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 18/08פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 

 במשגב 15.10.2018שהתקיימה ביום 
 

מוחמד אבו דעוף )דמיידה(, אמיר בשן )חלוץ(, דן נוכחים: רון שני )יו"ר(, עמיר שנאן )אשבל(, מיכאל עובדיה )גילון(, 
)חרשים(, גיל קני )יעד(, אסתר פרץ )כישור(, רחל רביד )כמון(, שמוליק ישראלי )לבון(, קובי שיר מוסקוביץ' בבלי 

)מורן(, מנוח שמלץ )מכמנים(, ירון מאיר )מצפה אבי"ב(, אמיר גוטר )עצמון(, טל חכים דרומי )פלך(, רונן גל )צביה(, 
 .ורשים(, משה מדינה )תובל(חיים כץ )צורית(, אילן בלוך )רקפת(, רותי יהודה )ש

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

)טל אל(, שמוליק יערי )יובלים(, דני עברי )יודפת(, עארף סואעד )כמאנה(, אופיר פנסטר )לוטם(, רפאל דיין )מורשת(, 
)מנוף(, אחמד סואעד )סלאמה(, חוסיין נעים )ערב אלנעים(, שייקה פרנקו )קורנית(, נאדר ניקולה )ראס אילן מאייר 

 .אלעין(, אסא פיין )שכניה(
 

 נירית סגל, תומר לוין, אילה סיון בן יוסף, דוד מטק. , דודו דהן, עו"ד יעקב קורין,גיל גורייבסקיהשתתפו: ד"ר חיה בנדק, 
 
 

 פתיחה
המועצה, פתח את הישיבה בהסברים על כך שמדובר בישיבת המליאה האחרונה ומה התהליכים העומדים רון שני, ראש 

 בפני המועצה, ערב הבחירות לרשויות המקומיות.
 

 
 אישור פרוטוקול

 לאחר השינויים שהוטמעו. 27.08.18מתאריך  07/18מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאת המועצה מס' 
 

 
 הצעה לסדר יום

אני תומך בנושא הקצאת אמיר בשן )חלוץ(, ביקש להתייחס לסדר היום ולנושא אישור הקצאת קרקע למסגדים: 
 .מתנגד להיותה בסדר היום בישיבה הנוכחית בגלל שזוהי הישיבה האחרונהאך  הקרקעות למסגדים

 
  

 הקצאת קרקע
 מהמועצה ע"י מוסדות המדינה. רון פתח והסביר לחברי המליאה על הרקע לתהליך הקצאת הקרקעות ומה נדרש

 
האחת: הקצאה טכנית; השנייה: אפקט הרעש.  -סוגיות 2מיכאל עובדיה )גילון(: אני בעד הקמת מסגדים, אך ישנן 

 לדעתי יש צורך לדון בשני הנושאים כי הם כרוכים אחד בשני, ויהיה נכון לאשר את ההקצאה במליאה הבאה.
 

או /רעש מחתונות ולקשור את נושא  אסור. ככל שתחליט ת המועצה הבאה תדוןרון השיב כי בנושא בעיית הרעש מליא
רון סבור שנכון לקבל החלטה על הקצאת  כספים מהמדינה להקמת מסגדים. קבלת קרקע או הקצאתלקריאות מואזין 

 .על השאלה הזו ניתן להצביע כעת -במידה והנוכחים לא רוצים לדון בנושא הזה  הקרקע, אך
 

 .0; נמנע/ת: 12: קיום הדיון להקצאת קרקע ; נגד7: קיום הדיון להקצאת קרקע בעד
 הנושא ירד מסדר היום.החלטה: 
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 לשכת ראש המועצה

 
 

 
 

 אישור חל"ת
 .מנכ"לית המועצה, ד"ר חיה בנדק, הציגה את הבקשות השונות לחל"ת. כל הבקשות הומלצו ע"י הגורמים המתאימים

 .0; נמנע: 0; נגד: 20בעד: מליאת המועצה מאשרת את הבקשות לחל"ת. החלטה: 
 

 
 

 2012-2018מצגת לסקירת פעילות המועצה בקדנציה האחרונה 
 

 השנים האחרונות בעבודת המליאה, בפעילות המועצה, ביישובים ובקהילה וכמה נתונים כמותיים: 6רון הציג סיכום של 
 .64%ישיבות המליאה שהתקיימו בקדנציה האחרונה היא  55-הנוכחות הממוצעת ב

מבני ציבור יישוביים  30 -גני ילדים חדשים נבנו ביישובים, כ 30 -תושבים לאורך הקדנציה, כ 9,000 -משגב צמחה בכ
קמפוס משגב ואורט סלאמה עברו שינויים מרחיקי לכת, ובי"ס  –נבנו במסגרת תכנית החומש, בתי הספר העל יסודיים 

וב בהישגים הללו והודה לחבריה, ושלח בשמם תודה למנהלי יסודי חדש מוקם בלבון. רון ציין שלמליאה יש חלק חש
 "ם ובזכות העובדים המסורים שלנו."הישגי המועצה רבים ויפים, והם מושגים בזכותכ ועובדי המועצה:

 
 המצגת נשלחה לחברי המליאה בתום הדיון.

 
 

        
 רון שני       
 ראש המועצה       


