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 2.4.2020 בנושאים דחופיםמליאה טלפונית  החלטת

אסף  מוחמד אבו דעוף )דמיידה(,דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(, אחמד עלי סואעד )ס. ראש המועצה, סלאמה(, : נוכחים טלפונית
אברהמי )גילון(, יהודית אוליקר )יובלים(, דן בבלי )חרשים(, אמיר בורשטיין )כמון(, חני בן שימול )אשחר(, אמיר בשן )הר חלוץ(, 

איציק ג'רסי )שכניה(, רותי גולדנברג )רקפת(, רונן גל )מעלה צביה(, אבי גרבובסקי )הררית(, רפי דיין )מורשת(, אורן ג'וליאן )לבון(, 
טל חכים דרומי )פלך(, גל חכים )צורית(, ל )אבטליון(, תמר ויינר )תובל(, אורה זיגלמן )עצמון(, מוישה זילברשטיין )מנוף(, ערן הספ

סלאח עלי סואעד )חוסנייה(, חוסיין נעים )ערב אל נעים(, דודו מנור )טלאל(,  מיקי מלך )מצפה אביב(, רותי יהודה )שורשים(,
נורית אילת פאר )יעד(, אראל עוזיאל )יודפת(, מוסא מוחמד עואעד )כמאנה(, יהודית סלע )קורנית(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, 

 עמיר שנאן )אשבל(. , קובי שיר מוסקוביץ )מורן(,ץ )כישור(, דנה ראובנס )מכמנים(אסתר פרצ'סני' שקד )לוטם(, 
 

יין וללא התכנסות פיסית, לצורך קבלת החלטה לאחר שניתן אישור היועמ"ש על ההצדקה לקיים ישיבת מליאה שלא מן המנ
בנושאים דחופים בעלי משמעות רבה ורוחבית למועצה ולתושביה, נערכה מליאה באמצעות סבב טלפוני אליו לקבלת אישורם של 

 חברי המליאה לנושאים שעל סדר היום.

ל חברי המליאה להחלטות בנושאים שעל סדר יצוין כי בנוסף לאישור הטלפוני בעל פה ניתן גם אישור חוזר בדואר אלקטרוני מכ
 :היום כלהלן

 
 דחיית מועד תשלום הארנונה לעסקים .1

על דחיית המועד לתשלום נוכח משבר הקורונה והקשיים הכלכליים העצומים שהוא מביא עמו, מחליטה מועצה אזורית משגב 
 .2020ארנונה לעסקים בגין חדש מרץ 
 .על התשלום תחול תוספת  הצמדה בלבד, ללא ריבית פיגורים או קנסות. 1.5.2020יהיה זה מועד תשלום ארנונה בגין חודש 

ככל שתתקבלנה החלטות ממשלה בנושא הטבות בארנונה, תדון בהן המליאה מתוך כוונה לאפשר את מקסימום ההטבות שיהיו 
 אפשריות.

 .0, נמנע:0, נגד:36בעד:   :החלטה

 ₪ 240,000נים במשגב בסך תקצוב תוכנית חרום לתמיכה בעסקים קט .2
תקצוב תוכנית חרום לתמיכה בעסקים קטנים ידי גזברית המועצה גב' לימור ברק, מחליטה המועצה על -להצגת הדברים עלבהתאם 

 שנועדה לסייע לעסקים אלה להתמודדות עם משבר הקורונה.₪  240,000במשגב בסך 

 .0, נמנע:0, נגד:36בעד:   :החלטה

 ₪ 50,000לענייני קורונה בסך הקצאת תקציב מיוחד  .3

ידי גזברית המועצה גב' לימור ברק, מחליטה המועצה על הקצאת תקציב מיוחד וייעודי לענייני קורונה, -להצגת הדברים עלבהתאם 
 כדי לאפשר למועצה הצטיידות והיערכות מתאימה לטיפול במשבר הקורונה.₪,  50,000בסך 

 .0, נמנע:0, נגד:36בעד:   :החלטה
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 ידום תוכנית ההשקעה בפרוייקט הפוטוולטאיק .4
ולטאי, ידום תכנית ההשקעה בפרויקט הפוטובשל לוח הזמנים הדוחק הנובע ממועדים מוכתבים של קולות קוראים ואשראים נוחים לק

למסור בידי החברה הכלכלית למשגב בע"מ את הסמכות לקדם את הפרויקט, ולצורך כך לערוך הסכם בין המועצה  מחליטה המועצה
 לבין החברה. החלטות בנושא תנאי המימון של הפרויקט יועברו להחלטה נפרדת של המועצה לאישור.

 .0, נמנע:1, נגד:35בעד:   :החלטה

 

 .ויאושררו בה הבאההחלטות אלו ייכללו בפרוטוקול ישיבת המליאה 

 
                                                      _________________________ 

 כ"לית המועצהנמדע, -מירב בן         ראש המועצה דני עברי,        


