לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת החלטה טלפונית דחופה של חברי המליאה מיום 23.07.2020
חברי המליאה :דני עברי (יו"ר ,ראש המועצה) ,אחמד עלי סואעד (ס .ראש המועצה ,סלאמה) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,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 (שכניה) ,רותי גולדנברג (רקפת) ,רונן גל (מעלה צביה) ,אבי גרבובסקי (הררית) ,רפי דיין (מורשת),
ערן הספל (אבטליון) ,תמר ויינר (תובל) ,אורה זיגלמן (עצמון) ,משה'לה זילברשטיין (מנוף) ,גל חכים (צורית) ,טל חכים דרומי
(פלך) ,רותי יהודה (שורשים) ,מיקי מלך (מצפה אביב) ,דודו מנור (טלאל) ,חוסיין נעים (ערב אל נעים) ,סלאח עלי סואעד (חוסנייה),
עיסאם סואעד (ראס אל עין) ,יהודית סלע (קורנית) ,מוסא מוחמד עואעד (כמאנה) ,אראל עוזיאל (יודפת) ,אילת פאר (יעד) ,אסתר
פרץ (כישור) ,נורית צ'סני'ק שקד (לוטם) ,דנה ראובנס (מכמנים) ,קובי שיר מוסקוביץ (מורן) ,עמיר שנאן (אשבל).
לאחר שניתן אישור היועמ"ש על ההצדקה לקבל החלטת מליאה ללא התכנסות פיסית ,לצורך אישור נושאים בעלי משמעות
דחופה ,החליטו חברי המליאה באמצעות סבב טלפוני בנושאים הבאים:
 .1אישור פרוטוקולים
א.

ב.

אישור פרוטוקול מליאה לא מן המנין  3/20מיום  – 22/06/20אישור צו ארנונה לשנת  2021הנדרש לצורך
עמידתה של המועצה בלוח הזמנים המוכתב לה לפי הדין.
פרוטוקול זה מובא לאישור חברי המליאה.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 0:
אישור פרוטוקול מליאה  4/20מיום  – 22/06/20הכולל חוק עזר לחניה החיוני להסדרת החניה במתחם המועצה
וקופות החולים ,אשר הליכי אישורו מול משרדי הממשלה אורכים זמן.
פרוטוקול זה מובא לאישור חברי המליאה.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 0:

 .2עדכון תקציב  2020מס' 1
גזברית המועצה הציגה את עדכון מס'  1לתקציב המועצה ,שגובש על ידי ועדת הכספים .הובהר שעדכון זה מתחייב בשל ההשפעות
התקציביות המשמעותיות של משבר הקורונה והמתחייב על פי חוק.
תקציב זה ע"ס  233מליון  ₪מובא לאישור חברי המליאה.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 0:
 .3אישור תב"רים פרטניים
גזברית המועצה הציגה בפני חברי המליאה רשימה של תב"רים שיש הכרח לאשרם כדי לממשם ו/או למנוע נזקים למועצה.
א .החלפת מיכלי אצירה בהשתתפות מימון המשרד להגנת הסביבה המוגבלת בזמן.
ב .מימון מעבר תת קרקעי החיוני להפרדה מפלסית מצילת חיים.
ג .תשלום לסיום התקשרות טרם זמנו עם חברת  VIAבהתאם להסכם עימם.
תב"רים אלה מובאים לאישור חברי המליאה.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 0:
 .4אישור מינוי דירקטורית
אישור מינויה של נועה צוק ,מנהלת אגף חינוך ,כנציגת המועצה בדירקטוריון של עמותת משגב הגליל לקידום ההתישבות בגליל
(ע"ר) ,כמתחייב מתקנון עמותת המרכז הקהילתי בהתאם לדרישת משרד הפנים ,המחליפה את רות מרגלית הפורשת לגמלאות.
מינוי זה מובא לאישור חברי המליאה.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 0:
 .5אישור עסקת סיום פעילות " תפן ג' " בלבון
ראש המועצה הציג את ההסכמה עם "תפן ג' " לסיום פעילותם בלבון ,פוטנציאל הפיתוח לישובי הרכס ,יתרונותיו ועלותו.
חוות דעת לעיסקה של יועמ"ש המועצה.
עיסקה זו מובאת לאישור המליאה.
בעד 31:נגד 1:נמנעים. 0:
ד.נ .משגב  | 2017900טל | 04 - 9902312 .פקס| 04 - 9902391 .

www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון |
לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה :פארק תעשיות משגב ,בר לב | מרכזי שירותים :מרכז קהילתי משגב ,משגב

2

לשכת ראש המועצה

 .6אישור מבנה ארגוני עדכני
נדרש מינוי דחוף של סגן מנהל אדמיניסטרטיבי לקמפוס משגב ,לקראת שנת הלימודים הקרבה .המינוי מחייב שינוי במבנה הארגוני,
כתנאי להליך אישור התפקיד על ידי משרד הפנים.
המבנה הארגוני העדכני מובא לאישור חברי המליאה .מצורף כנספח ו'.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 0:

תוכנו של פרוטוקול החלטה זה על נספחיו ,שנערך ואושר בסבב טלפונים ומיילים,
יאושרר בפתח מליאת המועצה הבאה מן המניין.

בברכה,

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