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 61/11ישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב 02.11.0212 שהתקיימה ביום

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

 .משואה להט, דודו דהן ,צדוק יפתח, קובי קוריןד "עו, אשואל שאול, בנדק חיהר "ד :נכחו

 

 אישור פרוטוקול .א

 01.01מיום  /0160 'הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס

הוחלט . רשימת הפרויקטים תובא לדיון משותף בוועדת הכספים והנהלת המועצהשבקש מ (:מעלה צביה)גל  רונן
 .עם השינוי המבוקשהפרוטוקול יאושר ש

 :דיווחים .ב

 (:צדוק יפתח, רון שני)שריפה בטל אל 

על  אךשריפה לא הייתה קרובה לבתים ה .קיבל דיווח על שריפה מזרחית לטל אל המועצה מוקדביום שישי לפנות בוקר 
ניתן במועצה  .האש לסייע בכיבויליישוב בכדי הגיעו הרבה כוחות . את האש בצורה בלתי רגילה ילבוחות מזרחיות חשש שרו

ארבעה  הוזנקועם אור ראשון . המועצה הייתה ערוכה לקלוט אותם. אל המועצה תרון של אוטובוסים לצורך פינוי התושביםפ
ישנם מספר יישובים ברמת סיכון גבוהה ואנו עובדים על . ו לא היו נפגעים בנפש ולא ברכושלשמחתנ. מטוסים לכיבוי האש

היה מוכנים עם תוכנית מגירה וכאשר חשוב שנמודגש כי . למרות שהעלויות מאוד גבוהות, תוכנית שתתאים ליישובים הללו
 . נדע לחלקו בצורה מיטבית, יתקבל תקציב

 

 :ד קובי קורין"בהשתתפות עו, תביעה של חברת מקורות .ג

 את מקורות כבר הגישו זמןבאותו לא ידענו ש .להגיע להסכמות למתווה שהוצגכוונה הייתה , בהנהלהבדיון הקודם שהתקיים 
 ינהכרמיאל ה. ביחד ולחוד ,החברות באיגוד נגד כל הרשויותכ ,שקלים מיליון 011על  שעומדאת כתב התביעה  בחנו  .תביעהה

ר שאהיחידות  ותהמועצ מבין אנחנו. נצטרך להגיש כתב הגנה ,הנראה כפי. טובותהגנות  עומדות לרשותנו. הנתבעת העיקרית
 .נומשום שהמועצה שילמה ולכן אין מקום לטענה נגד ,לכוון ליציאה מוחלטת מהתביעהכולה י
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 :שאול אשואל בהשתתפות ,7102דיון תקציב  .ד

 .נסקר בפני הנהלת המועצה 7102תקציב 

לכל  ,ברק לרכז את ההמלצות ולימור אשואל שאול על הוחלט להטיל .₪ 201,111המלצה להקטין את הסכום מבקשים לקבל 
 .לצות יובאו לאישור וועדת הכספיםוההמ /710 דצמבר חודש סוף עד המאוחר

ועדת  .מתוכננים לא מפגשים ושני ,מתוכנניםמפגשים נפגשה חמישה  ועדת הכספים תקציב למליאההגיבוש הצעת  לצורך
 . ועם חברי המליאה שרצו והגיעו לישיבות, אגפיםות ה6כל מנהליעם  כספים נפגשהה

שנים לאורך התצטרך להיות  2לאשכול  /עם קיטון התקציב כתוצאה מהעליה במדד החברתי כלכלי מאשכול ההתמודדות 
  .הקרובות

הקרובות כבר כעת בכדי לתכנן את התאמת  שנתייםללהיערך יש . הצגה של התקציב במליאהההנהלה מאשרת : החלטה
 . התקציב לאשכול

 :שונות .ה

 .לושה חודשיםת לש"מבקשת חלעובדת  :חיה בנדק בהשתתפות ,ת של עובדת"דיון בנושא חל

 .1: נמנע. 1: נגד. 2: בעד. ת"מאשרת את בקשת העובדת לצאת לחלההנהלה : החלטה

 

  רון שני

 ראש המועצה האזורית משגב

 

 משואה להט: רשמה

 ח.ל.ט


