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פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()1/2020
שהתקיימה ביום 30/01/2020
נוכחים :דני עברי (יו"ר ,ראש המועצה) ,אחמד עלי סואעד (סלאמה) ,אילת פאר (יעד) ,רונן גל (מעלה צביה) ,קובי שיר
מוסקוביץ (מורן) ,מוישלה זילברשטיין (מנוף) ,רותי גולדנברג (רקפת) ,טל חכים דרומי (פלך) ,אראל עוזיאל (יודפת),
אסתר פרץ (כישור) ,יהודית אוליקר (יובלים) ,אבי גרבובסקי (הררית) ,חני בן שימול (אשחר) ,רפי דיין (מורשת) ,סאלח
עלי סואעד (חוסנייה) ,יהודית סלע (קורנית) ,רותי יהודה (שורשים) ,אורן ג'וליאן (לבון) ,איציק ג'רסי (שכניה) ,עמיר
שנאן (אשבל) ,דנה ראובנס (מכמנים) ,דן בבלי (חרשים) ,מיקי (מיכל) מלך (מצפה אבי"ב).
חסרים :עיסאם סואעד (ראס אל עין) ,אסף אברהמי (גילון) ,תמר ויינר הר עוז (תובל),נורית צ'סניק שקד (לוטם) ,גל
חכים (צורית) ,אמיר בורשטיין (כמון) ,דודו מנור (טלאל) ,אורה זיגלמן (עצמון) ,אמיר בשן (הר חלוץ) ,מוסא מוחמד
עוואד (כמאנה) ,ערן הספל (אבטליון) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,חוסיין מוחמד נעים (ערב אל נעים).
משתתפים נוספים :מירב בן-דע ,מנכ"לית; אילן מאייר ע' ראש רשות; דודו דהן ,מבקר; לימור ברק ,גזברית; עו"ד קובי
קורין יועמ"ש;
 .1אישור פרוטוקול מליאה  15/19מיום 30/12/19
התקיים דיון על אופן הניסוח ומידת הפירוט של הפרוטוקולים בכלל ובפרוטוקול  15/19בפרט.
ראש המועצה הנחה כי הפרוטוקול ייכתב בתמצות של החלטות בלבד ובתוספת של הערות של חברי המליאה שיבקשו
במהלך הדיון באופן מפורש ,להירשם בפרוטוקול .בנוסף יוכנסו לפרוטוקול עדכוני ראש המועצה.
החלטה :בעד ,17 :נגד ,3 :נמנע.0 :
 .2אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2020
הוצגו תקציבי הוועדים המקומיים לשנת  .2020ההחלטה לאשר את התקציבים שהוצגו.
החלטה :בעד ,22 :נגד ,0 :נמנע.0 :
 .3אישור תב"רים
לימור ברק הגזברית הציגה תב"רים לאישור.
החלטה :בעד ,23 :נגד ,0 :נמנע( 0 :חני בן שימול הצטרפה למליאה ולפיכך מס' המצביעים עלה).
 .4אישור עוזר אישי למנכ"לית המועצה
הבקשה לאשר את מר רונן תשרי כעוזר אישי למנכ״לית בחוזה אישי בטווח שכר  40%-30%משכר מנכ״ל .אישור מלוא
טווח השכר שמשרד הפנים קבע לתפקיד זה הוא .40%-30%
החלטה :בעד ,23 :נגד ,0 :נמנע.0 :
 .5אישור מינוי דירקטורים מומלצים לעמותת משגב הגליל מטעם המועצה (עפ"י הרשימה עדכנית מוצעת).
דני עברי ,ר' המועצה – נבחר ציבור – יו"ר ההנהלה.
דנה ראובנס – נבחרת ציבור.
עו"ד יערה לב ירמיהו – נציגת ציבור.
רותי מרגלית – עובדת מועצה.
חבר המועצה אורן ג'וליאן ישמש כמשקיף בהנהלה.
יצוין שלנציגים אלה נוספים גם שני נציגים המתמנים על ידי החברה למתנ"סים ,וכן ארבעה נציגי ציבור המתמנים על
ידי העמותה עצמה.
החלטה :בעד ,23 :נגד ,0 :נמנע.0 :
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 .6עדכוני ראש המועצה:
ראש המועצה עדכן על פגישתו השבוע עם מנכ"ל נתיבי ישראל בין השאר אודות מימון הקיר האקוסטי בראס אל עין.
בנוסף עדכן על הקיצוץ בתקציב הבטחון הקהילתי על ידי המשרד לבטחון פנים.
בהמשך הישיבה הוזמנו נציגי ציבור ,יו"ר יישובים ומנהלי האגפים והמחלקות של המועצה להצגת עיקרי התכנית
האסטרטגית שאושרה ,ואת היעדים שנקבעו מול שנת  .2020במהלך חודש יוני יוזמנו כולם לישיבה נוספת למעקב לאחר
ביצוע התכנית .הוועדות האסטרטגיות יתכנסו אחת לרבעון וידונו בהתקדמות התכנית ,ובהתאמתה עפ"י הצורך.

בברכה,

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

