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פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()4/19
שהתקיימה ביום 28/02/19
נוכחים :דני עברי (יו"ר ,ראש המועצה) ,עמיר שנאן (אשבל) ,חני בן שימול (אשחר) ,אסף אברהמי (גילון) ,אמיר בשן
(הר חלוץ) ,אבי גרבובסקי (הררית) ,סאלח עלי סואעד (חוסנייה) ,דן בבלי (חרשים) ,אילת פאר (יעד) ,אסתר פרץ
(כישור) ,מוסא מוחמד עוואד (כמאנה) ,אורן ג'וליאן (לבון) ,נורית צ'סניק שקד (לוטם) ,רונן גל (מעלה צביה) ,אחמד
עלי סואעד (סלאמה) ,אורה זיגלמן (עצמון) ,אמיר בורשטיין (כמון) ,קובי שיר מוסקוביץ (מורן) ,גיל בר זוהר (מנוף) ,גל
חכים (צורית) ,עיסאם סואעד (ראס אל עין) ,רותי גולדנברג (רקפת) ,רותי יהודה (שורשים) ,איציק ג'רסי (שכניה) ,תמר
ויינר הר עוז (תובל) ,יהודית סלע (קורנית) ,טל חכים דרומי (פלך) ,דודו מנור (טלאל) ,מיקי (מיכל) מלך (מצפה אבי"ב).
חסרים :ערן הספל (אבטליון) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,אראל עוזיאל (יודפת) ,דנה ראובנס (מכמנים) ,רפי דיין
(מורשת) ,יהודית אוליקר (יובלים) ,חוסיין מוחמד נעים (ערב אל נעים),
משתתפים נוספים :אילן מאייר ע' ראש רשות; דודו דהן ,מבקר; שאול אשואל ,גזבר; עו"ד קובי קורין ,יועמ"ש; מירב
בן-דע ,מנכ"לית ,גדעון טרן ,תושב עצמון; ח"כ איל בן ראובן ,תושב יודפת;
המליאה נפתחה ע"י ראש המועצה ,מר דני עברי ,בהתאם לסדר היום ,כפי שנשלח לחברים לפני הישיבה ,ומפורט להלן:
 .1אישור פרוטוקולים 1/19 :מיום  – 2/19 ,07/01/19מיום  07/01/19ו 3/19 -שלא מן המניין – מיום .12/02/19
החלטה :הפרוטוקולים אושרו פה אחד.
 .2בקשתו של קובי מוסקוביץ לשדר בשידור חי את ישיבות המליאה
קובי הקרין בפני חברי המליאה מצגת בנושא ,והתקיים לאחר מכן דיון פתוח.
התקיימה הצבעה גלויה בהצעתו של קובי מוסקוביץ לשדר בשידור חי את ישיבות המליאה.
החלטה :בעד ,3 :נמנע ,0 :נגד.25 :
 .3הצעה למכינה קדם צבאית במשגב
הוצגה מצגת בפני חברי המליאה על היוזמה להקמת מכינה ברוח הערכים והחזון המשגבי (נשלח לסדר יום
למליאה) .התקיים דיון בנושא ,תוך הצגת שאלות ,והמשמעות הכספית לעניין .דני הבהיר שאין מדובר בעמותה
עירונית של המועצה ,וכי חלקה של המועצה בשנתיים הראשונות ,כתמיכה במועצה צפוי להיות כ -מיליון ,₪
חד פעמי לתקופת ההקמה בלבד ,וכל היתר באחריות העמותה.
החלטה :בעד ,24 :נמנע ,1 :נגד.3 :
 .4צורית – השלמת עבודות סיום שלב ו'
הנושא נדחה לישיבת המליאה הבאה.
 .5היתר להתקשרות המועצה עם חברת הסעות צלמון בע"מ
אחמד עלי סואעד ,סגן ראש המועצה ,יצא מאולם הישיבות טרם שהוחל הדיון בנושא זה.
עו"ד קורין :כמתחייב על פי החוק הקדמתי וערכתי חוות דעת כתובה שהעתקה הועבר לחברי המליאה לקראת
ישיבה זו ,ובה הוסבר התהליך ,ואף פורטו הנסיבות והטעמים כבדי המשקל ,אשר יש בהם כדי להצדיק היענות
לבקשה.
מדובר בבקשתה של חברת הסעות שמניותיה מוחזקות בידי מר יוסוף סואעד ,אחיו של אחמד עלי סואעד ,חבר
מליאה ,המכהן כסגן וממלא מקום ראש המועצה ,לאשר התקשרות עם המועצה מכח זכייתה במכרז 17/2018
להסעות תלמידים באוטובוסים שנערך בסוף השנה שעברה.
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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 ,ולפירסום.
מובן כי מר אחמד סואעד יחתום על הסדר עניינים ברור ,אשר יפורסם כדין .ההסדר ימסר לחברת המליאה עו"ד
גב' תמר ויינר לעיון במיידי.
התקיימה הצבעה בבקשה של חברת הסעות צלמון בע"מ
החלטה :בעד( 24 :מתוך כלל  36חברי המליאה ,ומתוך  27נוכחים) נמנע ,0 :נגד0 :
 .6בחירת דירקטורים בתאגידים של המועצה
על סמך הנחיית היועמ"ש ,דני עברי ישמש כיו"ר שלושת החברות של המועצה ,קולחי משגב ,פארק תעשיות
משגב בע"מ (תרדיון) ,והחברה הכלכלית למשגב (חכ"ל).
לכל אחת מהחברות דירקטוריון המונה  6חברים בנוסף ליו"ר – שני נציגי ציבור ,שני חברי מליאה ושני עובדי
הרשות .עם סיום כהונת המליאה הקודמת תמה כהונתם של ששת הדירקטורים חברי המליאה.
לאחר דיון בועדה לפיתוח עסקי ,הועדה לקשר מועצה יישובים ,והנהלת המועצה הוחלט להציע כדלהלן:
שני הדירקטורים חברי המליאה בחברת "קולחי משגב" יהיו :אחמד סואעד ועו"ד גל חכים.
שני הדירקטורים חברי המליאה בחברת "פארק תעשיות משגב" (תרדיון) יהיו :אמיר בשן ויהודית אוליקר.
שני הדירקטורים חברי המליאה ב"חברה הכלכלית של משגב" (חכ"ל) יהיו :אסף אברהמי ונורית צ'סניק שקד.
דני עברי ,ראש המועצה יהיה יו"ר הדירקטוריון בשלושת החברות.
החלטה :בעד ,28 :נמנע ,0 :נגד.0 :
 .7תקציב שוטף  – 2019עדכון מס' 1
גזבר המועצה ,שאול אשואל ,הציג  3נושאים (נשלח לסדר יום למליאה) ,וסקר אותם.
התקציב המעודכן יעמוד על  208,150אלש"ח.
החלטה :בעד ,28 :נמנע ,0 :נגד.0 :
 .8אישור תקציבי הועדים המקומיים לשנת 2019
שאול הציג את הנושא (נשלח לסדר יום למליאה).
החלטה :בעד( 28 :מתוך כלל חברי המליאה  ,)36נמנע ,0 :נגד0 :
 .9אישור תב"רים
שאול הציג את הנושא (נשלח לסדר יום למליאה) ,והדגיש שהתב"רים במסגרת תוכנית החומש ,חלקה של
המועצה ימומן באמצעות הלוואה שתגוייס מהבנקים עפ"י התנאים שיסוכמו עמם .הוחלט לאשר את רשימת
התב"רים כולל המלווה שהוצג.
החלטה :בעד( 28 :מתוך כלל חברי המליאה  ,)36נמנע ,0 :נגד0 :
 .10מבנה ארגוני
דני עברי ,ראש המועצה הציג את המבנה הסופי המפורט שהוצג למליאה בעבר ללא פירוט (נשלח לסדר יום
למליאה).
החלטה :אושר פה אחד.
 .11אישור תיקון מסמכי ההתאגדות של מינהלת בר-לב בע"מ
הועברה לחברי המליאה חוות דעת כתובה של עו"ד קובי קורין ,יועמ"ש של המועצה שאף הציג את הנושא
לחברים (נשלח לסדר יום למליאה).
החלטה :אושר פה אחד.
 .12נושאים לאישור (נשלח לסדר יום למליאה).
אישור שכר בכירים לשני מנהלים :גלעד אוסטרובסקי ,מנהל אגף איכו"ס וקיימות ואבי לנגבהיים ,מנהל
המפעם גליל מערבי .מירב הסבירה לגבי הבקשה והאישורים הנדרשים למקסימום אינטרוול לגבי כל אחד
מהמנהלים ,כאשר תוספת השכר בפועל היא עפ"י הנחיות משרד הפנים.
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החלטה :אושר פה אחד.
מינוי תומר לוין כנציג המועצה לרשות ניקוז ונחלים גליל מערבי – הוסבר הצורך ובפועל הבקשה לאשר
המשך נציגותו של תומר.
החלטה :אושר פה אחד.
מינוי הרכב וועדת השתלמויות :ראש המועצה ,מנכ"לית ונציג משאבי אנוש – תפקיד הוועדה הוסבר על ידי
מירב בן-דע.
החלטה :אושר פה אחד.
מינויה של שרון סודרי ,מנהל אגף הרווחה ,כממונה על נושא הטרדות מיניות במועצה .הבקשה לאשר המשך
מינויה כבעבר.
החלטה :אושר פה אחד.
אישור מירב בן דע ,מנכ"לית המועצה כיו"ר וועדות בחינה במועצה :הנושא עלה בהרחבה בישיבת המליאה
הראשונה והבקשה לאשר את האצלת הסמכות של ראש המועצה ,דני עברי למירב.
החלטה :אושר פה אחד.
אישור הרכב וועדת רכש של המועצה :מירב הסבירה את פעילות הוועדה והרכבה עד היום .מבקשים לאשר
את החב רים הבאים :לימור ברק ,מנהלת חשבונות ראשית ,ניר לב ,מ"מ מנהל רכש ,מירב בן-דע ,מנכ"לית
המועצה.
החלטה :אושר פה אחד.
אישור מורשי חתימה בחשבונות בתי הספר:
יסודי מורשת:
לאשר את זלוטניק ליאור אברהם ת.ז ,036321263 .יו"ר ועד הורים מורשת כמורשה חתימה בחשבון הורים.
לבטל את דוד שנקר שפרש מתפקידו ,כמורשה חתימה.
יסודי הרכס:
לאשר את זריהן אליה ,ת.ז ,031590862 .מנהלת בית הספר ,מורשית חתימה בחשבון ניהול עצמי (מועצה)
וחשבון הורים.
לאשר את יניב לירון ,ת.ז ,036316008.מזכירת בית הספר ,מורשית חתימה בחשבון ניהול עצמי (מועצה).
לאשר את איגרא נטלי ,ת.ז ,066587965 .יו"ר וועד הורים ,מורשית חתימה בחשבון הורים.
החלטה :כל הבקשות למורשי החתימה המפורטים לעיל ,אושרו פה אחד.
אישור וועדות ביקורת ליישובים – דודו דהן ,מבקר המועצה הציג את הנושא ומשמעותו בפני החברים.
החלטה :אושר פה אחד.
בברכה,

דני עברי
ראש המועצה
רשמה:
מירב בן-דע ,מנכ"לית המועצה.

