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 7707' המועצה מס פרוטוקול מישיבת מליאת

 במשגב 00.11.22שהתקיימה ביום 
 

, (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (אשחר)יוסקה וינברג , (אשבל)תומר עבודי , (ר"יו)ארז קרייזלר : השתתפו
, (יובלים)צביקה פאר , (טל אל)עוזי ביטון , (חלוץ)קובסון 'דון ג, (חוסנייה)טהא פעור , (הררית)ברוך רוזן 
, (לוטם)יוסי בן סימון , (כמון)יץ גדעון רודוב, (כישור)יוחנן בייט , (יעד)ארנון לאופר , (יודפת)דני עברי 

, (מורשת)יצחק בוכריס , (מעלה צביה)רונן גל , (מנוף)חזי כפיר  ,(מכמנים)רור לוי ד, (לבון)משה שדמי 
יואב פיסטינר , (קורנית)עדן אוריון , (צורית)זהר אייל , (פלך)אירינה טרסיוק , (ערב אל נעים)נימר נעים 

 .תובל)מיכה דורות , (שורשים)חיים ריס , (רקפת)
 , (כמאנה)עלי סואעד , (חרשים)שי משיח , (גילון)קובי סבן , (אבטליון)אביטל הכט : חסרים

 
 

, (ס אל עיןרא)עטאללה ניקולא , (סלמה)סעיד סואעד , (ב"מצפה אבי)שי בוים , (מורן)קובי גולדברג 
 (.שכניה)יימי גרשונוביץ 'ג

 בטי שוייצר, אתי לוי, שאול אשואל: נכחו
 
 

 :אישור פרוטוקולים .א
 :אושרו הפרוטוקולים הבאים

 12.9.22מיום  5722' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 00.9.22מיום  6722' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס

 
 

 :רים"אישור תב .ב
 .ב"רים הרצ"את רשימת התב מליאת המועצה אישרה

 
 

 :בר לב. ת.צירוף אלשאגור לא .ג
מטה , משגב)בר לב  התעשייהפארק מנהלת ארז ציין כי שלושת השותפים ב

הוא . סכמה לצרף את עיריית אלשאגור כשותף רביעיהגיעו לה( ר וכרמיאלאש
הוסיף שבתמורה להצטרפות אלשאגור וכנגד ההשקעות ששלושת השותפים כבר 

 ₪מיליון  1.5+ לפיתוח ₪ מיליון  5תשקיע המדינה , בפארק התעשייה השקיעו
 .שנים 0-ל ,לתיפעול

 
פארק התעשייה בר לב יכול לשמש מנוף לפיתוח הגליל ולהביא , לדבריו של ארז

 .לאזור עוד מאות ואלפי מקומות עבודה חדשים
 

מליאת המועצה מאשרת את צירוף עיריית אלשאגור למנהלת פארק : הוחלט
 .תעשייה בר לבה
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 :פרויקט אורט עולמי .ד
מנהלת אגף החינוך הציגה את הרציונל ועיקרי התכנית האסטרטגית  –בתיה רכבי 

היא ציינה כי בחודשים האחרונים נוצר מסמך עם קווים . שגובשה עם אורט עולמי
 .מנחים שיתורגמו לתכנית חמש שנתית בסיוע יועץ אסטרטגי

 
הוא ציין כי תוך מספר . ר עצום לקהילת משגבמדובר באתג, לדבריו של ארז

שעיקרה  ,חודשים יגובשו פרויקטים מוסכמים לגיוס תרומות ותפעול התכנית
כאשר הכוונה היא להתחיל , הקמת מרכז ארצי לחינוך לטכנולוגיה ומדעים במשגב

 .0222ביישומה בחודש ספטמבר 
 

ס "ביתעודת בגרות בשל זכאים ל 91.2%נרשמו בתיה דיווחה בסיפוק כי , בנוסף
 .ס על יסודי בסלאמה"בבי 51%-ועל יסודי משגב 

 
 

 :ש ו נ ו ת  .ה
חשבונות עזר  0מועצה מאשרת פתיחת מליאת ה – פתיחת חשבונות עזר

 :מ"בע( מימון ציבורי)דקסיה ישראל בבנק 
 
 0222עבור רכישת מחשבים במסגרת הקצאות הפיס לשנת   .1
 .הר שכניה ס"עבור סגירת מגרש כדורסל בבי  .0

 
 
 
 
 

 ארז קרייזלר         :רשמה
 ראש המועצה        בטי שוייצר


