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פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין ()11/19
שהתקיימה ביום 08/08/19
נוכחים :דני עברי (יו"ר ,ראש המועצה) ,חני בן שימול (אשחר) ,אמיר בשן (הר חלוץ) ,מוסא מוחמד עוואד (כמאנה),
אילת פאר (יעד) ,אורן ג'וליאן (לבון) ,רונן גל (מעלה צביה) ,סאלח עלי סואעד (חוסנייה) ,קובי שיר מוסקוביץ (מורן),
איציק ג'רסי (שכניה) ,אראל עוזיאל (יודפת) ,עיסאם סואעד (ראס אל עין) ,רפי דיין (מורשת) ,אורה זיגלמן (עצמון),
מיקי (מיכל) מלך (מצפה אבי"ב) ,אסתר פרץ (כישור) ,יהודית אוליקר (יובלים) ,דן בבלי (חרשים) ,אבי גרבובסקי
(הררית) ,דודו מנור (טלאל) ,רותי יהודה (שורשים) ,גל חכים (צורית) ,אחמד עלי סואעד (סלאמה) ,תמר ויינר הר עוז
(תובל) ,חוסיין מוחמד נעים (ערב אל נעים).
משתתפים בשיחת וידאו :אמיר בורשטיין (כמון) ,אסף אברהמי (גילון).
חסרים :נורית צ'סניק שקד (לוטם) ,גיל בר זוהר (מנוף) ,רותי גולדנברג (רקפת) ,טל חכים דרומי (פלך) ,ערן הספל
(אבטליון) ,יהודית סלע (קורנית) ,דנה ראובנס (מכמנים) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,עמיר שנאן (אשבל).
משתתפים נוספים :אילן מאייר ע' ראש רשות; לימור ברק ,גזברית; מירב בן-דע ,מנכ"לית; עו"ד קובי קורין ,יועמ"ש;
 .1מינוי מנהלת ארנונה – תהל פרץ
לאחר סיום תפקידו של אלון זלצמן כמנהל ארנונה ,נדרשה המועצה לאייש את התפקיד.
בתום ההליכים שננקטו לאיוש התפקיד ,מתבקשת המועצה לאשר את גב' תהל פרץ כמנהלת הארנונה של
המועצה .על כן ,מחליטה מליאת המועצה לאשר את מינויה של גב' תהל פרץ ,נושאת ת.ז ,061227849 .כמנהלת
הארנונה לפי סעיף  2לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ז ,1976-וזאת החל ממועד
זה.
בעד ,25 :נגד ,0 :נמנע0 :
(מתוך  25מצביעים).
 .2וועדת שמות למקומות ציבוריים – דיון והמלצת וועדת שמות
שמות הרחובות ביישובי משגב נקבעים על ידי ועדת השמות במועצה האיזורית .המליאה מינתה ועדת שמות
שדנה ואישרה את הבקשות הנ"ל:
א .יישוב הררית  -אושרו שמות הרחובות הבאים:
הארבל (כביש מס' .)1
נטופה (כביש מס'  2דרום).
רכס מירון (כביש מס'  2צפון).
סמטת הים (כביש מס' .)7
סמטת החרמון (כביש מס' .)12
בעד ,25 :נגד ,0 :נמנע0 :
(מתוך  25מצביעים).
ב .יישוב טל-אל  -אושרו שמות הרחובות הבאים:
אלון ,אלה ,רימון ,הדס ,אורן ,חרוב ,ברוש ,זית ,כליל החורש ,מורן ,תאנה ,דקל ,אילן ,חצב ,גפן.
בעד ,25 :נגד ,0 :נמנע0 :
(מתוך  25מצביעים).
ד.נ .משגב  | 2017900טל | 04-9902312 .פקסWWW.MISGAV.ORG.IL | 04-9902391 .
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם |
מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה :פארק תעשיות משגב ,בר לב | מרכזי שירותים :מרכז קהילתי משגב ,משגב
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ג .יישוב מעלה צביה – אושרו שמות הרחובות הבאים:
דרך הקשת ,האלה ,השקד ,האלון ,הכליל ,הטל ,השחר.
בעד ,25 :נגד ,0 :נמנע0 :
(מתוך  25מצביעים).
ד .פארק בר-לב – אושרו שמות הרחובות הבאים:
שביל ההדס ()1
שביל הברוש ()1,3,5,7,4,6,8,10
שביל האלה ()1
שדרת החרוב ()1,3,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
שביל הרימון ()1,3,5,2,4
שביל הצאלון (),1,2
רחוב השיטה ()1,3,5,7,9,11,2
רחוב הרותם ()1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
שביל הדפנה ()1,3,5,7,9,2,4,6
שדרת האורן ()1,2
בעד ,25 :נגד ,0 :נמנע0 :
(מתוך  25מצביעים).
 .3אישור התקשרות עם חברת הסעות צלמון בע"מ ,כאחת הזוכות במכרזי ההסעות 2019
אחמד עלי סואעד ,סגן ראש המועצה ,יצא מאולם הישיבות טרם שהוחל בנושא זה .לאחר יציאתו של מר
אחמד עלי סואעד ,נותרו נוכחים  24חברי מליאה.
עו"ד קורין :כמתחייב על פי הדין ,הקדמתי וערכתי חוות דעת ,שהעתקה הועבר לחברי המליאה לקראת ישיבה
זו ,ומהווה נספח לפרוטוקול מליאת המועצה.
בחוות דעת זו הוסבר התהליך שקדם למכרז ,כולל קבלת האישור המוקדם של משרד הפנים לעצם השתתפות
הסעות צלמון בע"מ במכרזי ההסעות ,ואף פורט המשך התהליך הנדרש לקבלת אישור משרד הפנים לעצם
ההתקשרות עם הסעות צלמון בע"מ מכוח היותה זוכה במכרזי הסעות מס  22/19ו ,26/19-לרבות הנסיבות
והטעמים כבדי המשקל אשר יש בהם כדי להצדיק התקשרות כזו חרף הקרבה המשפחתית בין החברה לבין
סגן ראש המועצה.
אורן ג'וליאן :כחבר ועדת המכרזים ,וכמי שעקב מקרוב אחר התהליך ,נתבקשתי להציג בפני המליאה את
הדברים.
מדובר בבקשתה של חברת הסעות ,שמניותיה מוחזקות בידי מר יוסף סואעד ,אחיו של אחמד עלי סואעד ,חבר
מליאה וסגן וממלא מקום ראש המועצה ,לאשר התקשרות עם המועצה מכח זכייתה במכרז  22/2019להסעות
תלמידים באוטובוסים ובמכרז  26/2019להסעות תלמידים באוטובוסים זעירים מוניות ומעלונים.
בשל הקירבה המשפחתית לחבר המליאה ,לא ניתן היה לאשר ההתקשרות ,ולפיכך הוגשה הבקשה הנוכחית
לאישור מליאת המועצה ,בנוהל מיוחד ,וככל שיתקבל אישורה ,וברוב הדרוש של שני שלישים מכלל חברי
המליאה ,תועבר ההחלטה לאישור שר הפנים ,ואם יינתן ההיתר ,יועבר ההיתר לפרסום.
במסגרת ליווי המכרזים הנ"ל בוועדת המכרזים למדנו שקיימת נחיצות מיוחדת לאישור התקשרות המועצה עם
הסעות צלמון בע"מ ,וביחס לשני המכרזים ,הן משום ההתמחות המיוחדת של החברה בביצוע ההסעות במרחב
הישובים הבדואים ,והן ובעיקר נוכח העובדה שהוצגה ע"י מנהל מחלקת התחבורה ולפיה היצע האוטובוסים
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וכלי הרכב האחרים העומדים לרשות המועצה מכוחם של המכרזים מוגבל ,וכי המועצה תתקשה לבצע את
הסעות התלמידים בלא שהאוטובוסים וכלי הרכב האחרים של הסעות צלמון בע"מ ,ישולבו במערך ההסעים.
עו"ד קורין :אציין כי מר אחמד סואעד חתום על הסדר עניינים ברור ,לפיו לא תהיה לו כל מעורבות בכל הקשור
להסעות המועצה.
התקיימה הצבעה בבקשה של חברת הסעות צלמון בע"מ בנוכחות  24חברי מליאה (לא כולל משתתפי שיחת
הוידאו ,ולאחר שאחמד עלי סואעד לא נכח ולא השתתף).
החלטה :בעד( 24 :לא כולל משתתפי הוידאו שאף הם הצביעו בעד) ,נגד ,0 :נמנע0 :
(מתוך  36חברי מליאה).

בברכה,

דני עברי
ראש המועצה
רשמה:
מירב בן-דע ,מנכ"לית המועצה.
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נספח א :חו"ד היועץ המשפטי עו"ד קובי קורין לעניין סעיף ( 3הסעות צלמון):
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