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 61/40פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר 

 במשגב 5.32361שהתקיימה ביום 

מיכאל עובדיה , (אשחר)עומר נאור  ,(דמיידה)דעוף  מוחמד אבו, (יודפת)דני עברי , (ר"יו)רון שני : השתתפו
רפי דיין , (מורן)' קובי מוסקוביץ, (כמון)רחל רביד , (יעד)גיל קני , (חרשים)דן בבלי  ,(חלוץ)אמיר בשן , (גילון)
 אמיר, (סלאמה)אחמד סואעד , (ב"מצפה אבי)ירון מאיר , (צביהמעלה )רונן גל  ,(מנוף)אילן מאייר , (מורשת)

 (.שכניה) אסא פיין, (שורשים)ודה יה רותי ,(ראס אל עין)נאדר ניקולה  ,(קורנית) פרנקושייקה , (עצמון) גוטר

עבדאללה  ,(הררית)עמיחי רוקח , (אשחר)עומר נאור , (אשבל)עמיר שנאן , (אבטליון)יורם אייזנברג : ריםחס
נוח מ, (כישור)יוחנן בייט , (כמאנה)עארף סואעד , (יובלים)שמוליק יערי , (טל אל)מנחם פישר , (חוסניה)סואעד 
אילן בלוך  ,(צורית)חיים כץ  ,(פלך)ינון ירושלמי , (ערב אל נעים)חוסיין נעים  ,(לוטם) יובל גפן, (מכמנים)שמלץ 

 .(תובל)משה מדינה , (רקפת)

 .רפי גדעון, משואה להט, נירית סגל, דודו דהן, ד קובי קורין"עו, שאול אשואל, אתי לוי: נכחו

 

 אישור פרוטוקול .1

בכפוף לביצוע  /1163/6131מתאריך  /3061מספר מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת המליאה 
 .נציג מורן', התיקונים שהציע קובי שיר מוסקוביץ

 

  /131לתקציב  1אישור עדכון מספר  .1
 

חברי מליאת המועצה אישרו באמצעות דואר אלקטרוני , /3061בהיעדר קוורום חוקי בישיבת המליאה מספר 
 .₪ 110,333,333התקציב על סך של מעתה יעמוד . /131לתקציב  1את עדכון מספר 

 

 /3061מישיבה  רים"אישור לוח תב .0
 

חברי מליאת המועצה אישרו באמצעות דואר אלקטרוני , /3061בהיעדר קוורום חוקי בישיבת המליאה מספר 
 ./3061רים "לוח התבאת 

 

 דיווחי ראש המועצה ./
 

 עדכון בנושא צומת הר שכניה .א

 
כ "ח, ראש המועצהבהשתתפות כ ישראל כץ "ח, שר התחבורה עםבנושא פגישה בשבוע שעבר התקיימה 

ואנשי צוות  ,חברת נתיבי ישראל וצוותול "מנכ ,ניסים פרץ  ,(יודפת תושב) המחנה הציוני – אייל בן ראובן
הצוותים המקצועיים למצוא מענה הולם לצומת בסיכום הפגישה הנחה השר את  .משרד התחבורהמבכירים 

עוד עלו נושאי תחבורה . זאת במקביל להמשך קידום העבודות בצמתי כאוכב ויודפת, ולתקצב זאת בהתאם
המועצה תמשיך לעקוב אחר הביצוע בפועל של . 10כביש עוקף סחנין וכביש , נוספים כגון צמתי סלאמה
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מלבד המועצה פעלו רבות בנושא גם צוות הפעולה . בשטחת היא מיושמהחלטת השר על מנת לוודא שאכן 
 .כ איל בן ראובן ועל כן נתונה להם התודה"מישובי הר שכניה וכן ח

 

 בדואים בצפוןהשובים תוכנית החומש לפיתוח הי .ב

 

 .הבדואים של משגבהישובים אשר כוללת גם את  1313-/131החומש לשנים  את תוכנית אישרההממשלה 
רבות לרווחת התושבים בישובים  מה שיאפשר ביצוע פעולות, ₪מיליון  033 -גדול של כמדובר בתקציב 

 .עודחינוך ו, קהילה, בתחומי תשתיותהבדואים 
 

 מעונות היוםבטיחות ב .ג
כתנאי להמשך  בטיחותממונה אישור להעביר מחויבים של משרד הכלכלה סמל מוסד  בעליכל מעונות היום 

המועצה מימנה סקר בטיחות שבוצע בכל המעונות והעבירה . העברת כספי הסבסוד עבור הורים זכאים
המועצה מדגישה כי . אך אף ישוב לא העביר עד עתה את האישור החתום ,לישובים את תוצאות הסקר

וכי על הישובים עם וללא קשר להעברת הכספים ממשרד הכלכלה , נושא הבטיחות הוא בעדיפות עליונה
 .לתקן את כל הליקויים המופיעים בדוחות במהירות האפשרית

 

 בחירום מנהלי זירות .ד

מונה מנהל זירה מקרב אמור להיות מכזירה ולה  תוגדרמכל קבוצת ישובים , על פי תפיסת ההפעלה בחירום
מנהלי הזירות לא מאוישים בשל קושי לאתר  תקניכיום רוב . המועצהקרב עובדי התושבים וסגן מנהל זירה מ

יהיה יושב ראש מנהל הזירה על כן הוחלט במועצה כי בשלב זה  .מתנדבים המוכנים למלא את התפקיד
 .התנדב לנסות ואתר מועמדים למילוי התפקיד, ב"נציג מצפה אבי, ירון מאיר, במקביל. בכל ישוב הוועד

 

 עבודות תשתית ופיתוח בערב אל נעים .0
 

שזכו במכרז בישוב נעשות באמצעות קבלנים העבודות הציג את הנושא ואמר כי , מנהל אגף הנדסה, תומר לוין
, כל התשתיות החיוניותלהקמת וכיום פועלים  ,יסודבניית הישוב מהבמדובר . שנתייםכלפני מסגרת פומבי 

לפי שלבי ביצוע , מיליוני שקליםסך הפרויקט מוערך בעשרות . טלפון וכדומה, חשמל, ביוב, מים, כולל כבישים
עד להיקף כספי של זאת , של המועצה במכרז המסגרתשנבחרו פועלים במקום שני קבלנים  בימים אלו .שונים

המליאה מתבקשת , שלב הנוכחי עד לתחילת החורףעל מנת לאפשר את סיום העבודות של ה. ₪מיליון  1.0
עד את העבודות עם הקבלנים שכבר פועלים בשטח בכדי להשלים , 03% -לאפשר הגדלת סכום המסגרת ב

 .חדשמסגרת עם סיומו של השלב הנוכחי המועצה תפרסם מכרז , בכל מקרה. פרסום מכרז מסגרת חדשל
 

הסביר לחברי המליאה את היתכנות הצעד מבחינה משפטית , היועץ המשפטי של המועצה, ד קובי קורין"עו
 .נוספים 03% -סגרת שנקבעה במכרז בואת יכולתה של המליאה לאשר את הגדלת המ

 
 :החלטה

 11. אחוזים נוספים 03% -ב /3/6131מליאת המועצה מאשרת את הגדלת סכום המסגרת כפי שמופיע בחוזה 
  .נמנע, נציג מורן, 'קובי שיר מוסקוביץהצביע נגד ואילו , נציג מצפה אביב, ירון מאיר, הצביעו בעד
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 דירקטורים בחברות העירוניות ./
של  שליש עובדים בכירים ,שליש נבחרי ציבורבחברות העירוניות של המועצה מורכב מיחס של הדירקטוריון 

פרטיהם של חברי הדירקטוריון מטעם הציבור וכן אלו מטעם הרשות עוברים . הרשות ושליש נציגי ציבור
לשמש  לאישורה של וועדה סטטוטורית של משרד הפנים שתפקידה לבחון את כשירות המועמדים

ובמהלך הבדיקות  בחינת הכשירות מספר חברי דירקטוריוןבתהליך נמצאים  כיום. כדירקטורים בתאגידים
ויש לפעול  הסתיימה, מוגדרת בחוקזו כפי ש, ינוי שלהםתקופת המשאחרים  כי ישנם דירקטורים התברר

 .למינוי נציגים חדשים במקומם
 

ניתן להאריכה כאשר , שנים 0תקנות העיריות מגדירות שתקופת הכהונה של הדירקטורים מטעם הציבור תהיה 
תקופת הכהונה של הדירקטורים מקרב חברי המועצה היא . שנים / -לא יותר מ אך, בעוד תקופה אחת

 .ובדים בתפקידםכתקופת כהונת המועצה ותקופת הכהונה של הדירקטורים מעובדי המועצה היא כל עוד הם ע
 

בקרוב  ,על כן. בשיעור של שליש מכלל חברי הדירקטוריון לנשיםיצוג הולם הצורך לשמור על עוד עלה 
תפורסם קריאה פומבית לתושבי משגב הרואים עצמם מתאימים לשמש כדירקטורים להציג את מועמדותם 

 . עם עדיפות לנשים, בתפקיד

 

 קמפוס משגבעדכון אודות  .7
 

ום במסגרת הקמת קמפוס משגב כאשר הציגה את מגוון הפעילויות הנעשות כי, מנהלת אגף החינוך, נועה צוק
צוות משותף לאגפי , בהיבט הפיזי. גיהתחום הפיסי והתחום הפדגו: עיקריים פעולות נחלקות לשני תחומיםה

זאת לאחר , קמפוסעמל רבות על תוכניות הבינוי העתידיות של ה, בהשתתפות נציגים נוספים, החינוך והנדסה
שבעקבות פתיחת שני בתי הספר הנוספים התקבלו ממשרד החינוך הרשאות לבינוי בסדר גודל משמעותי של 

הצוות נפגש עם גורמים רבים על מנת לשמוע את דעתם ובסופו של דבר יגבש את המלצתו . נטו ר"מ 333/ -כ
נו תהליך עמוק של בחינת ההשלכות יש, בהיבט הפדגוגי. לתוכנית הבינוי שתתאם את הגישה החינוכית

עוד נלמד . צוותי הוראה ונציגי ציבור, זאת בשיתוף וועדת החינוך, כתוצאה מפתיחת בתי הספר הנוספים
הן מבחינה חברתית והן מבחינה לימודית וכן היכולת לתת מענה למגוון תחומי , לעומק נושא שילוב בתי הספר

ר כי פתיחת שלושת בתי הספר בשנת הלימודים הנוכחית היתה בנקודת זמן זו ניתן לומ. לימוד מבוקשים
 .ומישומו בשטחמוצלחת ובסקרי דעת קהל בקרב הורים ותלמידים ניכרת שביעות רצון מהמהלך עצמו 

 
 . ראש המועצה הודה לכל המעורבים בתהליך והדגיש כי מדובר בפרויקט הדגל של המועצה בשנים הקרובות

 

 ופורום המנהלים לחברי המליאהלימודי סיור  .1
 

הנהלת המועצה . ויתמקד במועצה אזורית בני שמעון שבדרום /1763/6131-/1הסיור יתקיים בין התאריכים 
סדנת סגנונות תקשורת , סיור בפארק התעשיה עידן הנגב, אישרה את סדר היום והוא יכלול למידת עמיתים

 .סדר היום המפורט ישלח לחברי המליאה בהקדם. ועוד
 

 של עמותת משגב הגליל והעמותה לקידום הספורט 1310הדוח הכספי לשנת הצגת  .0
 

מנהלת המרכז הקהילתי , ובדיון נכחו גם אילה סיון בן יוסף רוט ח שייקה"הציג רו 1310את הדוח הכספי לשנת 
ראש המועצה הודה לכולם . גזבר המרכז הקהילתי שהסבירו אודות הפעילות בשנה החולפת', ודוד מרקלביץ

 .הצגת הדוח ועל העשיה הענפה לאורך השנהעל 
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 של חברת קולחי משגב 1310הצגת הדוח הכספי לשנת  .13
שפירט , ל קולחי משגב"מנכ, ובדיון נכח גם סמי ניסן רוט ח שייקה"הציג רו 1310את הדוח הכספי לשנת 

ילותה ראש המועצה הודה לשניהם על הצגת הדוח והדגיש את פע. אודות פעילות החברה בשנה החולפת
 .התקינה של החברה ואת שביעות הרצון ממנה

 

 רים "אישור תב .11
רים וראש המועצה הדגיש כי מדובר "הציגה בפני חברי המליאה את לוח התב, ל המועצה"מנכ, אתי לוי

תשתיות סבסוד שרד השיכון עבור ממשהגיעו ₪ מיליון  7.1גודל של  בסדר משמעותייםסכומים ב
 .בישובי משגבלתושבים החדשים ציבוריות 

 
 :החלטה

 .רים כפי שהוצג בפניה"מליאת המועצה מאשרת את לוח התב
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