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 (20/4פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה )

 22/06/2020שהתקיימה ביום 

 

אחמד עלי סואעד )סלאמה(, אסף אברהמי )גילון(, יהודית אוליקר )יובלים(, דן בבלי )חרשים(, דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(,  נוכחים:
רפי דיין )מורשת(, ערן הספל )אבטליון(, חני בן שימול )אשחר(, אמיר בשן )הר חלוץ(, רותי גולדנברג )רקפת(, רונן גל )מעלה צביה(, 

רשטיין )מנוף(, טל חכים דרומי )פלך(, מיקי )מיכל( מלך )מצפה אבי"ב(, סאלח (, מוישה זילבזיגלמן )עצמון)תובל(, אורה תמר ויינר 
אסתר פרץ אילת פאר )יעד(, עלי סואעד )חוסנייה(, יהודית סלע )קורנית(, מוסא מוחמד עוואד )כמאנה(, אראל עוזיאל )יודפת(, 

 ץ )מורן(, )כישור(, נורית צ'סניק שקד )לוטם(, דנה ראובנס )מכמנים(, קובי שיר מוסקובי
 

גל אבי גרבובסקי )הררית(, אמיר בורשטיין )כמון(, אורן ג'וליאן )לבון(, איציק ג'רסי )שכניה(, מוחמד אבו דעוף )דמיידה(,  חסרים:
עמיר עיסאם סואעד )ראס אל עין(, דודו מנור )טלאל(, חוסיין מוחמד נעים )ערב אל נעים(, רותי יהודה )שורשים(, חכים )צורית(, 

 )אשבל(.שנאן 
 

 ,רו"ח –מררי אלון  יועמ"ש, - עו"ד קובי קורין ית,זברג – לימור ברק ,מבקר – דודו דהןמנכ"לית,  -דע -מירב בן: נוספים משתתפים
 .חבר הנהלת המרכז הקהילתי –, מיכאל עובדיה פיתוח ישובים –מנהל אגף שפ"ע ואיכות הסביבה, נבות זיסו גולדוין  – לב רוזנשטיין

 
 ומפורט להלן: ,כפי שנשלח לחברים לפני הישיבה ,סדר היוםבהתאם ל ,דני עברי ע"י ראש המועצה,המליאה נפתחה 

 .05/03/20מיום  2/20אישור פרוטוקול מליאה  .1

 .אחד פה אושר החלטה: 
 

 .02/04/2020מיום  ישיבת החלטה טלפונית דחופה של חברי המליאהאישרור פרוטוקול  .2

 .אחד פה אושר החלטה: 
 

 .07/05/2020מיום  ישיבת החלטה טלפונית דחופה של חברי המליאהאישרור פרוטוקול  .3

 .אחד פה אושר החלטה: 
 

 2019הצגת הדוחות הכספיים של המועצה לשנת  .4
כולל מדדים השוואתיים וניתוח פיננסי, וענה על שאלות חברי  ,2019רו"ח אלון מררי הציג את הדוח הכספי )לא מבוקר( לשנת 

 המליאה.
 

 מרכז הקהילתי בהקשר למועדון הכפרישל הבנקאית ערבות המועצה להלוואה  .5
שיפוץ בקשר ל ,שתקבל עמותת משגב הגליל₪ מליון  6הובאה בפני המליאה המלצת ועדת הכספים לערוב להלוואה בנקאית בסך 

 .המועדון הכפרי
 .טיפול בבעיות שבר והתייעלות אנרגטיתתוכנית ל, מיכאל עובדיה –חבר הנהלת המרכז הקהילתי במסגרת הדיון הציג 

 .בפעילות המרכז הקהילתי דרישה להשקעה ביישובים הרחוקים ולהגשת תכנית להגדלת השתתפות הישובים הרחוקיםהעלתה  ,כמו כן
 כספים.הועדת  המלצתאישור  -הצעת החלטה 
 .1, נגד: 0, נמנע: 24החלטה: בעד: 

 

  תוכנית החומש למפעל הפיס .6
האפשרות לקבל ממפעל הפיס, במסגרת תוכנית החומש במיועדת להשקעות בתחומי חברה הציגה את , גזברית המועצה –לימור 

. ₪ מליון 7.288החומש בסך  תוקהילה, באופן שמפעל הפיס יקדם מימון ויאפשר למועצה אזורית משגב למשוך כספים עח"ש תוכני
 ומבטא₪( מליון  11.5)שעלותו הכוללת הקמת מרכז ספורט בישובי הרכס  מיועד למימון ₪, מליון  5החלק הארי של הסכום בסך 

  רותי המועצה לכלל התושבים.יאת מחוייבות המועצה להשקעה ביישובים המרוחקים והנגשת ש
בהתאם להצגתה של  ,בנוערמיועד להשקעה בתוכניות לסיוע לנוער בסיכון והתנהגויות מסוכנות , ₪ 720,000 סכום נוסף בסך של

 סקרה את הנושא כפי שנדון בועדת הכספים. ש ,מנהלת אגף חינוך –נועה צוק 
רוט ילפ, בהתאם 2020-2023לשנים לתוכנית החומש המוצעת על ידי מפעל הפיס מליאת המועצה מאשרת להצטרף  –הצעת החלטה 

 .22/6/2020 לעיל מיום
 .אחד פה אושר החלטה: 
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 תב"רים .7

 שהועברו מראש לעיון חברי מליאת המועצה.גזברית המועצה הציגה את התב"רים 

 .אחד פה אושר החלטה: 
 

 חוק עזר לחניה .8

בתחומי המועצה בנוסח המצורף. ראש המועצה הבהיר כי יופעל חוק העזר במקומות המשמשים לחניית  ההוצג חוק עזר להסדרת חני
הובהר כי חוק העזר ינה פטורות מתשלום. עוד יתהת אלו יה במקומו, וכי השעתיים הראשונות לחנאורחים במועצה שסומנו לצורך כך

 ת דמי חניה מתחילתה.יבאתרים נוספים בגבולות המועצה והישובים, כולל גבי מאפשר את הסדרת החניה

 .אחד פה אושר חוק העזרהחלטה: 
 

 לב רוזנשטיין .9

 הציג את עצמו לחברי המליאה. ,לב רוזנשטיין מנהל אגף שפ"ע ואיכו"ס החדש

 

 ."מערבי גליל הסביבה לאיכות ערים איגוד נציגים ל"מועצתמינוי  .10

 באיגוד ערים לאיכו"ס גליל מערבי. מינוי לב רוזנשטיין ונבות זיסו גולדווין כנציגי המועצות

 .אחד פה אושר החלטה: 
 

 עמותת חוף גליללפטור מארנונה למוסד מתנדב  .11
לנכסיה ביחס  ,)אגודה לטיפול בילד ובמשפחה( עמותת חוף הגלילאת  2020-2022הנחות המליצה לפטור מארנונה לשנים ועדת 

 .טריונים המתחייביםריהעונה על הק בתרדיון ובמשגב, בהיותה מוסד מתנדב

 .אחד פה אושר החלטה: 

 

 ווחיםיד .12
 ,"פרוייקט המיליון"בכספי ישובים על ידי השייעשה  שימושראש המועצה הציג את מדיניות אגף הנדסה ואגף פיתוח ישובים בעניין 

 כספים שיועברו ליישובים מחלף היטל השבחה.בו ,בכספים המוקצים בתכנית החומש
מכספי פרוייקט המיליון מיועדים לשיקום והשלמת  1/3-ו מכספי תכנית החומש 2/3 ,החמכספי חלף היטל השב 2/3 –המדיניות 

והיא  ,זו מתאימה לשימוש המבוקש כיום ע"י מרבית היישוביםם. מדיניות שצ"פיוהשלמת פיתוח  ,תשתיות וותיקות בתוך היישוב
 תוצג בהמשך ליו"ר הישובים ומזכירי הישובים באחריות מחלקת פיתוח יישובים וראש המועצה.

 
 :שאילתה

 בשני נושאים: הגיש שאילתה 'חבר המליאה קובי שיר מוסקוביץ
כל חברי בפני בפגישה מקדימה ובהמשך תוצג מוסקוביץ' ובי הוצגה לקנעשתה עבודה מקיפה ש –הסקת מסקנות מאירוע הקורונה 

 המליאה.

. הנושא הוצג בפני הנהלת המועצה. השינויים הנדרשים 30.05.2020-הפסקת עבודתו של אילן החלה ב –סיום עבודתו של אילן מאייר 
 במבנה הארגוני של המועצה יובאו לדיון בישיבת המליאה הקרובה.

ראש המועצה הביע את הערכתו לתרומה של אילן למועצה במהלך תקופת עבודתו והודה לו בשמו, בשם הנהלת המועצה ומליאת 
 בהצלחה! –המועצה 

  
 

 בברכה,                                                                              

 
 דני עברי          
 ראש המועצה          

 דע, מנכ"לית המועצה.-רשמה: מירב בן
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