
 לשכת ראש המועצה
- 1 - 

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

 | 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  |לוטם  |לבון 

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

 

 
  ישיבת מליאה שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפוניתפרוטוקול 

 2021-04-08של חברי מליאת מועצה אזורית משגב מיום 
 

: דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(, אחמד עלי סואעד )ס. ראש המועצה, המועצה מליאת ות/חברי
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 

רפי דיין )מורשת(, דיאב יונס דיאב )דמיידה(, , רונן גל )מעלה צביה(, אבי גרבובסקי )הררית(, )רקפת(
ערן הספל )אבטליון(, תמר ויינר )תובל(, אורה זיגלמן )עצמון(, משה'לה זילברשטיין )מנוף(, גל חכים 

דו מנור )טלאל(, רותי יהודה )שורשים(, מיקי מלך )מצפה אביב(, דוטל חכים דרומי )פלך(, )צורית(, 
יהודית סלע חוסיין נעים )ערב אל נעים(, סלאח עלי סואעד )חוסנייה(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, 

אילת פאר )יעד(, אסתר פרץ )כישור(, ראל עוזיאל )יודפת(, אמוסא מוחמד עואעד )כמאנה(, )קורנית(, 
 וביץ )מורן(.נים(, קובי שיר מוסקק שקד )לוטם(, דנה ראובנס )מכמנורית צ'סני
 פז-קוריןמאיה ד ברית(, דודו דהן )מבקר פנים(, עו"דע )מנכ"לית(, לימור ברק )גז-: מירב בןמשתתפים
 )יועמ"ש(.

                                                                                                                                                                                                                        
 2021 מרץתב"רים לחודש  .1

 ,שיש הכרח לאשרם 2021המליאה רשימה של תב"רים לשנת  ות/הציגה בפני חבריגזברית המועצה 
המליאה התבקשו לאשר את  ות/'. חבריאכדי לממשם ו/או למנוע נזקים למועצה ומצורפים כנספח 

 התב"רים.
                                                                                                                                                                                                                                 .3נמנעים: 1נגד: 26ד:בע
 

 2021אישור תקציב הפיתוח לשנת  .2
ידי ועדת הכספים, -, אשר גובש על2021פני חברי המליאה הוצג תקציב הפיתוח של המועצה לשנתב

 '.בהמצורף כנספח 
 המליאה. ות/תקציב זה מובא לאישור חברי

                                                                                                                                                                                                                                 .2נמנעים: 2נגד: 26ד:בע
 

 .אזוריתנציג המועצה לועדת קליטה מינוי  .3
את מבקשת המועצה למנות  כרכזת צעירים וקליטה,אוסטרובסקי כוכי בעקבות סיום עבודתה של 

 של המועצה, ונציגה בועדת הקליטה האזורית. רכז הקליטה והצעיריםאסטמקר פרידמן כעופר 
 המינוי.המליאה התבקשו לאשר  ות/חברי

                                                                                                                                                                                                                                 .1נמנעים: 0נגד: 31ד:בע
 

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

 
 :דיון/ שיחה בנושא המרכז הקהילתי

מש"ח  1.5 -כ. בתקציב כלול קיצוץ של 2021את תקציב  30/11/2020מליאת המועצה אישרה ביום 
 בהעברה של המועצה למרכז הקהילתי.

 מש"ח.  3 -כ, כאשר כלולה בו תכנית הבראה של 20/12/2020המרכז הקהילתי אישר תקציב ביום 
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מש"ח הלוואה ובכך לצמצם את תכנית  1.6העביר החליטה המועצה ל ,בהתחשב באילוצי הקורונה
הנהלת העמותה הטילה על המנהלת החדשה של המרכז הקהילתי לקצץ מידי מש"ח.  1.3 -ההבראה לכ

 אלש"ח. 120-חודש כ
מרץ, הופעלו חוגים ללא הפעלת הסעות וגובש מחירון חדש שנותן ביטוי לערכי -במהלך החודשים ינואר

 רו במליאה ובהנהלת העמותה.ולתקציב של המועצה ושל העמותה, כפי שאיש, המועצה
ן להצגת השינוי במחירון, נדחתה עקב אילוץ בלתי מתוכנן, והמחירו 25/03/2021המליאה שתוכננה ל 

 החדש הופץ להורים ללא עדכון מוקדם של חברי/ות המליאה.
 

ואת  ,ת הדיון לפני שבוע מטעמים אישיים שלוה פתח את הדיון בהתנצלות על דחייראש המועצ
 העקרונות שהנחו את השינוי.

 פחות משליש מילדי משגב משתתפים בחוגים. .1

 ים בחוגים.מהמשתתפ 10%מהסבסוד של המועצה משמש לפעילות של פחות מ  90% .2

תוגברה פעילות המרכז הקהילתי ביישובים במהלך שנת הקורונה באופן משמעותי ובסכום גבוה.  .3
ויש להמשיך  ,חשובהמילדי משגב השתתפו. הפעילות היתה גם  90% - הפעילות היתה אפקטיבית

 אותה גם עם הפעלת החוגים וההסעות.

גבר את הפעילות ביישובים. המחירון המליאה קבעה יעד ברור לבזר את הפעילות לאשכולות ולת .4
סבסוד יתר של פעילות במרכז על חשבון היכולת להעביר  ,הפוכהשל המרכז הקהילתי פועל במגמה 

 פעילות לאשכולות וליישובים.

 
 מס' חברי/ות מליאה ביקשו לערוך בדיקה של הנתונים לפני הפעלת המחירון החדש.

 הורים שהשתתפו במחאה, לומר את דברו בשם ההורים.באמצע הדיון, ראש המועצה הזמין נציג 
 
 וחלט:ה

, , ביחד עם נציגי הציבור בהנהלותחברי/ות המליאה החברים בהנהלת עמותת הספורט והמרכז הקהילתי
ובהתייעצות עם נציגי ההורים ובתיאום מלא עם מנהלת המרכז הקהילתי וגזברית המועצה, יבחנו את 

וכן מדיניות למחירון של שנת תשפ"ב.  ,לחוגים עד סוף שנת הפעילותחדש  המחירון ויקבעו מחירון חלופי
 יובא לאישור הנהלת המרכז הקהילתי ולעדכון של כל חברי/ות המליאה לפני הפעלתו. המחירון

לנציגי המליאה בצוות הבודק: דנה ראובנס, אורן ג'וליאן ואסף אברהמי, תצטרך יו"ר וועדת חינוך חני 
 בן שימול.

 
 

 .דע, מנכ"לית המועצה-: מירב בןרשמה
 

 בברכה,

 
 דני עברי
 צהראש המוע


