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פרוטוקול החלטה טלפונית דחופה של חברי מליאת מועצה אזורית משגב מיום 30-11-2020
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) ,דיאב יונס דיאב (דמיידה),
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) ,עמיר
שנאן (אשבל).
משתתפים :מירב בן-דע (מנכ"לית) ,לימור ברק (גזברית) ,שמוליק דודאי (מנהל פיתוח עיסקי) ,דודו דהן (מבקר פנים) ,עו'ד קובי
קורין (יועמ"ש).
מנוי מיקי מלך (מצפה אביב) לועדת הבטחון.
חברי המליאה התבקשו לאשר את בקשתה של מיקי מלך ,חברת המליאה ,להצטרף לועדת הביטחון.
בעד 31:נגד 0:נמנעים. 0:
הקמת מנהלת אזור התעשיה המשותף עם סח'נין.
ראש המועצה הציג את הכוונה להקים אזור תעשיה משותף עם סח'נין .המועצה התבקשה על ידי שר הכלכלה ,עמיר פרץ למנות
מנהלת משותפת להקמת אזור התעשיה שבה יהיו  7חברים 3 :ממשגב 3 ,מסח'נין 1 ,ממשרד הכלכלה.
מוצע לאשר את נציגי משגב למנהלת :ראש המועצה  -דני עברי ,מנכ"לית המועצה  -מירב בן-דע ,מנהל הפיתוח העיסקי  -שמוליק
דודאי.
בעד 31:נגד 0:נמנעים. 0:
הגדלת דמי הפיתוח בפארק תעשיות משגב ,תרדיון.
יו"ר דירקטוריון החכ"ל ,יהודית אוליקר ומנכ"ל החכ"ל ,שמוליק דודאי ,הציגו את הכוונה להעלות את דמי הפיתוח ליזמים בפארק
תעשיות משגב מ  ₪ 196,000לדונם ל  ₪ 220,000לדונם .העלאת המחיר מתבקשת בהתאם לתחשיב של הוצאות הפיתוח הנדרשות
לתשתיות למגרשים שטרם שווקו ,מהשוואה לדמי פיתוח בפארקי תעשיה אחרים ובשל העליה בביקוש היזמים למגרשים.
חברי המליאה מתבקשים לאשר את העלאת המחיר.
בעד 31:נגד 0:נמנעים. 0:
עידכון  2לתקציב .2020
א .ראש המועצה הדגיש שבשונה משנים קודמות השנה נדרשו רק  2עידכוני תקציב כתוצאה מרמת דיוק גבוהה בתכנון .גזברית
המועצה הסבירה כיצד שנת הקורונה מאתגרת את התקציב והחסר תקציבי בגובה  5.5מליון  ₪שנוצר ,כתוצאה מקיטון
בהכנסות ממחצבות ,בשל הנחות ופטורים מארנונה עיסקית שחוייבנו לתת ע"י המדינה ולא קיבלו שיפוי מלא ,בשל עליה
בהוצאות תברואה ,הסעות בזמן קורונה (ללא שיפוי מלא) ועוד .החסר שנוצר אוזן ע"י העמקת גבית חובות ישנים ממחצבות
ושימוש במקורות חד פעמיים.
ב .בעקבות הנחיות ביקורת משרד הפנים באשר לעודפים מצטברים משנת ( 2019בהתאם לסכום שייקבע ע"י המבקרים) יש
לשנות בעדכון  2לתקציב " 2020העברות בין סעיפי הכנסות משנים קודמות" ל"הכנסות מהקרן ממקורות חד פעמיים" ,ללא
שינוי מסגרת תקציב .2020
חברי המליאה מתבקשים לאשר את עדכון תקציב  2לשנת  2020ושינוי ההגדרות בו .
בעד 31:נגד 0:נמנעים. 0:
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אישור תב"רים פרטניים.
גזברית המועצה הציגה בפני חברי המליאה רשימה של תב"רים שיש הכרח לאשרם כדי לממשם ו/או למנוע נזקים למועצה.
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שיפוצים ואחזקת מוס"ח  – 2020נדרשים לבצע בדחיפות על מנת לא לאבד את התקציב.
מלגות סטודנטים – נדרשים לעדכן על מנת לא לאבד את התקציב.
נגישות פיזית פרטנית בי"ס עודד– עבודה דחופה ומוגבלת בזמן.
גן ילדים במורן – דחוף לתכנן על מנת לקבל תקציב ממשרד החינוך.
דמיידה-מבנה רב תכליתי – נדרש לעדכן על מנת לסיים ביצוע.
אשכול צעירים – נדרש עדכון דחוף על מנת לא לאבד את התקציב.
תובל-דירות להשכרה – נדרש אישור תב"ר על מנת לקבל הרשאה מהחטיבה.
אבטליון-גן קק"ל – מוגבל בזמן ועלולים לאבד את התקציב.
דמיידה-פיתוח תשתיות בשכונה הותיקה – נדרש לעדכן להשלמת ביצוע וקבלת הכסף.
מכמנים-הסדרת כיכר פנימית – נדרש בדחיפות לביצוע העבודה.
חוסנייה-השלמת פיתוח כבישים – מוגבל בזמן ועלולים לאבד את התקציב.
אולם ספורט בלבון – ההרשאות מוגבלות בזמן ועלולים לאבד את התקציב.
עיצוב מרחבי למידה  – M-21 -מוגבל בזמן ועלולים לאבד את התקציב.
מורשת  -חומש  – 2חייבים לעדכן ב 2020-אחרת נאבד את התקציב.
גילון  -חומש  – 2חייבים לעדכן ב 2020-אחרת נאבד את התקציב.
הלוואה למתקנים פוטו וולטאים לחכ"ל  -הלוואה בנקאית בערבות מפעל הפיס ,הלוואת בעלים לחברה הכלכלית.

בעד 31:נגד0:

נמנעים0:

.

תוכנו של פרוטוקול החלטה זה על נספחיו ,שנערך ואושר בסבב טלפונים ומיילים ,יאושרר בפתח מליאת המועצה הבאה מן
המניין.
רשמה :מירב בן-דע ,מנכ"לית המועצה

בברכה,

דני עברי
ראש 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

-

