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   ישיבת מליאה שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפוניתפרוטוקול  

 2020-12-28של חברי מליאת מועצה אזורית משגב מיום  
 

: דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(, אחמד עלי סואעד )ס. ראש המועצה, סלאמה(, אסף אברהמי )גילון(,  המועצה  המליאהחברי  
יהודית אוליקר )יובלים(, דן בבלי )חרשים(, אמיר בורשטיין )כמון(, חני בן שימול )אשחר(, אמיר בשן )הר חלוץ(, אורן ג'וליאן  

דיאב יונס דיאב )דמיידה(,  , רונן גל )מעלה צביה(, אבי גרבובסקי )הררית(,  )לבון(, איציק ג'רסי )שכניה(, רותי גולדנברג )רקפת(
ה זילברשטיין )מנוף(, גל חכים )צורית(,  ה'לשמרפי דיין )מורשת(, ערן הספל )אבטליון(, תמר ויינר )תובל(, אורה זיגלמן )עצמון(,  

 קת סלע )קורנית(, אראל עוזיאל )יודפת(, נורית צ'סני'רותי יהודה )שורשים(, מיקי מלך )מצפה אביב(, דודו מנור )טלאל(, יהודי
מוסא מוחמד עואעד ,  קובי שיר מוסקוביץ )מורן(  רץ )כישור(, דנה ראובנס )מכמנים(,שקד )לוטם(, אילת פאר )יעד(, אסתר פ

עמיר דרומי )פלך(,    )כמאנה(, חוסיין נעים )ערב אל נעים(, סלאח עלי סואעד )חוסנייה(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, טל חכים
  שנאן )אשבל(.

 
 )יועמ"ש(.  פז-קוריןמאיה  ד  ברית(, דודו דהן )מבקר פנים(, עו"דע )מנכ"לית(, לימור ברק )גז-: מירב בןמשתתפים

 
 . ושיפוי הישובים  ביובהשרותי  בישובים בעלות  ציבור  החיוב מבני  

המועצה לישובי המועצה בגין החלת חיובי אגרת ביוב  שיפוי של  את המלצת הנהלת המועצה לחברי המליאה התבקשו לאשר  
 . בשנה הקרובה )ובחינת הנושא בעוד שנה(  ,₪ לתושב לשנה  3. סכום השיפוי יהיה  על מבני ציבור

                                                                                                                                                                                                                                  .0נמנעים:  0נגד:   32ד: בע
 

 . איכות הסביבה משגבשמירת  לתיקון חוק עזר  
 שגב.  ביער  ובמיוחד  במשגב  לגנים ציבוריים  ממונעים  כדי למנוע כניסת כלי רכב    ,ראש המועצה הציג את הצורך בתמרור ושילוט

כנספח  , המצורף  2020  –התשפ"א    ,עזר למשגב )שמירת איכות הסביבה()תיקון(המוצע שחברי המליאה יאשרו את נוסח חוק  
 א'. 
                                                                                                                                                                                                                                  .0נמנעים:  0נגד:   32ד: בע
 

 .נגדות בר לבסיוע המועצה במימון הת
שבהן  של ישובי המועצה  קבע עיקרון של השתתפות המועצה במאבקים ציבוריים  שמליאת המועצה תהנהלת המועצה מציעה  

 המועצה מעוניינת לתמוך:

 ההשתתפות תוגדר בסכום ובאחוז )הגבוה מביניהם(, ותדרוש אישור ספציפי לכל מקרה ומקרה ע"י מליאת המועצה. .1
 על פי העניין ולפי שיקול דעת המליאה.  2/3עד    1/3המועצה תנוע בטווח  ההשתתפות של   .2
בר .3 א.ת.  תקנון  לשינוי  הציבורית  ההתנגדות  של  זה  ה-במקרה  הועדה  בידי  השתתפות  לב  מוצעת  או            50%של  מחוזית, 

   )הגבוהה מביניהן(.₪    40,000
                                                                                                                                                                                                                                  .0נמנעים:  0נגד:   32ד: בע
 

 2020עדכון תקציב סלאמה  
 כנספח ב'.מצורף  .  שאינו משנה את מסגרת התקציב  2020מי סלאמה הגיש עידכון אחרון לתקציב  ועד מקו

 חברי המליאה מתבקשים לאשר את העדכון. 
                                                                                                                                                                                                                                  .0נמנעים:  1נגד:   31ד: בע
 

 .2021עדים המקומיים לשנת  הו  יתקציב
 כנספח ג'. מצורפים   .2021גזברית המועצה הציגה את תקציבי ועדים המקומיים לשנת  

 . 2021חברי המליאה התבקשו לאשר את תקציבי הועדים המקומיים לשנת  
                                                                                                                                                                                                                                  .0נמנעים:  0: נגד  31ד: בע
 

 אישור למשיכת קופות מזומנים
 '.דכנספח  חברי המליאה מתבקשים לאשר את משיכת קופות המזומנים בהתאם למפורט  

                                                                                                                                                                                                                                  .0נמנעים:  0נגד:   32ד: בע
 

 . בנושא פקדונות בבנקים  המלצות ועדת השקעות וועדת כספים
מצורפת    חברי המליאה מתבקשים לאשר את המלצות ועדת ההשקעות וועדת הכספים לגבי מדיניות הפקדונות הבנקאיים.

 '.הכנספח  
     .0נמנעים:  1נגד:   31ד: בע
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   אישור תב"רים פרטניים: 

  המועצה הציגה בפני חברי המליאה רשימה של תב"רים שיש הכרח לאשרם כדי לממשם ו/או למנוע נזקים למועצהגזברית  
 חברי המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.   .'וכנספח  ומצורפים  

                                                                                                                                                                                                                                  .0נמנעים:  0נגד:   32ד: בע
 

 דתי במורשת:  החלפת מורשי חתימה בבי"ס ממלכתי
ממורשת שנבחר כיו"ר ועד הורים כמורשה חתימה בחשבון    033681586כחלון שלמה ת.ז.  חברי המליאה מתבקשים לאשר את  

 .)יו"ר ועד הורים יוצא( כמורשה חתימה  036321263הסרתו של ליאור זלוטניק ת.ז.  , ולאשר הורים של ממ"ד מורשת
                                                                                                                                                                                                                                  .0נמנעים:  0נגד:   32ד: בע
 
   

 
                                                                                                                                                                                                                     

 
  

 
 

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

 
 . דע, מנכ"לית המועצה-רשמה: מירב בן

 

 בברכה, 

 
 דני עברי
 צהראש המוע
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   פרוטוקול ישיבת מליאה שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפונית
 2020-12-28של חברי מליאת מועצה אזורית משגב מיום  

 
 

 פ"א , התש)תיקון(  (איכות הסביבה)שמירת  למשגב  חוק עזר    –'  אנספח  

321500 
 
 

 2020 -פ"א , התש)תיקון( (איכות הסביבה)שמירת למשגב חוק עזר 
 

, ובאישור השר להגנת הסביבה, 1הפקודה( -)להלן  לפקודת המועצות המקומיות 22בתוקף סמכותה לפי סעיף 
 חוק העזר(: -)להלן  1987 -זחוק עזר למשגב )שמירת איכות הסביבה(, התשמ"מתקנת מועצה אזורית משגב את 

 
 

  
  12תיקון  סעיף .1

 
 
 

 
  

 , לאחר סעיף )ט( יבוא:12בסעיף 
 

לא יכניס, לא ינהג ולא יחנה אדם כלי רכב בגן, ולא יאפשר לאחר ")י( 
מטעמו לעשות כן, אלא במקומות המיועדים לכך, ובמקומות אשר 

סעיף זה, סומנו כמקומות חניה לכלי רכב על ידי ראש המועצה; לעניין 
 "למעט קלנועית ועגלת נכים. -"כלי רכב" 

 
 

  
 ,טבת תשפ"א ב"י שני יום

28/12/2020 
 דני עברי

 
 

 ראש המועצה האזורית משגב
 
 

 





2021תקציב הועדים המקומיים לשנת : הנדון

:פ הנחיות המשרד"הישובים שהגישו את התקציב במתכונת האחידה והמחייבת ע

הערותר"חתימת יואישור ועדגרעון/עודףהכנסותהוצאותישובמספר

מומלץ לאשרישיש0           277,115           277,115אבטליון1

מומלץ לאשרישיש0           230,740           230,740אשבל2

מומלץ לאשרישיש0           326,700           326,700אשחר3

מומלץ לאשרישיש0           415,726           415,726גילון4

מומלץ לאשרישיש0           515,000           515,000דמיידה5

מומלץ לאשרישיש0           357,836           357,836יחד-הררית6

מומלץ לאשרישיש0           500,000           500,000חוסניה7

מומלץ לאשרישיש0           239,030           239,030חלוץ8

מומלץ לאשרישיש0           173,901           173,901חרשים9

מומלץ לאשרישיש0           437,815           437,815אל-טל10

מומלץ לאשרישיש0           598,703           598,703יובלים11

מומלץ לאשרישיש0           270,000           270,000יעד12

מומלץ לאשרישיש0           776,000           776,000יודפת13

מומלץ לאשרישיש0           231,228           231,228כישור14

מומלץ לאשרישיש0           815,000           815,000כמאנה15

מומלץ לאשרישיש0           304,645           304,645כמון16

מומלץ לאשרישיש0           345,695           345,695לבון17

מומלץ לאשראיןאין0           343,946           343,946לוטם18

מומלץ לאשרישיש0           242,490           242,490מורן19

מומלץ לאשרישיש0           447,823           447,823מורשת20

מומלץ לאשרישיש0           231,957           231,957מכמנים21

מומלץ לאשרישיש0           341,458           341,458מנוף22

מומלץ לאשרישיש0           310,839           310,839מעלה צביה23

מומלץ לאשרישיש0           400,674           400,674מצפה אביב24

מומלץ לאשרישיש0       2,942,403       2,942,403סלאמה25

מומלץ לאשרישיש0           403,828           403,828עצמון26

מומלץ לאשרישיש0           286,000           286,000נעים-ערב אל27

מומלץ לאשרישיש0           186,500           186,500פלך28

מומלץ לאשרישיש0           352,653           352,653צורית29

מומלץ לאשרישיש0           329,412           329,412קורנית30

מומלץ לאשרישיש0           258,000           258,000ראס אל עין31

מומלץ לאשרישיש0           311,837           311,837רקפת 32

מומלץ לאשרישיש0           254,250           254,250שורשים33

מומלץ לאשרישיש0           324,653           324,653שכניה34

מומלץ לאשרישיש0       1,081,787       1,081,747תובל35

:סיכום

.מומלץ לאשר את תקציבי הועדים המקומיים כמפורט לעיל1

.אחריות ביצוע התקציב במלואה חלה על הויד המקומי2

.באחריות הועד המקומי, שינויים בין סעיפים ששומרים על מסגרת התקציב-עדכוני תקציב3

.באחריות ובסמכות הועד המקומי,  מהמקורית20%שינויים שגורמים לעדכון מסגרת התקציב עד 

. מחוייב באישור המועצה20%- מעבר ל

.לעיון בפני מי שרוצה (אצל שני משעלי)התקציב המפורט נמצא במשרדי המועצה 4

,בברכה

שני משעלי

מנהלת חשבונות ראשית 



     לשכת ראש המועצה 

1 
 

www.misgav.org.il     |   9902391-04פקס.   |   9902312-04 טל.   |   2017900ד.נ. משגב  

  |לוטם   |לבון  | כמון |כמאנה  |כישור  | יעד  |יודפת   |יובלים   |אל -טל |חרשים   |חוסנייה  |יחד  -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון   |אשחר   |אשבל   |אבטליון 

קורנית |צורית   |פלך   |נעים -ערב אל |עצמון )שגב(  |סלאמה  |מצפה אבי"ב  |מעלה צביה  | מנוף  |מכמנים  |מורשת   |מורן   

משגב מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, |אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב  |תובל   |שכניה   |שורשים   | רקפת  |עין  -ראס אל |  

 

 
 פרוטוקול  ישיבת מליאה שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפונית  

 של חברי מליאת מועצה אזורית משגב מיום  28-12-2020
 

 נספח ד'  -  אישור למשיכת קופות מזומנים
 

 

 

 
 . ₪    2500  -ופת כספים באחריות חיה שאל  ק .1
 ₪.   300  - רינתקופת מועצה גזברות פרט מזומנים באחריות   .2
 . ₪  200  -  ספריה פרט מזומנים באחריות רון ניסל .3
      ₪  6000  -  קופת טיולים ומנהלים ב"ס קמפוס משגב באחריות רועי .4

 
 

 

 



 
13.12.2020 

 
 
 . בזום 20202.113.פרוטוקול  ישיבת ועדת כספים שנערכה ב טיוטת  
 

 
 רונן גל. לימור ברק, שני משעלי, דן בבלי,   לי סועאד,סאלח עאמיר בשן, חני בן שימול, סי, איציק ג'רמשתתפים: 

 אורי אקרמן, רועי חגי  -:  חברי ועדת השקעות מוזמנים
 מוסא מוחמד עוואד. נבות זיסו גולדוין, :  ולא הגיע

 

 
 סדר יום: 

 
 של המועצה המלצות ועדת השקעות. ניהול תיק השקעות .1

 
 

 דיון: 

 

רקע: בעקבות שינוים בחוזר המנכ"ל המועצה נדרשה לשנות את הרכב ועדת השקעות, ולשנות את תהליך אישור השינויים   .1
 במדיניות ההשקעות. 

 שני שעלי, אורי אקרמן ורועי חגי.   ין, וגולדזיסו נבות  השקעות: לימור ברק, תבוועדחברים 

 כספים ומובאות לאישור המליאה.  ת לוועדמוצגות   הועדההמלצות  נהלי פעילות ועדת ההשקעות, במסגרת  .2
 : אורי הציג את מצב שוק ההון  .3

a.  .שוק המניות גבוהה ומשכך מציג רמת סיכון גבוהה 
b.  שאות תשואות נמוכות. אגרות החוב של המדינה נו 
c.  .אגרות החוב הקונצרניות נותנות תשואות נמוכות עם סיכון גבוהה יחסית 

 מש"ח להשקעה בשוק ההון.  10ועדת השקעות חושבת שניתן להפנות 
 . ח בעוד שהסיכון גבוהה יחסיתאש"  200על הכסף שהם  2%שהאפיקים הקיימים לא יפיקו מעבר ל המעריכ ה הוועד

 הוחלט: לאחד דיון משותף  .4
 ועדת הכספים ממליצה למליאה לאשר את המלצת ועדת ההשקעות.  -
    בשלב זה לא לשנות את מדיניות ההשקעות. להשאיר את הכסף בפיקדון נושא ריבית בבנק, מדיניות עם סיכון נמוך. וכן ש  -

 

 סיכם :  רונן 
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תקציב גורם מממן

מאושר 

נוכחי

עדכון 

התקציב

תקציב 

מאושר 

חדש

הרשאה חדשה ממשרד החינוך 30,000            30,000              -                 משרד החינוך

מוגבל בזמן ועלולים לאבד תקציב030,00030,00030,0000:כ"                      סה

 הרשאה חדשה ממשרד החינוך 160,000          160,000            -                 משרד החינוך

מוגבל בזמן ועלולים לאבד תקציב0160,000160,000160,0000:כ"                      סה

הרשאה חדשה ממשרד החינוך 160,000          160,000            -                 משרד החינוך
                 -                      -                      -   

מוגבל בזמן ועלולים לאבד תקציב0160,000160,000160,0000:כ"                      סה

(מימון ממשלה ומשתתפים) עדכון פעילות המפעם  19,491,222     2,500,000       16,991,222   משרדי ממשלה

 100,000            -                    100,000        יתרות תברים קודמות

 ולהתאים לפעילות2020 יש לעדכן תקציב לפני סוף  29,849,779     2,500,000       27,349,779   משתתפים

עקב הערות ביקורת משרד הפנים44,441,0015,000,00049,441,00149,441,0010:כ"                      סה

ינג נדרש למשרד להגנת הסביבה'תוספת מצ 823,500            -                    823,500        משרדי ממשלה ומוסדות

 141,000            -                    141,000        משתתפים

מוגבל בזמן ויש לבצע אחרת נאבד תקציב 60,000            60,000              -                 קרן ממקורות חד פעמיים

964,50060,0001,024,5001,024,5000:כ"                      סה

הרשאה נוספת ממשרד השיכון 2,190,000       1,100,000       1,090,000     משרד השיכון

מוגבל בזמן ועלולים לאבד תקציב1,090,0001,100,0002,190,0002,190,0000:כ"                      סה

הרשאה חדשה ממפעל הפיס 23,000            23,000              -                 מפעל הפיס

מוגבל בזמן ועלולים לאבד תקציב023,00023,00023,0000:כ"                      סה

תובל,אשבל,יודפת,מכמנים 634,000          634,000            -                 השתתפות ישובים

מוגבל בזמן ועלולים לאבד תקציב0634,000634,000634,0000:כ"                      סה

התחבורה והשיכון.הרשאות חדשות מ 6,056,000       6,056,000         -                 משרד התחבורה

 673,000          673,000         משרד השיכון

מוגבל בזמן ועלולים לאבד תקציב6,729,0000 6,729,000      06,729,000:כ"                      סה

הרשאה חדשה ממשרד השיכון 1,820,000       1,820,000         -                 משרד השיכון

                 -                      -                      -   

מוגבל בזמן ועלולים לאבד תקציב01,820,0001,820,0001,820,0000:כ"                      סה

הרשאה חדשה ממשרד השיכון 1,354,000       1,354,000         -                 משרד השיכון

מוגבל בזמן ועלולים לאבד תקציב01,354,0001,354,0001,354,0000:כ"                      סה

46,495,50117,070,00063,565,50163,565,5010

מרכזי מיחזור בישובים
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