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 טיוטא
 5/12' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס

 במשגב 25.6.12שהתקיימה ביום 
 

, (הררית)אפרת מאייט , (גילון)מיכאל עובדיה , (אשחר)עומר נאור , (אבטליון)יורם אייזנברג , (ר"יו)רון שני : השתתפו
 ,(סלאמה)מוחמד סואעד , (מעלה צביה)ל רונן ג, (מורן)חדווה רייז , (לבון)אלי פרקש , (יעד)גיל קני , (חרשים)דן בבלי 

,  (שכניה)רסי 'איציק ג, (שורשים)רותי יהודה , (צורית)חיים כץ , (פלך)ינון ירושלמי 
עוזי ביטון , (חלוץ)זוהר קולברג , (חוסנייה)מוחמד סואעד , (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (אשבל)עמיר שנאן : חסרים

, (כמון)גדעון רודוביץ , (כמאנה)עארף סואעד , (כישור)יוחנן בייט , (יודפת)י דני עבר ,(יובלים)צביקה פאר , (אל-טל)
, (עצמון)עפרה סלצר , (מורשת)שלמה פייבלוביץ , (ב"מצפה אבי)אמיר יגר , (מנוף)ניר ברעם , (לוטם)און -מיקי בר

מיכל דורות , (קורנית)רנקו שייקה פ, (רקפת)אורי אקרמן , (ראס אל עין)עטאללה ניקולה , (ערב אל נעים)חוסין נעים 
(. תובל)

. בטי שוייצר, נירית סגל, אתי לוי, שאול אשואל, ('דלסעיף )מיכל חונן : נכחו
 
 
: אישור פרוטוקול .א

. אושר 14.5.12מיום  4/12' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 
 
 :דיווח ראש המועצה .ב

, היום מערכת אינטראקטיביתיש  הכיתות בכלהפרויקט הסתיים ובבתי הספר היסודיים  –בבתי הספר תקשוב
מחשב נייד עם גישה  ה/כל מורה קבלורשת תקשורת פרוסה בכל הכיתות  ,נסללו סיבים אופטיים לכל בתי הספר

. לפני תום שנת הלימודים עוד, החדשעם הציוד  למד כבר החלו ל המורים. י תוכןולאתר חומרי לימוד, כנתולת
. ובכך היעילות וחויית הלימוד תעלה, מעניין ושיהיה יותר קשוב בכיתהשלתלמיד יהיה יותר המטרה היא 

 
ג וצפוי שבמהלך השנה יותקן "ל תשע"חטיבות הביניים בבתי הספר העל יסודיים יכנסו לפרויקט התקשוב בשנה

כנראה ט יכנסו לפרויק' יב'-כיתות י. אורט סלאמה ועל יסודי משגב: בשני בתי הספר' ט-ו' ח', אותו ציוד בכיתות ז
 .ד"ל תשע"בשנה

 

מיום מישיבת הנהלת המועצה ראה פרוטוקול )בהמשך לדיווחו בישיבת ההנהלה האחרונה  – בנוי בבתי הספר
. ל"מיד בתום שנה, ויוחל בעבודות בתחילת חודש יולי הקרובכבר קבלן זוכה  יששרון ציין , (4.6.12

 

ת וכל צמרת "שר התמ -שלום שמחון במעמד , ביובליםהתקיים לפני מספר ימים  – כנס תעשיות קלאסיות
השר לנושאים  -ובוגי יעלון , (14.5.12מיום ראה דיווחו של ליאור מעיין בישיבת המליאה )המשרד שלו 

של  הרצאות מאלפות ניתנו. מאוד מצוינת והמשוב משמשתתפים טובהאווירה , היה מאוד מוצלח. אסטרטגיים
כמו עודד  ,"עשו את זה"אחרים שכבר  גם סקירות של תעשייניםו  -המדען הראשי ושל מנהל מרכז ההשקעות

.  ועוד( לשעבר ל טבע"מנכ) ישראל מקוב, (נשיא פניציה)טירה 
 

ותיקים במשרד ולאזרחים המשרד ל "מנכ  -אהרון אזולאימר בשבוע שעבר ביקרו במשגב  – אזרחים וותיקים
עם דגש על הגילאים של הפנסיה , לאזרחים וותיקים ם היום תכנית אבהמשרד מקד. והצוות הבכיר שלו מ"רוה

אנשים אלה לרתום משרד מוביל הוא איך ההקו ש .מרצם ויכולותיהם, אנשים שעדיין במלוא כוחם  -הראשונה 
משגב עשתה לפני מספר רון ציין ש. תכניות אבבהכנת עוזר בתמיכות ו המשרד. לעשייה גם לעצמם וגם לציבור

ל "הנכ נגעה בנקודות "היא לא כאבל , התכנית קיימת וסקרה חלק מהדברים. לישילגיל הש שנים תכנית אב
 .לתכנית האב של משרד האזרחים הוותיקים בהתאם אותהלעדכן אנחנו חושבים ו
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-   2-  

 

 בקשהרון ציין כי בזמנו הגשנו לקרן . ב"קרן וינברג מארהנציגי  במשגבהתארחו לפני כשבועיים  – קרן וינברג
לרווחת התושבים , בקומה הראשונה של המועדון הכפרימיועד להבנות ה השלישילגיל  מבנהלתרומה עבור ה

בקרוב של אישור התרומה ואנחנו מקווים שנוכל  בינתיים עברנו את השלבים הראשונים .הוותיקים של משגב
. לברך על המוגמר

 

השר  –ר מתן וילנאי במעמד מ, ל בני משגב"בשבוע שעבר פתחנו את חדר ההנצחה לחללי צה – חדר ההנצחה
 .האירוע היה מאוד מרגש ומכובד. להגנת העורף ובהשתתפות המשפחות השכולות

 

לפעילות תרבות בחודשים האחרונים אנחנו עדים , למועצה 30-במסגרת אירועי ה – פעילות תרבות במשגב
מקהלה , עם סופרים פנלים, ליהיא לפידהרצאה של , מופע של מוקי, מקהלת משגב: לכל הגילים והטעמים, ענפה

 .טררם ועוד, ובקרוב תיסלם קלאסית

 
 -ביאדה תיערך משג( ביולי 6-7)בסוף השבוע הבא  – והשקת שבילי האופניים אולימפיאדה במשגב

קליעה , ריצה, שחיה, טניס)ומעלה במגוון מקצועות  18אליפות יישובים מגיל  /אולימפיאדת משגב הראשונה 
 –את שבילי האופניים ובערב קבלת שבת בפארק ומופע חינם של להקת גאיה  ביום שישי נחנוך(. לסל ועוד
 (.ש"וש הכניסה לכל האירועים חינם לחיילים –אגב )בעלות מסובסדת , להקת תיסלם, ולמחרת

 

ביום ראשון שעבר התלמידים  .קורם עור וגידים( עליו כבר דווח מספר פעמים)פרויקט ה – ניסוי לתחנת החלל
ובסופו של דבר  דורגו הניסויים. ס על יסודי משגב הציגו רעיונות לניסוי בצורה מאוד מובנית"בבי' של כיתות ט
פיתוח ההתלמידים נכנסו לשלב . לתחנת החלל הבינלאומיתהקרוב בחודש ספטמבר כנראה שיישלח נבחר הניסוי 

הוא יזם את ן ציין כי רו .מקווים שהשיגור יצלח. יחד עם המנחים שלהם ועם הטכניון, מתקדם של הניסויה
 .למדע ולמחקר זיקתםהפרויקט כדי לעורר את סקרנותם של התלמידים ולהגביר את 

 

השותפים שלנו מפיטסבורג הגיעו לאזורנו בשבוע  –( Partnership Together נקרא היום) 2000שותפות 
משפחות מאמצות . שנים להיווסדה של קהילת פיטסבורג 100במסגרת חגיגות ( איש 300)שעבר בהמוניהם 

היה . אירועים המשותפים שנערכו לכבודםהשתתפו איתם בנסעו איתם לטיולים ו, ממשגב ומכרמיאל ארחו אותם
 .הם המשיכו לסיורים בכל הארץ, מכאן. ונרגשיםנפעמים  רנומאזויצאו  והאורחיםמאוד מוצלח 

 

לעשות סקר להעתיק עצים או  חדשים חייביםפרויקטים תשתיתיים בקרן קיימת שלנו מ הזכירו  – העתקת עצים
על (. העתקת עצים יכולה להיעשות רק בסוף החורף) את העצים כורתיםלפיו להחליט אם מעתיקים או ו, עצים

ולהגיש בקשה  מראשלתכנן שיש ( כמטע בכולם)בחשבון בפרויקטים שיש בהם עצים להעתיק  לקחתצריך , כן
רון ציין שהוא דיווח על כך בכנס  .פרויקטתחילת  לפני, (או שלוחיו בקרן קיימת)לפקיד היערות רישיון קבלת ל

. ר שהתקיים לפני מספר ימים בהררית"פורום יו
 

אנחנו . מצוינת ההיכולת של המועצה לגייס כספים עבוריפה ו מתקדמתהתכנית  – ליישובים חומשתכנית 
ושואלים אותנו באיזה ישוב אנחנו מעוניינים  זמין מודיעים לנו שיש כסףמשרדי הממשלה אפילו במצב ש

ראה )י טבלת הצפיפות שהוכנה "עפ שבתורליישובים  ודיעהמטק שנה דוד הבתחילת רון ציין כי  !להשקיע 
ומבקשים  עבורם אנו צופים שנצליח לגייס כספיםשבשנתיים הקרובות ( 28.3.11יאה מיום פרוטוקול מישיבת מל

. לא מוכנים שהישוביםאבל לעיתים קרובות מסתבר  עם תכניות וכספים מהם להיערך
.  במקביל לנציגיהם במליאהיישלחו  שנשלחות לישובים הודעות, של חיים כץ להערתובהתאם : הוחלט
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: רים"אישור תב .ג
 .רים שהוצגה בפניה"ת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת התבמליא

 

: לעמותת טיבה אלואדיאישור הקצאת קרקע  .ד
יכולה  בית תפילההקצאת השטח לבניית , י נוהל הקצאת מקרקעין על ידי רשות מקומית"עפ, אתי לוי ציינה כי

ולה , יקימו עמותה תפילהבית מקובל שהמעוניינים לבנות , לכן(. כמבנה ציבור)להתבצע רק דרך המועצה 
. דרכה הם יוכלו לגייס כספים, רקע ללא תמורה או בתמורה סמליתהמועצה מקצה את הק

 
אלואדי מסלאמה פנתה לועדת הקצאות מקרקעין של המועצה בבקשה שיוקצה לה  טיבהעמותת , בהתאם לכך

: נוהל הקצאת מקרקעיןי "הועדה דנה בנושא וביצעה את הפעולות הנדרשות עפ. בית תפילהשטח לבניית 
ולאחר שהתקבלה בקשה יחידה של  בית תפילההודעה בעיתונות בדבר הקצאת מקרקעין לצרכי הקמת פורסמה 
. פורסמה הודעה נוספת כדי לאפשר לציבור להגיש התנגדויות, אלואדי טיבהעמותת 

 
. ר את בקשת העמותהועדת הקצאות המקרקעין ממליצה לאש ;לא התקבלו התנגדויות בתום הזמן שהוקצה לכך

 
מליאת המועצה מאמצת את המלצת ועדת הקצאות של המועצה , לאור העובדה שלא התקבלו התנגדויות :הוחלט

לצורך הקמה והפעלה של , אלואדי טיבהלעמותת , חודש 11-שנים ו 24-ומאשרת הקצאת קרקע בחכירה משנה ל
 .בסלאמה בית תפילה

: הקמת ועדת בחירות .ה
אנחנו נדרשים לאשר  ,(4.12.12ביום )משרד הפנים לקראת הבחירות למועצה י "שנקבע עבהתאם ללוח הזמנים 

לסייע למנהל הבחירות מטעם משרד הפנים בביצוע הפעולות : סמכויותיהבין היום את הרכב ועדת הבחירות ש
לל טיפול להכין את פנקס הבוחרים כו; לבקר שכל התהליך נעשה באופן תקין ושקוף; הקשורות בעריכת הבחירות

 .בעררים ועוד
 

 :שהרכבה יהיה כדלקמן, מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדת הבחירות: הוחלט
 ר הוועדה"יו –אתי לוי   
 סגנית –בטי שוייצר   
( יובלים)מירי לודר   
( סלאמה)מוניר סואעד   
 (קורנית)שייקה פרנקו   
( שורשים)רותי יהודה   
 

 
: אישור המודד לבחירות .ו

 .1500המודד לבחירות הקרובות במועצה יעמוד על שקובעת  מליאת המועצה
 

: אישור שמות הרחובות בצורית .ז
 .בהתאם להמלצת הוועדה לשמות רחובות בישובים, בצוריתות הרחובות מליאת המועצה מאשרת את שמ

 

רון שני :           רשמה
 ראש המועצהבטי שוייצר          


