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נוכחים: דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(, אחמד עלי סואעד )ס. ראש המועצה, סלאמה(, אסף אברהמי )גילון(, יהודית אוליקר 
)יובלים(, דן בבלי )חרשים(, אמיר בורשטיין )כמון(, חני בן שימול )אשחר(, אמיר בשן )הר חלוץ(, אורן ג'וליאן )לבון(, איציק ג'רסי 

)רקפת(, רונן גל )מעלה צביה(, אבי גרבובסקי )הררית(, רפי דיין )מורשת(, ערן הספל )אבטליון(, תמר )שכניה(, רותי גולדנברג 
ויינר )תובל(, אורה זיגלמן )עצמון(, מוישה זילברשטיין )מנוף(, גל חכים )צורית(, טל חכים דרומי )פלך(, רותי יהודה )שורשים(, 

(, מוסא מוחמד עואעד )כמאנה(, אראל עוזיאל )יודפת(, אילת פאר )יעד(, אסתר עיסאם סואעד )ראס אל עין(, יהודית סלע )קורנית
 פרץ )כישור(, דנה ראובנס )מכמנים(, קובי שיר מוסקוביץ )מורן(.

 
לי סואעד חסרים: מוחמד אבו דעוף )דמיידה(, מיקי מלך )מצפה אביב(, דודו מנור )טלאל(, חוסיין נעים )ערב אל נעים(, סלאח ע

 שקד )לוטם(, עמיר שנאן )אשבל(. נורית צ'סניק )חוסנייה(,
 

דע )מנכ"לית(, אילן מאייר )ע. ראש רשות(, לימור ברק )גזברית(, נבות זיסו גולדווין )מנהל מחלקת -משתתפים נוספים: מירב בן
ם(, מרקלביץ )כספי ישובים(, תומר לוין )מנהל אגף הנדסה(, שמוליק דודאי )מנהל פיתוח עסקי(, דודו דהן )מבקר המועצה(, דוד

 ידיעות כרמיאל(.כתבת עירא עברי )אורח לנושא כיבוי(, דקלה שחף )עו"ד קובי קורין )יועמ"ש(, 
 

 30/01/20מיום  1/20מליאה  אישור פרוטוקול .1

 .אחד פה אושר :החלטה
 

 עת שריפותיקווי חיץ למנ .2
 שמסביב לישובים.סיכוני אש והתמודדות איתם בעזרת קווי חיץ ביערות  סקר, עירא עברי

 

 שבילים במשגב .3
המועצה. השבילים  הציג את תוכנית האב לשבילים ברחבי המועצה, שמטרתם לחבר את כל ישובי ,תומר לוין, מנהל אגף הנדסה

 הולכי רגל ורוכבי אופניים. מיועדים לשימוש
 

 2020הצגת תקציב פיתוח  .4
. הוסבר מנגנון תיעדוף ההשקעות. תקציב הפיתוח יובא לאישור השציג את תוכנית פיתוח ותהליך גיבוה ,רונן גל מועדת הכספים

 הסופי.  הבמליאה הבאה. ועדת הכספים מזמינה את חברי המליאה להתעמק ולהשתתף בגיבוש
 

 רים"אישור תב .5

 .רים"התב המועצה הציגה את לוח גזברית ,ברק לימור

 .0, נמנע: 1, נגד: 27בעד:   :החלטה
 

 :2019דוח ביקורת  .6
ערכות המועצה לכיבוי אש ורכש במועצה. ישבחן את ה 2019דהן, מבקר המועצה הציג את דוח הביקורת הפנימית לשנת דודו 

 באחריות מנכ"לית המועצה., ביצוע-סוכם שיתבצע מעקב תכנון .התקיים דיון על בקרה ומעקב ביצוע
 

 :2018דוח ביקורת משרד הפנים  .7
סקרו את  ,דע, מנכ"לית המועצה ולימור ברק, גזברית המועצה-. מירב בן2018 ח ביקורת משרד הפנים משנת"הוצג למליאה דו

 הליקויים שנמצאו וטופלו.
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 :2020ועדת תמיכות  .8
פניות לתמיכה של עמותות הפועלות לרווחת תושבי משגב, אשר ניתן מצגת הסבר לחברי המליאה לגבי נוהל תמיכות ו הוצגה

ת של משרד הפנים. הועדת המקצועית לענייני תמיכות בחנה את הפניות והמליצה להעביר להן כספים רק באמצעות נוהל תמיכו
 למליאה על סכומי התמיכות. 

 אושרה פה אחד.ההמלצה החלטה: 
 

 , השלמה.2020לשנת  המקומיים הוועדים תקציבי אישור .9
 עד כה.לאישור שלא הוגשו  2020לשנת  מקומיים וועדים תקציבי הוצגו

 אושר פה אחד.  :החלטה
 

 :כרטיסים נטענים לגננות בישובים הבדואים .10
 .חלופה לשימוש בקופה קטנהלהוצאות הגן, כהוצע לאפשר לגננות בישובים הבדואיים שימוש בכרטיסי חיוב נטענים 

 החלטה: אושר פה אחד.
 

 מינוי דירקטורים: .11
 

 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:  במקום גלעד אוסטרובסקי מינוי חדש סגל מקצועי לב רוזנשטיין  קולחי משגב
 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:   הארכת כהונה נציגת ציבור   יעל באן כהן 
 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:   הארכת כהונה נציגת ציבור לואיז מדר בשקין 
 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:   הארכת כהונה נציגת ציבור עו"ד עדנה הררי אברהם 
      
      

  .0נמנע:  ,0,  נגד: 28בעד:  החלטה:                    יהיה תשעה דירקטוריוןהמספר חברי  חכ"ל
      
 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:   הארכת כהונה נציגת ציבור פדואה בושנק 
 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:   כהונההארכת  נציגת ציבור אפרת בן חורין 
 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:   הארכת כהונה נציגת ציבור אביטל זינגר 
      
      
 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:  במקום אלון זלצמן מינוי חדש סגל מקצועי נבות זיסו גולדוין לב בע"מ-בר
 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:   הארכת כהונה ציבורנציגת  רוזט סנטור 
      
      

  .  0, נמנע: 0,  נגד: 28בעד:  החלטה:   יהיה שישה מספר חברי הדירקטוריון בע"מתרדיון  מנהלת
      
במקרה שלא יאושר ע"י  בקשה ליו"ר נציגת מליאה יהודית אוליקר 

משרד הפנים, דני עברי 
 כיו"רימשיך לכהן 

 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד: 

 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:   מינוי חדש סגל מקצועי לב רוזנשטיין 
 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:   מינוי חדש נציגת ציבור אפרת בן חורין 
 .  0, נמנע: 0, נגד: 28החלטה: בעד:   מינוי חדש נציגת ציבור סיגלית גרילק 
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 .כתיבת פרוטוקולים .12
רת של קובי וקילבקשת יהודית סלע ויהודית אוליקר, נדון אופן כתיבת הפרוטוקולים. יהודית סלע הביעה חוסר נחת מהב

 אוליקר ביקשה שהדברים יכתבו בקצרה ולא באריכות. תשיר מוסקוביץ', כאילו יש "מסיכות". יהודי
 ראש המועצה, דני עברי, הציג את מדיניות כתיבת הפרוטוקולים:

  התקיים דיוןבפרוטוקול "במקום שהתקיים דיון יצויין". 
 רשמו בקיצור ובתמצית.בפרוטוקול, הם י יחס, מבקש שדבריו ירשמויככל שחבר מליאה שהת 

 ולא על דברי חברו. ,האמור יחול רק על דבריו הוא 

 30/12/19מיום  15/19 ישוחחו ביניהם בעניין פרוטוקול מס' דני וקובי מוסקוביץ. 
  

   
 בברכה,                                                                              

 
 דני עברי          
 ראש המועצה          

 מנכ"לית המועצה.עוזר , משה-רונן תשרי בן: םרש


