לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת החלטה טלפונית דחופה של חברי המליאה מיום 27.8.2020
חברי המליאה המועצה  :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 (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) ,רותי יהודה (שורשים) ,מיקי
מלך (מצפה אביב) ,דודו מנור (טלאל) ,יהודית סלע (קורנית) ,אראל עוזיאל (יודפת) ,נורית צ'סני'ק שקד (לוטם) ,אילת פאר (יעד),
אסתר פרץ (כישור) ,דנה ראובנס (מכמנים) ,קובי שיר מוסקוביץ (מורן) ,מוסא מוחמד עואעד (כמאנה) ,חוסיין נעים (ערב אל
נעים) ,סלאח עלי סואעד (חוסנייה) ,עיסאם סואעד (ראס אל עין) ,טל חכים דרומי (פלך) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,עמיר שנאן
(אשבל).
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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:
אישור תבחינים לתמיכות
לפי חוזר מנכ"ל מיוחד משרד הפנים  4/2006נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות ,נדרשת המועצה לדון
בהמלצת הועדה המקצועית לענייני תמיכות ,לצורך אישור הצעת תבחיני התמיכות לשנת  2021עד ליום  .1/9/2020מצורפים
התבחינים לאישור כנספח א' וחוות דעת היוע"ש המאשר את חוקיות התבחינים לחוק כנספח ב'.
תבחינים אלו מובאים לאישור חברי המליאה.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 0:
אישור תב"רים פרטניים
גזברית המועצה הציגה בפני חברי המליאה רשימה של תב"רים שיש הכרח לאשרם כדי לממשם ו/או למנוע נזקים למועצה.
א .הנגשה אקוסטית – ההרשאות ניתנות למימוש עד סוף ספטמבר.
ב .פינוי מפגעי פסולת – השתתפות המועצה בקול קורא של אשכול בית הכרם לביצוע מיידי.
ג .מסגד בחוסניה – הרשאה ממשרד הפנים שמוגבלת בזמן.
ד .תפן ג' מגרשים לתעשייה – יש להסדיר את העברת לכסף לחכ"ל לאחר חתימת העיסקה.
ה .קווי חיץ וכיבוי אש – יש לאשר בדחיפות לאור החשש הגובר לשרפות.
ו .רכישת כלי רכב חדשים חיונית להמשך תפקוד תקין במטרה להחליף כלי רכב שנמכרו בשל מצבם.
ז .מרכז מוסיקה – דרוש תב"ר מאושר למימוש ההרשאה ממפעל הפיס.
תב"רים אלה מובאים לאישור חברי המליאה .מצורפים כנספח ג'.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 0:
הצגת דוחות כספיים של תאגידי המועצה
בהמשך להעברת הדוחות הכספיים המלאים והמאושרים במייל לחברי המליאה בתאריך  ,20/8/2020הוצגו לחברי המליאה הדוחות
הכספיים של התאגידים העירוניים של המועצה על ידי נציגיהם :החברה הכלכלית למשגב בע"מ ,מינהלת תרדיון בע"מ ,מינהלת בר
לב בע"מ ,קולחי משגב בע"מ ומשגב הגליל עמותה לקידום ההתישבות בגליל ע"ר .ההצגה נעשתה בהתאם לדרישתו של משרד
הפנים ,הקובע שעל המועצה לדון בדו"חות הכספיים של התאגידים העירוניים ולהגיש את הפרוטוקול המתעד את הדיון עד ליום
.30/9/2020
בניין בית הבריאות – הסכמי שכירות עם קופות החולים
המועצה ערכה מכרז  32/2019לשכירת שטחים במבנה בית הבריאות המיועד להקמה במרכז האזורי משגב ,לצורך הפעלת מרפאות
ציבוריות ,מרפאת דיאליזה ,מכון דימות ומעבדה רפואית .במכרז זכו קופות החולים שירותי בריאות כללית ומכבי .ההסכם עם קופות
החולים מכוחו של המכרז מתיר אפשרות להתקשרות לתקופה ארוכה העולה על  5שנים באישור משרד הפנים .רצ"ב למען הסדר
הטוב ,חוות דעת יועמ"ש בעניין זה כנספח ד' וההסכמים עם קופות החולים כנספחים ה'+ו'.
הסכם זה מובא לאישור חברי המליאה.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 0:

בברכה,

דני עברי
ראש המועצה
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