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 11/17פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 

 במשגב 18.12.2017שהתקיימה ביום 

 

 דעוף )דמיידה(, אילן מאייר )מנוף(, רונן גל )מעלה צביה(.-השתתפו: רון שני )יו"ר(, מוחמד אבו

 רפי דיין )מורשת(, רותי יהודה )שורשים(.לא נכחו: דני עברי )יודפת(, 

 נוכחים: דר' חיה בנדק, דודו דהן, נירית סגל, גיל גורייבסקי.

 

 אישור פרוטוקול .א

 16.11.17מתאריך  10/17, וכן פרוטוקול מס' 13.11.17מתאריך  09/17הנהלת המועצה מס'  הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול

 

 דיווחי ראש המועצה .ב

 וןנוהל יום הזיכר

 . הנוהל הוצג למשפחות השכולותלאחרונה הסתיימה הכנת והצגת נוהל ליום הזיכרון לחללי מע' ישראל ונפגעי פעולות האיבה
התקבלו הערות ובקשות נוספות לטקס ולאירועים הנלווים. הנוהל מתואם עם המשטרה ועם  במפגש שהתקיים במועצה. במפגש

 האגפים הרלוונטיים במועצה.

 

 בנושא תקצוב מוסדות החינוךמשרד החינוך בפגישה 

לאחרונה התקיימה פגישה במשרד החינוך בנושא תקצוב מוסדות החינוך. התקציבים לבניית ביה"ס לבון וכן הקמת מבנה נוסף 
 . אנחנו מתכוננים כרגע ליציאה למכרז לביצוע והקמה. בימים אלו מסתיים התכנון המפורט. בתוך כך, בי"סבעי"ס משגב אושרו

בתוך כך, אנחנו נערכים  .סלאמה נמצא בהליכי תכנון מתקדמים אורטמבנה נוסף של  גם כבר בהקמה וכן נמצא עודד )יודפת(
 להקמת גני ילדים נוספים ביישובים השונים במועצה.

 

 מכרז לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית למשגב

אלו אנו נערכים לקיום ראיונות ומציאת המועמד/ת  לאחרונה הודיע מנכ"ל החכ"ל, מוני בוחניק, על סיום תפקידו. בימים
 נשוב ונעדכן כשתחול התקדמות בנושא. אנו פועלים בהתאם לנהלי משרד הפנים במרכז. המתאים/ה ביותר.
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 תרדיון-קליטת מנכ"ל חדש לפארק תעשיות משגב

רות בפני הנהלת המועצה ויציג את עצמו. יגאל להיכ בהמשך, יגיע .כמנכ"ל הפארק , החל השבוע בעבודתוגילוןיגאל גור אריה, 
 נאחל ליגאל הצלחה בתפקידו החדש!

 

 פרס שר הפנים לאחריות חברתית ופרס שר הפנים לניהול תקין

זו הפעם השניה שאנחנו מקבלים את הפרס . ס בירושלים שני פרסים: פרס אחריות חברתית ופרס ניהול תקיןקקיבלנו בט לאחרונה
ממדים, כולל שקיפות, נגישות, שיתוף ציבור, שירותיות, חירום,  14 -זה פרס הבוחן את כלל פעולות המועצה ב .לאחריות חברתית

בוחני הפרס בדקו אותנו, ואת הרשויות האחרות לעומק בכל אחד מהנושאים, ונתנו הערכה לכל . יזמות וחדשנות, התנדבות ועוד
זו תעודת כבוד לתושבים ולעובדי המועצה, . משגב קיבלה את הפרס בפעם השנייהרשויות, ואנחנו ביניהן קיבלו את הפרס, ו 8. נושא

 .את המגוון, רמת ואיכות השירותים המטרה שלנו היא להמשיך ולהשתפר, להעלות. ואני מודה לכולם

 

 בנושא טמרה, בהשתתפות: חיה בנדק כנגד הותמ"ל אבי"ב-האישור השתתפות בשכ"ט משפטי של מצפ .ג

 מהדיון בשלב זה.רונן גל יצא 

ישובים במאבקים אלש"ח. כמדיניות, אנו מסייעים לי 95אבי"ב הגיש בקשה להשתתפות בשכ"ט בגובה -וועד היישוב מצפהחיה: 
 חיצוניים כעין זה, וקיימים לכך תקדימים מיישובים אחרים.

 מוחמד: בעד.

 אילן: בעד.

 .0. נמנע: 0. נגד: 3ש"ח בגין תשלום שכ"ט משפטי. בעד: לא 95החלטה: הנהלת המועצה מאשרת את השתתפות המועצה בגובה 

 

 , בהשתתפות חיה בנדק:2018 אישור האשראים לשנת .ד

הנהלת המועצה מתבקשת לאשר את מסגרות האשראי המוענקות לרשות. יש לציין כי ברוב המקרים המועצה לא נדרשת לנצל 
 מסגרות האשראי הן עפ"י הבנקים, כדלקמן: את המסגרות.

 .אלש"ח 400 -הפועלים בנק 

 .אלש"ח 1,500 -בנק מזרחי 

 .אלש"ח 1,500 -בנק לאומי 

 אלש"ח. 1,000 -בנק דקסיה 

 .0. נמנע: 0. נגד: 4בעד:  כפי שהוצגו בפניה. 2017הנהלת המועצה מאשרת את מסגרות האשראי של המועצה לשנת החלטה: 
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 , בהשתתפות חיה בנדק2018 מזומנים לשנתקופות אישור  .ה

 ₪ 1500: כספים אגף קופת

 ₪ 300: גזברות פרט מזומנים -קופת מועצה

 ₪ 200: ספריה פרט מזומניםקופת 

 ₪ 100: החזרי כרטיסי צילום-קופת ספריה

 ₪ 4000: קופת טיולים קמפוס משגב

 .0. נמנע: 0. נגד: 4בעד:  כפי שהוצגו בפניה. 2018של המועצה לשנת  קופות המזומניםהנהלת המועצה מאשרת את החלטה: 

 

 , בהשתתפות חיה בנדקאשרור נוהל הנצחה בשבילים .ו

פינות -"קרן שבילים – נושאלתיפתח קרן ייעודית חיה מסבירה כי  עו"ד קורין הציג את עדכון הנוהל בפני הנהלת המועצה.
 .זיכרון"

 : מבקש להוסיף נציג ציבור מתוך מליאת המועצה.גל רונן

 וכן פתיחת חשבון בבנק לאומי לישראל, ,כפי שהוצג בפניה נוהל ההנצחה בשביליםרת את רהמועצה מאשהנהלת החלטה: 
 .0. נמנע: 0. נגד: 4בעד:  .ומנחה את מנכ"לית המועצה להוסיף נבחר/ת ציבור נוסף/ת מתוך מליאת המועצה

 

 שונות

 בקשה לחל"ת של עובדת:

 מנהלת האגף נועה צוק, ומנהלת משאבי אנוש מירב, ממליצות לאשר. חיה הציגה את בקשת העובדת.

 .0. נמנע: 0. נגד: 4החלטה: הנהלת המועצה מאשרת את יציאת העובדת לחל"ת. בעד: 
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 :25.12.17בתאריך  09/17את המועצה אישור סדר היום למלי

 אישור תב"רים. .א

 למיחזור. עזר חוק - הקנס עבירות צו תיקון .ב

 .0. נמנע: 0. נגד: 4המועצה מאשרת את סדר היום למליאת המועצה. בעד: החלטה: הנהלת 

 

 רון שני

 ראש המועצה

 רשם: גיל גורייבסקי

 ט.ל.ח


