרשימה התקבלה בוועדת הכספים כרשימה אחת, ובוועדה יש להבין כי מדובר במשמעויות גדולות. יש לשים לב כ

: רשימת פרוייקטים להם קיימת הרשאה לביצוע, ומומלצים כעת לאישור ההנהלה והמליאה; אנחנו ביצענו חלוקה לשניים
לטובת הכנת תכנית אסטרטגית  2019ורשימת פרויקטים לטווח הארוך שייבחנו מחדש בשיתוף היישובים במהלך שנת 

לצרכי תחזוקה ושדרוג המגרש ייוחד  סינטטי בנוסף, מבקשים שהעודף שינבע מהקמת מגרש עם דשא לאישור. שתוגש

מבקשים  - "HUB". באשר לפרויקט השנים 7-והקצאה קבועה ליצירת קרן ייעודית שתאפשר את חידוש הדשא אחת ל
פעמיות -לא לקחת התחייבויות כספיות מבלי שהנושא יובא לוועדת הכספים. המלצתנו היא לשמור על הקרנות החד

 לטווח הארוך.

 .0, נמנע: 0, נגד: 7בעד:  החלטה: הנהלת המועצה מאשרת את המלצות וועדת הכספים.

 

 אוסטרובסקי גלעד בנדק, חיה –מדיניות רישוי העסקים במשגב  .ד

 וגלעד סקרו את המסמך בפני הנהלת המועצה על מרכיביו והתהליך אשר ליווה את הכנתו.חיה 

 .0, נמנע: 0, נגד: 7בעד:  הנהלת המועצה מאשרת להציג את המסמך בפני מליאת המועצה. החלטה:

 

 זלצמן אלון –בשירות מילואים פעיל  םאישור הנחה בארנונה לחיילי .ה

 ת המועצה.אלון זלצמן סקר את הנושא בפני הנהל

 .0, נמנע: 0, נגד: 6 בעד: הנהלת המועצה מאשרת להציג את המתווה בפני מליאת המועצה. החלטה:

 

 שרון סודרי – הסכם עם קרן "שלם" עבור תאגיד אקומיוניטי .ו

את ההסכם. עו"ד קובי קורין הסביר כי ההסכם עבר שינוי  הציגה , מנהלת האגף לשירותים חברתייםשרון סודרי
 בהתאם לדרישות המועצה וקרן "שלם" קיבלה את ההסכם החדש במלואו.

, נמנע: 0, נגד: 6 בעד: עבור תאגיד אקומיוניטי. החלטה: הנהלת המועצה מאשרת למועצה לחתום על כתב ההתחייבות
0. 
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 מירב בן דע – דיון בנושא חל"תים למורים .ז

 מירב מסבירה כי המלצת ביה"ס היא לאשר את הבקשות. מירב הציגה את המורים שמבקשים חל"ת מלא/חלקי.

 .0, נמנע: 0, נגד: 6 בעד: החלטה: הנהלת המועצה מאשרת את המלצת ביה"ס ואגף משאבי אנוש במועצה.

 

 אשואל שאול –מקום למנהל הארנונה במועצה -מינוי ממלאת .ח

במינוי ממלא/ת מקום למנהל הארנונה, לאור בקשתו של אלון זלצמן לצאת לחופשה של מס' שאול הציג את הצורך 
מלצת האגף היא למנות את חודשים. היות והנושא מצריך פרסום ברשומות, אזי הנושא מובא בפני הנהלת המועצה. ה

מאשרת להציג את  . הנהלת המועצה, רכזת הארנונה במועצה, כממלאת מקומו של אלון זלצמן, בהיעדרותהל פרץ
 .0, נמנע: 0, נגד: 6 בעד: החלטה: הנושא במליאת המועצה.

 

 

 רון שני

 ראש המועצה

 

 רשם: גיל גורייבסקי

 ט.ל.ח


