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 מליאהפורום פרוטוקול 
 05/08/2021של חברי מליאת מועצה אזורית משגב מיום  שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפונית

 
המועצה, סלאמה(, אסף אברהמי )גילון(, יהודית אוליקר דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(, אחמד עלי סואעד )ס. ראש  חברי/ות מליאת המועצה:

לבון(, )יובלים(, דן בבלי )חרשים(, מוני בוחניק )שכניה(, אמיר בורשטיין )כמון(, חני בן שימול )אשחר(, אמיר בשן )הר חלוץ(, אורן ג'וליאן )
ין )מורשת(, ליאור דינרמן )אשבל(, ערן הספל )אבטליון(, תמר רונן גל )מעלה צביה(, אבי גרבובסקי )הררית(, דיאב יונס דיאב )דמיידה(, רפי די

מלך ויינר )תובל(, אורה זיגלמן )עצמון(, משה'לה זילברשטיין )מנוף(, גל חכים )צורית(, טל חכים דרומי )פלך(, רותי יהודה )שורשים(, מיקי 
עד )חוסנייה(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, יהודית סלע )קורנית(, )מצפה אביב(, דודו מנור )טלאל(, חוסיין נעים )ערב אל נעים(, צלאח עלי סוא

אורן סלעי )רקפת(, מוסא מוחמד עואעד )כמאנה(, אראל עוזיאל )יודפת(, אילת פאר )יעד(, אסתר פרץ )כישור(, נורית צ'סניק שקד )לוטם(, 
 דנה ראובנס )מכמנים(, קובי שיר מוסקוביץ )מורן(.

 
לימור ברק )גזברית(, לב רוזנשטיין )מנהל אגף שפ"ע(, עו"ד קובי קורין , )מנכ"לית(, לאוניד מליקין )מהנדס המועצה(דע -: מירב בןמשתתפים
 )יועמ"ש(.

 

  חתימהשינוי מורשי  .1
 חברי המליאה התבקשו לאשר את השינויים הבאים:

 
 .0נמנעים: 0נגד: 34ד:בע

 
 2021 יוניתב"רים לחודש  .2

 . חברי המליאה התבקשו לאשר את התב"רים.'אכנספח גזברית המועצה הציגה בפני חברי/ות המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים 
 

 .0נמנעים: 0נגד: 34ד:בע

 

 ההון אנושי של המועצה .3
ההקפדה על בחירת  מנכ"לית המועצה סקרה את נושא ההון האנושי המהווה אבן יסוד באיכות השרות שהמועצה יכולה לתת לתושבי משגב.

 עובדים מצויינים וטיפוחם בונים צוות עובדים מסורים ומשובחים.
 

 מפגעי איכות הסביבה .4
השלכת פסולת בשטחים מטמנות פיראטיות בשטחים חקלאיים פרטיים,  ,סקר את מפגעי הסביבה באזורנו, לב רוזנשטיין, מנהל אגף שפ"ע

 מחייבדבר הצויין שרבים מהמפגעים אינם בשטח השיפוט של המועצה,  ופוגעת בתושבים. ולת שמזהמת את האוירספתוחים ושריפת פ
צוין שיש שיתוף פעולה מלא של ראשי  מעורבות של גורמי חוץ לצורך אכיפה כמו המשרד לאיכות הסיבה, המשטרה הירוקה וכדומה.

אכיפה של שאמון על המהנדס המועצה לאוניד מליקין, הרשויות השכנות, אשר כולם ללא יוצא מן הכלל מעוניינים לחסל את התופעה. 
תונות , כולל מפגעי הרעש מהחהמועצה, סקר את פעולות האכיפה שבוצעו לאחרונה באמצעות פקח השטחים הפתוחים והתובעת העירונית

הדגיש את הקושי הרב לשרש את התופעה, אך הבהיר  מפגעים. מהנדס המועצהבציין את איגום המשאבים לטיפול ו ובאשחרבהר כמון 
 ; צטברת, בגבולות השיפוט של המועצה, ומחוצה לה.תכליתם, בנית הרתעה מ ימשכו ביתר שאת.של המועצה, שמאמצי האכיפה 

שכתוצאה משריפת זבל, תושבי מורן נאלצו להסתגר בבתיהם במשך ימים שלמים. הפגיעה קשה ציין חבר המליאה, קובי שיר מוסקוביץ' 
וחובה עלינו למגר את התופעה. אם נמשיך לעשות רק את מה שעשינו עד עכשיו, התופעה תימשך. תושבי מורן פנו לתקשורת ושוקלים 

 כן תכנית לטיפול בתופעה.שתוו השהמועצה תהיה שותפ ציפיההלפתוח במאבק ציבורי. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערות ת.ז. שם המורשה מס. חשבון סוג חשבון  -מורשה חתימה ב -החל מ הפעולה #

  מינוי זמני 013821202 מיגל וייסמן 229062 הרשות מורשת -בי"ס ממלכתי דתי  5/8/21 צרוף מורשה/ית חתימה 1

309662 ההורים מורשת -בי"ס ממלכתי דתי  5/8/21 צרוף מורשה/ית חתימה 2  מינוי זמני 013821202 מיגל וייסמן 

 מסיים את תפקידו כמנהל 031968530 ברק יצחק 229062 הרשות מורשת -בי"ס ממלכתי דתי  5/8/21 הסרת מורשה/ית חתימה 3

309662 ההורים מורשת -בי"ס ממלכתי דתי  5/8/21 הסרת מורשה/ית חתימה 4 003196853 ברק יצחק   מסיים את תפקידו כמנהל 

 מנהלת נכנסת 025686387 קרן ארד 230656 הרשות בי"ס הר גילון 5/8/21 צרוף מורשה/ית חתימה 5

 מנהלת נכנסת 025686387 ארדקרן  229135 ההורים בי"ס הר גילון 5/8/21 צרוף מורשה/ית חתימה 6

 מסיימת את תפקידה כמנהלת 306066598 ויקטוריה בונדר 230656 הרשות בי"ס הר גילון 5/8/21 צרוף מורשה/ית חתימה 7

 מסיימת את תפקידה כמנהלת 306066598 ויקטוריה בונדר 229135 ההורים בי"ס הר גילון 5/8/21 הסרת מורשה/ית חתימה 8
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יישובנו מושפעים מתופעות שמקורן  .עם מפגעי הסביבה ותהתמודדב ,ראש המועצה סיכם את תמונת המצב העגומה של הכשל המערכתי
  ברשויות אחרות רבות. המפגעים פוגעים באיכות חיי הרשויות בשכנות וכן באיכות חיי תושבינו.

, לחברי כנסת רבים מכל הקשת הפוליטית, קואליציה ופניותיו לשרה לאיכות הסביבה הקודמת והנוכחיתראש המועצה סקר את הדברותו 
 ואופוזיציה.

 : תוכן תוכנית עבודה עם לוח זמנים ואבני דרך כמותיות, שתאושר במליאה לרבות היבטים תקציביים.הוחלט
 

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

 
 .דע, מנכ"לית המועצה-רשמה: מירב בן

 בברכה,

 
 דני עברי
 צהראש המוע



2021אוגוסט . רים לאשור המליאה"תב

תקציב גורם מממן

מאושר 

נוכחי

עדכון 

התקציב

תקציב 

מאושר 

חדש

 28,000            72,000-           100,000        קרן השבחה

הרשאה חדשה ממשרד החינוך 72,000            72,000              -                 משרד החינוך

100,0000100,000100,0000:כ"                      סה

 מיועד להכנת תיק תורם לאולם ספורט בכמאנה 50,000            50,000              -                 קרן מקורות חד פעמיים

050,00050,00050,0000:כ"                      סה

הרשאה חדשה ממשרד השיכון 4,387,000       1,257,000       3,130,000     משרד השיכון

 250,000            -                    250,000        החטיבה להתישבות

3,380,0001,257,0004,637,0004,637,0000

 140,000            -                    140,000        קרן מקורות חד פעמיים

הרשאה חדשה מהחטיבה להתישבות 98,000           החטיבה להתישבות

140,0000140,000140,0000:כ"                      סה

 20,000              -                    20,000          ישובים

 80,000              -                    80,000          משרד התחבורה

הרשאה חדשה ממשרד השיכון 5,000              5,000                -                 משרד השיכון

100,0005,000105,000105,0000:כ"                      סה

הרשאה נוספת ממשרד השיכון 570,000          105,000          465,000        משרד השיכון

465,000105,000570,000570,0000:כ"                      סה

הרשאה נוספת ממשרד השיכון 3,131,000       1,311,000       1,820,000     משרד השיכון

1,820,0001,311,0003,131,0003,131,0000:כ"                      סה

הרשאה נוספת ממשרד הרווחה 364,000          91,000            273,000        משרד הרווחה

 121,000          30,000            91,000          קרן ממקורות חד פעמיים

364,000121,000485,000485,0000:כ"                      סה

הרשאה מהמשרד להגנת הסביבה 158,000          158,000            -                 המשרד להגנת הסביבה

י"רמ- תקצוב הקרן לשטחים פתוחים  150,000          150,000            -                 קרן שטחים פתוחים

ינג נדרש'מצ 30,000            30,000              -                 קרן ממקורות חד פעמיים

0338,000338,000338,0000:כ"                      סה

הקצאה להשקעות בפיתוח יער שגב 100,000          100,000            -                 קרן ממקורות חד פעמיים

0100,000100,000100,0000:כ"                      סה

( ילדים2)ס אסיף "הרשאות לנגישות בבי 60,000            60,000              -                 משרד החינוך

060,00060,00060,0000:כ"                      סה

'י הסכם עם תפן ג"השלמות נדרשות עפ 600,000          600,000            -                 קרן השבחה

0600,000600,000600,0000:כ"                      סה

6,369,0003,947,00010,316,00010,316,0000

פיתוח מתחם צור לבון1643

1121
השתתפות בתשתיות -הררית

ד" יח54

סימון כבישים והתקני בטיחות1561

פיתוח כבישים-חוסנייה1497

הערות

הכנת תיק תורם1638

ס הר שכניה"הרחבת בי1630

' מס

ר"תב

תקציב נושא

הוצאות צפוי

חוסר 

תקציבי

ח"מקורות מימון בש

כ"סה

תכנון שבילי יוממות1615

1642
אסיף - נגישות אקוסטית 

משגב

מבנה רב תכליתי-כמאנה1581

שימור צוות חוסן וחירום ישובי1562

פיתוח יער שגב1641

סקר טבע ונוף1640


