
 לשכת ראש המועצה
 

 WWW.MISGAV.ORG.IL  |  04-9902391פקס.   |  04-9902312 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 |

 07/18פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 

 במשגב 27.08.2018שהתקיימה ביום 
 

נוכחים: רון שני )יו"ר(, עמיר שנאן )אשבל(, מיכאל עובדיה )גילון(, מוחמד אבו דעוף )דמיידה(, אמיר בשן )חלוץ(, דן 
)חרשים(, דני עברי )יודפת(, גיל קני )יעד(, רחל רביד )כמון(, קובי שיר מוסקוביץ' )מורן(, ירון מאיר )מצפה בבלי 

אבי"ב(, אחמד סואעד )סלאמה(, טל חכים דרומי )פלך(, רונן גל )מעלה צביה(, חיים כץ )צורית(, אסא פיין )שכניה(, 
 משה מדינה )תובל(.

 
ן(, עומר שחור )אשחר(, עמיחי רוקח )הררית(, עבדאללה סואעד )חוסניה(, חיים גולדנברג לא נכחו: יורם אייזנברג )אבטליו

)טל אל(, שמוליק יערי )יובלים(, אסתר פרץ )כישור(, עארף סואעד )כמאנה(, שמוליק ישראלי )לבון(, אופיר פנסטר 
חוסיין נעים )ערב אלנעים(,  טר )עצמון(,אמיר גו רפאל דיין )מורשת(, מנוח שמלץ )מכמנים(, אילן מאייר )מנוף(,)לוטם(, 

 שייקה פרנקו )קורנית(, נאדר ניקולה )ראס אלעין(, אילן בלוך )רקפת(, רותי יהודה )שורשים(.
 

השתתפו: ד"ר חיה בנדק, שאול אשואל, אורית גבע, דודו דהן, עו"ד יעקב קורין, נועה צוק, גלעד אוסטרובסקי, בועז 
 גרשון.

 
 לכבוד ראש השנה באיחולי שנה טובה!ישיבת מליאת המועצה נפתחה בהרמת כוסית 

 
 דיווחי ראש המועצה

 
 המלצת וועדת גבולות 

שגור )לשעבר( לבר לב. -לצרף את יישובי אל ת הועדה הגאוגרפית גליל מערבישר הפנים החליט לקבל את המלצ
עברת הבעקבות החלטה זו, השר יפרסם צו בנושא. שלוש הרשויות יצטרפו כשותף אחד. החלטה נוספת שנחתמה היא 

 דונמים לטובת הקמת שכונה בכאבול. 100-כ מזרחי;-בצידו הצפון שטחים לכאבול
 

 מפת העדיפות הלאומית של משרד השיכון 
. מרכז במפת העדיפות שינו את מקומם לל במשגב,, כומשרד השיכון פרסם מפת עדיפות לאומית. יישובים רבים

המועצות האזוריות התנגד להצעה הנושא ירד מסדר היום של הממשלה ונדחה מועד ההחלטה בנושא. עד אז, על משרד 
 השיכון לעבוד מול מרכז המועצות האזוריות בנושא הזה.

 
 עקרונות תכנון למרחב הכפרי –דיון בוועדה המחוזית 

 ועל המשך התהליכים. עדכון בנושא הדיוןראש המועצה מסר 
 

 מענקים ממשרד הפריפריה הנגב והגליל
 700בגובה  בפלך אלש"ח ולמועדון חברים 500המועצה קיבלה לתכנית החומש מימון למועדון נוער בתובל בגובה 

 אלש"ח.
 

 יסודי אנתרופוסופי-בי"ס על
הרדוף. הביקוש לחינוך מסוג זה ביסודי -רוב התלמידים אשר מסיימים ללמוד ביסודי עודד, עוברים ללמוד בביה"ס על

גנים אנתרופוסופיים. קיבלנו הודעה ממ.א. עמק יזרעאל  6כיתות בכל שכבה. במועצה  2עולה. בביה"ס עודד נפתחות 
בגלל הביקוש הגבוה. העלינו את הנושא בפני  -ים ממשגב על כך שבעוד כשנתיים, לא בטוח שביה"ס יוכל לקבל תלמיד

 .במשגב יסודי אנתרופוסופי-ניית בי"ס עלמנהלת המחוז במשרד החינוך, והתקבל אישור להכרה בצורך לב
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 "יישובי-שישי"נושא עתירה ב

תגובתנו  אשר ומשרד החינוך בנושא היעדר פעילויות לילדים בימי שישי.-המועצה, מ.א. מטה עתרו כנגדהורים במשגב 
ימים, אך  5ימי לימודים, או לחילופין להותיר את שבוע הלימודים על  6-אין מניעה לעבור למשגב לשלעתירה הייתה 

כחלק בשנה. ₪ מיליון  2-עומד על כבמימון פעילויות של משרד החינוך. סדר גודל של עלות להפעלת הפעילויות הללו 
המועצה הכינה תוכנית  מתשובתנו לעתירה, ניתנה תשובה כי הפעילויות יכולות להתקיים בבתיה"ס או ביישובים עצמם.

הבקשה מכילה את התכנית לימי שישי ואת העלות להפעלתה כמקשה אחת כאשר יש תלות  שהוגשה למשרד החינוך.
 חשבית.לתכנית, אבל ללא התחייבות  )פדגוגי( תשובה ממנהלת המחוז כי יש אישור נוקיבלהשבוע  .בין התקציב לבציוע.

מרכיב  –התכנית שלנו מורכבת משני חלקים של מקשה אחת היום התקיים דיון נוסף בביהמ"ש, ושם הוצגה עמדתנו כי 
צריכה  17.9.2018לתאריך ביהמ"ש קבע היום שעד  לא ניתן לאשר את התכנית בחלקה.אנחנו פדגוגי ומרכיב כספי. 

 ימים לימודים, או החלת התכנית אשר המועצה בנתה והציגה למשרד החינוך. 6-מעבר ל –להימסר הודעה על ההחלטה 
 

 חברי המליאה, יותר משליש.  36מתוך  17חצי שעה מפתיחת ישיבת המליאה, ונוכחים בחלוף 
 

 אישור פרוטוקול
 לאחר שהוטמעו בו השינויים. 16/7/18מתאריך  06/18המועצה מס'  מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאת

 

 בועז גרשון, דלית גסול, דזמונד קפלן, ישראל אשד – עדכון תכנית האב לתיירות במשגב .א
 רון סקר את הרקע לעדכון תכנית האב, צוות המועצה ועבודת המועצה.

 ב ואת הנפשות הפועלות מאחורי התכנית.בועז גרשון, רכז התיירות במשגב, סקר מצגת של עדכון תנכית הא
 ציג את עיקרי התכנית, דלית גסול וישראל אשר משלימים ועונים על שאלות.הדזמונד קפלן 

 החלטה:
 .0. נמנע: 0. נגד: 17מליאת המועצה מאשרת את עדכון תכנית האב לתיירות. בעד: 

 

 זהות ועדים )המלצה לשר הפנים(החלטה בדבר מס' החברים בוועדים המקומיים ביישובים בהם אין  .ב
, מחליטה מליאת המועצה לאשרר את 1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 96בהתאם לסעיף 

, 30.10.2018המצב הקיים כיום, כך שביישובים שאינם שיתופיים ומתקיימות בהם בחירות לוועדים המקומיים ביום 
)חמישה(, וביישוב  5חברי הוועד המקומי יהיה  פר)אלף וחמש מאות(, מס 1,500אינו עולה על  התושבים ושמספר

 )תשעה( חברי וועד מקומי. 9)שלושת אלפים וחמש מאות( תושבים, ממליצה המועצה לבחור  3,500סלאמה בו מעל 
 .0. נמנע: 0. נגד: 17בעד: 

 

 תבנית החינוך המוזהב –קביעת מורשה חתימה לביה"ס מעלה צביה  .ג
, מנהל מינהל ותקציב באגף החינוך במועצה, כמורשה 013821202, ת"ז עצה מאשרת את מיגל )מיקי וייסמן(מליאת המו

 .0. נמנע: 0. נגד: 16בעד:  החתימה לחשבונות הבנק של ביה"ס תבנית החינוך המוזהב.
 

 אישור חל"ת .ד
מבקש אישור לצאת לחל"ת יסודי משגב "אסיף" -מורה מביה"ס עלחיה בנדק, מנכ"לית המועצה, סקרה בקשה של 

 .0. נמנע: 0. נגד: 16מליאת המועצה מאשרת את הבקשה. בעד:  חלקי.
 

 שאול אשואל –אישור תב"רים  .ה
רים מליאת המועצה מאשרת את לוח התב" רים.גזבר המועצה, שאול אשואל, סקר בפני מליאת המועצה את לוח התב"

 .0. נמנע: 0. נגד: 16בעד:  ₪.מיליון  2.9 " בגובה300מבנן "תרדיון סיוע לכפי שהוצג, ללא סעיף 
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 .משגבתב"ר לפארק תעשיות הראש המועצה מעלה את אופן העברת 

 – 1338)תב"ר מס'  בתרדיון 300המליאה אישרה את התב"ר שמקורו בתקציב יעודי של משרד הפנים לפיתוח מבנן 
את בעלים. ועדת כספים ויקש לקבל את התקציב כהלו. דירקטוריון תרדיון ב'(300פיתוח מבנן  -'אזור התעשיה תרדיון 

גזבר המועצה  דנה בנושא והמליצה להעביר את התקציב כשטר הון ועם תנאים הכתובים בפרוטוקול ועדת הכספים.
ראש המועצה המשיך ואמר  הודיע שהתנאים שועדת הכספים כתבה לא מקובלים והמועצה לא יכולה לפעול לפיהם.

הלואת בעלים לבין שטר הון, ולכן הוא מוכן לקבל את המלצת ועדת הכספים לגבי שטר הון, אבל שאין הבדל גדול בין 
בשלב זה מיכאל עובדיה הודיע שהנושא לא  ללא התנאים שהועדה כתבה בפרוטוקול, בהתאם לעמדת גזבר המועצה.

עדת הכספים, ושכל דרך נרשם בסדר היום של המליאה ולכן לא ניתן לקבל החלטה. הוא המשיך ואמר שזו החלטת ו
 לא התקבלו החלטות. אחרת לא מקובלת על הועדה, למרות הודעת גזבר המועצה.

 
 

 גלעד אוסטרובסקי – 2018-חוק עזר למועצה אזורית משגב )שמירת איכות הסביבה( )תיקון(, התשנ"ח .ו
 העזר. תיקון לחוקב הרקע לצורך וסביבה במועצה, הציג את גלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף קיימות

 נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
 2018-"חעחוק עזר למועצה אזורית משגב )שמירת איכות הסביבה( )תיקון(, התשמליאת המועצה מאשרת את  החלטה:

 בנוסח שהוצג בפניה.
 .0. נמנע: 0. נגד: 16בעד: 

 
 נועה צוק  –סקירת היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט  .ז

 נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות. את ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים הקרובה. ההציגנועה צוק, מנהלת אגף החינוך 
בתשובה לשאילתא של טל חכים דרומי )פלך( בנושא איכלוס בי"ס לבון, השיבה מנהלת אגף החינוך, נועה צוק, כי 

 יתות בשנת הלימודים תש"פ.כ 6ייעשה מאמץ לעמוד בלוח הזמנים לאכלס מבנה אחד לפחות של 
 

 למשגב HUB להקמת תכנית .ח

ואת התמורות האחרונות שחלו  לעסקים במשגב HUBהציגה את הרקע לתכנית הקמת  , חיה בנדק,מנכ"לית המועצה
 יודגש כי וועדת הכספים תומכת בתכנית. בנושא.

 רו"ח גיל עוז סקר את התכנית העסקית שנבנתה, לפי בקשה של וועדת הכספים.
עומד גם בישיבה זו סקית שהוצגה מליאה הקודמת על בסיס התוכנית העהשנים כפי שהוצג ב 3-סך תקציב הפרוייקט ל

אלש"ח,  1,120סך של  -שוטףללפיתוח ו - הנגב והגלילמקורות המימון: המשרד לפיתוח  ח.אלש" 2,740על סך של 
צטבר יקטין את חלק המועצה עד יאלש"ח, חלק המועצה כולל השתתפות משתמשים אשר ככל שי 1,620מועצה 

 השנים. 3ח במהלך אלש" 850למינימום של 
 נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.

 .0. נמנע: 0. נגד: 16ד: עפ"י המתווה שהוצג. בע HUBהחלטה: מליאת המועצה מאשרת הקמת 
 
 

 
 רון שני

 ראש המועצה
 רשמה: אורית גבע

 ט.ל.ח


