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רונן גל אמיר בשן )הר חלוץ(, אילת פאר )יעד(,  אחמד עלי סואעד )סלאמה(,דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(,  :נוכחים
 רותי גולדנברג )רקפת(, טל חכים דרומי )פלך(, מוישלה זילברשטיין )מנוף(,קובי שיר מוסקוביץ )מורן(, )מעלה צביה(, 

דן בבלי )חרשים(, אבי יהודית אוליקר )יובלים(, (, אסתר פרץ )כישור(, זיגלמן )עצמוןאורה  אראל עוזיאל )יודפת(,
נורית  חני בן שימול )אשחר(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, גל חכים )צורית(, דודו מנור )טלאל(,גרבובסקי )הררית(, 

רפי דיין )מורשת(, חוסיין מוחמד נעים )ערב אל נעים(, יהודית סלע דנה ראובנס )מכמנים(,  קד )לוטם(,צ'סניק ש
 .איציק ג'רסי )שכניה()קורנית(, רותי יהודה )שורשים(, 

 
סאלח עלי סואעד )חוסנייה(,אסף אברהמי )גילון(, תמר ויינר הר עוז )תובל(, מוסא אמיר בורשטיין )כמון(,  חסרים:

עמיר שנאן )אשבל(, מוחמד אבו דעוף )דמיידה(, אורן ג'וליאן )לבון(, מוחמד עוואד )כמאנה(, ערן הספל )אבטליון(, 
 מיקי )מיכל( מלך )מצפה אבי"ב(.

 

  ;קורין יועמ"ש קוביעו"ד  ;גזבריתמשתתפים נוספים: אילן מאייר ע' ראש רשות; דודו דהן, מבקר; לימור ברק, 
 ;דע, מנכ"לית-מירב בן

 
 .19/10/28מיום  19/31מליאה  אישור פרוטוקול .1

 החלטה: אושר פה אחד.
 

אגף איכות הסביבה? מה הקשר  מדוע יש צורך בהכשרה לרבנות לתפקיד של מנהל" :של קובי שיר מוסקוביץ שאילתה .2
 ?"בין איכות הסביבה לרבנות

משרד הפנים והתקשי"ר, וכך גם תוספת ההשכלה  ראש המועצה השיב כי נוסח פרסום המשרות מוכתב על פי נהלי
 התורנית.

 

 :2020אישור תקציב  .3
ת הכספים של המליאה. י המועצה והעבודה עם וועדגזברית המועצה הציגה את תהליך בניית התקציב השנתי מול מנהל

רונן גל, יו"ר וועדת הכספים ריכז את המלצות הוועדה והציגם לחברים. ההצעה של וועדת כספים היא למסגרת תקציב 
ראש המועצה הסביר על הקיצוצים שנדרשו להכנת התקציב וההכנות לקראת תכנית מגירה לקיצוצים ₪. מיליון  221של 

  .3%נוספים בהיקף של 
להגדלת אחוז הארנונה אושר עם הנחיית המליאה שככל שיהיה מקור כספי נוסף מעבר למתוכנן, הוא יופנה  2020תקציב 

 המועבר לוועדים המקומיים.
 החלטה: אושר פה אחד.

 
 :תב"ריםאישור  .4

השוטף מתקציב המועצה ₪ מיליון  1הוסבר לחברי המליאה הצורך להעביר  והוסברו התב"רים לחברי המליאה. והוצג
 .2לטובת הקרן החד פעמית, לייעד את תקציב זה לטובת הסדרת כביש 

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 :אשרור סמכויות הוועדים .5
ראש המועצה הציע לאשר את המסמך להאצלת סמכויות לוועדים המקומיים, בתוספת הפעלת בתי קברות ביישובים, 

 כפי שהואצלה ע"י המליאה באחת מישיבותיה הקודמות, באותה מתכונת כפי שאושרה בעבר ולפי המסמך המצורף. 
 אושרה פה אחד.החלטה: 
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 :השתתפות בעלות מאבק הטורבינות .6

המליאה אמיר בשן הציג את השתלשלות פרויקט הטורבינות והמאבק למניעת הקמתו. הבקשה מהמליאה לאשר חבר 
 . 2021לשנת ₪ אלף  160 -ו 2020לשנת ₪ אלף  160, ועד 50%השתתפות תמיכה של עד 

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 :תאגיד "קולחי משגב"למינוי דירקטור  .7
 "קולחי משגב". מועצה בדירקטוריון התאגידהכנציג צור אבלס למנות את ההמלצה 

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 :לב"-מינוי דירקטור לתאגיד "בר .8
היות  לב".-כנציג המועצה בדירקטוריון התאגיד "ברשמוליק דודאי, מנהל פיתוח עסקי את למנות בכוונת המועצה 

. הפנים כדי להכיר בו כנציג המועצה בתאגידתפעל המועצה מול משרד ושמוליק הנו מנכ"ל החכ"ל ואינו עובד מועצה, 
בכל מקרה וליתר בטחון, ככל שמשרד הפנים לא יאפשר את מינויו של שמוליק דודאי כנציג המועצה, מחליטה המליאה 

  בדירקטוריון. למנות את מנכ"לית המועצה כנציגת המועצה
 החלטה: אושר פה אחד.

 
 :מינוי יועצת למעמד האשה .9

 עדה המגדרית מטעם המליאה ממליצות למנות את נועה צוק כממונה על מעמד האשה במועצה.המועצה באמצעות הוו
 החלטה: אושר פה אחד.

 
 :מפעם .10

 7של סגירת המפעמים ע"י משרד הפנים, נערכה פניה לבירור חשיפת המועצה בכך שהיא מעסיקה  לאור מהלך ארצי
עובדים של המפעם. המועצה דרשה מכתב שיפוי לקבלת אחריות המשרד על תשלום משכורות ויישום העובדים במקרה 

 של סגירה. 
 התקבלה תשובה שאיננה מספקת. מסתבר שישנה חשיפה למועצה.

 שרות רשויות באיזור במשך שנים רבות. לאחר התייעצות ודיון בהנהלת המועצה, נערך דיון במליאה.המפעם משרת ע
ם את ראש המועצה להעביר הבקשה להחלטה: לאור התקציב שאושר ולאור הצורך בהתייעלות, חברי המליאה מסמיכי

 או לחילופין לסיים את עבודת המפעם במשגב לאלתר. ,לאחריות רשות אחרת את המפעם
 החלטה: אושר פה אחד.

 
 :ביטול זכות חתימה של לילך איילה -חשבון הורים בי"ס יסודי הר גילון  .11

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 :024438533אישור זכות חתימה לליאור דודאי, ת.ז.  -חשבון הורים בי"ס יסודי הר גילון  .12
 החלטה: אושר פה אחד.

 
 :066587965ביטול הרשאה לנציגת ועד ההורים נטלי אגרא ת.ז.  –חשבון הורים בי"ס יסודי רכס  .13

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 :066066275אישור מורשה חתימה בחשבון הורים לנציג וועד הורים חדש, שי גולן ת.ז.  -חשבון הורים בי"ס יסודי רכס  .14
 החלטה: אושר פה אחד.

 
ביטול הרשאת חתימה בחשבון הורים לנציג ועד הורים יוצא, אנואר סואעד ת.ז  –סלאמה  חשבון הורים בי"ס יסודי .15

023241581: 
 החלטה: אושר פה אחד.

 
אישור מורשה חתימה בחשבון הורים לנציג ועד הורים חדש, נביל סואעד ת.ז  -חשבון הורים בי"ס יסודי סלאמה  .16

034253955: 
 החלטה: אושר פה אחד.

 
 .40% - 30%אינטרוול  30%דורון חסיד, מנהל מחלקת תחבורה: שכר היום: כר בכירים לאישור אינטרוול ש .17

 החלטה: אושר פה אחד.
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 .40%-30%אינטרוול  35%רועי חגי, מנהל קמפוס על יסודי: שכר היום: אישור אינטרוול שכר בכירים ל .18
 החלטה: אושר פה אחד.

 
 .70%-60%אינטרוול  57%אגף הרווחה: שכר היום: שרון סודרי, מנהלת אישור אינטרוול שכר בכירים ל .19

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 :של חברי מליאה (לכאורה)פנייתו של חבר המליאה קובי מוסקוביץ בקשר לחשש לניגוד עניינים  .20
חבר מליאה כדי לוודא שאף  ,בפני חברי המליאה. ראש המועצה חזר ופנה לחברי המליאהקובי הציג את מהלך פניותיו 

ממלא תפקיד בוועד מקומי ביישוב שלו או ביישוב אחר במשגב. ככלל, אנו מסתמכים על ההצהרות שנתנו חברי לא 
  המליאה. במצב זה, לא נראה שיש חשש לניגוד עניינים.

 
 
 

 
 בברכה,                                                                              

 
 דני עברי          
 ראש המועצה          

 דע, מנכ"לית המועצה.-מירב בןרשמה: 


