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פרוטוקול החלטה טלפונית דחופה של חברי המליאה מיום 26.10.2020
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).
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 אסדרת מעמד עמותת "מרחבים  -עמותה לוותיקי משגב (ע"ר)" כעמותה עירונית
ראש המועצה הסביר את ההכרח להסדיר את השרותים הניתנים לוותיקי משגב במסגרת המאושרת על ידי המדינה .ראש המועצה
סקר את המצב הקיים :סל שרותים שלם הניתן על ידי עמותת "מרחבים" שהוקמה ביזמת המועצה ופועלת משנת  .2004בהמשך
להעברת חוות הדעת של מנכ"לית ,גזברית ויועמ"ש המועצה בנושא ,התקנון המיועד של התאגיד העירוני ,שהועברו לחברי
המליאה והתוכנית האסטרטגית לאסדרת העמותה כעמותה עירונית ,סקר ראש המועצה את החלופות האפשריות בפני המועצה
על יתרונותיהן וחסרונותיהן .קניית שרות במיקור חוץ ,הפעלה ישירה על ידי המועצה באגפי המועצה ו/או באמצעות המרכז
הקהילתי ,אסדרת "מרחבים" כעמותה עירונית.
ראש המועצה ,מנכ"לית ,גזברית ויועמ"ש המועצה ,המליצו בחוות דעתם ,שהחלופה העדיפה למועצה ולוותיקי משגב ,היא
אסדרת מעמד עמותת "מרחבים" כעמותה (תאגיד) עירוני.
החלופה שהומלצה מובאת לאישור חברי המליאה.
בעד 34:נגד 0:נמנעים. 0:
 .2אישור תב"רים פרטניים
גזברית המועצה הציגה בפני חברי המליאה רשימה של תב"רים שיש הכרח לאשרם ,כדי לממשם ו/או למנוע נזקים למועצה.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

יישום רפורמה ברישוי עסקים  -מוגבל בזמן וחייבים להפעיל מיידית.
נגישות אקוסטית גן סנדיבאד בסלאמה – חובה לבצע מיידית אחרת נאבד תקציב.
נגישות אקוסטית גן תות במכמנים  -חובה לבצע מיידית אחרת נאבד תקציב.
שדרוג ציוד תקשוב בבתי הספר  -חובה לבצע מיידית אחרת נאבד תקציב.
אשחר גן ילדים חד כיתתי – נדרש להשלמת הגן באופן מיידי.
נגישות פיזית גן קורנית  -חובה לבצע מיידית אחרת נאבד תקציב.
סימון כבישים והתקני בטיחות  -מוגבל בזמן ויש חשש לאבד תקציב.
שימור צוות חוסן וחירום יישובי  -חייבים להפעיל מיידית אחרת נאבד תקציב.
הקמת צוותי חוסן וחירום )צח"י (יישובי  -יש לדווח מיידית אחרת נאבד תקציב.
"האב" משגב  -הקמה ותפעול  -חייבים כבר לגייס מנהלים ל "האב"  -מגבלת זמן.
ציוד לניהול משק הפסולת  -מוגבלת בזמן ועלולים לאבד את התקציב.
פאנלים פוטו וולטאים (כולל הלוואה בסך  - )₪ 6,377,000ביצוע באמצעות החכ"ל.

תב"רים אלה מובאים לאישור חברי המליאה .מצורפים כנספח א'.
בעד 33:נגד 0:נמנעים. 0:
 .3שטר הון לחברה הכלכלית
לאחר שהמועצה העבירה מהחברה הכלכלית חלק מפעולותיה המכניסות ,כמו המועדון הכפרי והרחבות הישובים ,נוצר צורך לממן
את הפעולות שהמועצה מטילה על החכ"ל לבצע ,כמו רכישת שטחי קרקע לפיתוח עיסקי ליד הישוב לבון ( 0.6מליון  )₪ויתרת
חוב בגין הרחבת המועדון הכפרי.
מוצע שחברי המליאה יאשרו שהמועצה תעביר לחכ"ל שטר הון בגובה  1.879מליון .₪
בעד 31:נגד 0:נמנעים. 2:
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 .4אישור מתווה סיוע עסקים קטנים במסגרת האשכול
מוצע למועצה החברה באשכול רשויות בית הכרם להצטרף ,ללא עלות למרכז שירות אזורי לעסקים קטנים של האשכול ,וכן להעסיק
תברואן במשותף .השרות יוסיף ולא יבוא במקום השרות של המועצה לעסקים שבתחומה.
נוסח ההחלטות הנדרשות לצורך כך מובא לאישור חברי המליאה ומצורפים כנספח ב'.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 1:
 .5שינוי המפקחת על הועדה לענייני תמיכות
גזברית המועצה ,לימור ברק (ת.ז )055931356 .חברה בועדה לענייני תמיכות ולכן אינה יכולה להיות בתפקיד המפקחת על הועדה
(שאליו מונתה בעבר) .מוצע למנות במקומה כמפקחת על הועדה לענייני תמיכות את שני משעלי (ת.ז.)040368011 .
חילופין אלו מובאים לאישור חברי המליאה.
בעד 32:נגד 0:נמנעים. 1:
 .6שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של בתי ספר
מוצע לבצע את השינויים הבאים המורשים חתימה בחשבונות הבנק האלה:
 אישור ויקטוריה בונדר ,ת.ז  ,306066598-8כמורשה חתימה בחשבון הורים ובחשבון ניהול עצמי ,ביה"ס הר גילון ,במקום יעלי
גזל.
 אישור חמד סואעד ,ת.ז  ,023229800כמורשה חתימה בחשבון הורים ,בי"ס יסודי הר כמאנה ,במקום עאבלה סואעד ,ת.ז.
 ,039705033יו"ר ועד ההורים היוצא.
 אישור אופיר אסולין ,ת.ז ,034350421 .יו"ר ועד הורים החדש ,כמורשה חתימה בחשבון הורים ביה"ס יסודי משגב ,במקום
יו"ר ועד ההורים היוצא ,גיל עוז ,ת.ז.28517487 .
חילופין אלו מובאים לאישור חברי המליאה.
בעד 33: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

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

