
 
 
 

  /489' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 במשגב 89.5.41שהתקיימה ביום 

 
-מוחמד אבו, (גילון)יוסי קסנר , (אשחר)סקוט מן , (אבטליון)אביטל הכט , (ר"יו)ארז קרייזלר : השתתפו

יעקב , (אל-טל)יוסי שפר , (חלוץ) ון אפסון'ג, (חרשים)לורה נייס , (הררית)ברוך רוזן , (דמיידה)דעוף 
מנוח , (מורן)יוסי לוי , (כישור)שלום לטמן , (יעד)עמיקם מתוקי , (יודפת)דני עברי , (יובלים)ליכר 

יפתח מיכאלי , (עצמון)ישראל עוז , (סלמה)עלי סואעד , (ב"מצפה אבי)רון שני , (מכמנים)שמלץ 
 (.תובל)נחשון קמר , (שורשים)הרי רודס , (רקפת)אורי יפה , (קורנית)יוסי קישיק , (צורית)
 

אירינה , (מעלה צביה)דני דוידי , (מנוף)אבי חנין , (מורשת)אורי פיק , (לוטם)שמעון עינב : חסרים
 (.שכניה)טוביה קורנפלד , (פלך)טרסיוק 

 
מיכאל אמנון , אורנה שוייצר, מיקי נבו, ישראלה אלוני, (כמאנה)עזיז סואעד , (מורשת)דני ניר : נכחו

ענת , ('לסעיף ג)איקי מרום , ('לסעיף ה)אביטל זילברגר , עמית שהם, עדי שטיין, חזי כפיר, ('לסעיף ו)
 בטי שוייצר, רומה מנור, שאול אשואל, וייס

 

 
 :ארז קרייזלר פתח את הישיבה במספר עדכונים

 

  בהצלחה . נבחר יוסי לוי כנציג מורן במליאה, בעקבות התפטרותה של גלי שיר! 
 

  ר הועד "מחמוד חסן סואעד הינו יו. נבחר ועד ממונה לכמאנה וכונסה ישיבתו הראשונה 
 יהיה מעתה משקיף מטעם כמאנה  -הנציג הנוכחי של אזור העודף  -ועזיז סואעד     
 !בהצלחה לועד החדש ושיתוף פעולה פורה . במליאה    

 

   ייעשה סבב טלפוני בין חברי , הברגע שיימצא קונ, הוחלט כי -אוטובוסים  2מכירת 
 י אלי "האוטובוסים הישנים בתנאים שיוצגו ע 2מ לקבל אישורם למכירת "המליאה ע    
 (.באחריות בטי)מנהל מחלקת התחבורה  -רז     

 

   8441הפרוגרמה של משרד השיכון לשנת : 
 .8441משרד השיכון אישר סיום ההתחשבנויות על הפרויקטים משנת     
 . כמון ושכניה, במורשת: כיתות מעון יום 3אושרו     
 שהביעו את רצונם , טל אל ושורשים: ישובים -2פיתוח מואץ ופיתוח תשתיות מרוכז ב    
 .להיכנס לתהליך של פיתוח מואץ במסגרת תכנית מיוחדת של משרד השיכון    
  -כמוצלח אם המודל הזה יתברר . ארז הדגיש כי התנאי הוא הסכמתו של הישוב    
 .ימליץ ארז לשאר הישובים להצטרף לתכנית    

 
 
 :אישור פרוטוקולים .א

 .אושר 29.3.41מיום  3841' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 .נרשמה הסתייגותה של לורה נייס מההסכם עם כסרא סמיע -' לגבי סעיף ה
ד של היועצת המשפטית לגבי שאלתו "הופצה לחברי המליאה חוו -' לגבי סעיף ו

 .לב-לב לבין מנהלת בר-של יוסי קסנר בנושא הזיקה שבין החברה לפיתוח בר
 
 

 



 :רים"אישור תב .ב
המלצת פורום מנהלי , רים"גזבר המועצה הציג את רשימת התב -שאול אשואל 

המועצה לשינוי בתכנית הפיתוח ותכנית העבודה המעודכנת של משרד הפנים לגבי 
 .8441מענקים ומלוות לשנת 

 
 :טהוחל

  (.פה אחד)רים הרגילים "לאשר רשימת התב 
 : הערות    
 ".תאורה+ הסדרת צומת מעגלי  -' יובלים שלב ה: "צריך לקרוא  -נפלה טעות : 149ר "תב    
 , מהנדס המועצה -יעביר לואיס בלכר , י בקשתו של שלום לטמן"עפ: 149ר "תב    
 .ח מצב בנושא שיפוץ הכבישים"דו    

 

   לאשר השינויים בתכנית הפיתוח ותכנית העלבודה המעודכנת של משרד הפנים 
 י המלצת פורום המנהלים והנחיות משרד הפנים "עפ', 41לגבי מענקים ומלוות     
 (0: נגד - 8: נמנע - 84: בעד)    

  ל בתנאים"שנים מבל -85ח ל"ש 8,522,000ס "לאשר גיוס הלוואת פיתוח ע : 
 (.0: נגד - 2נמנע  - 84: בעד) 9.9%ריבית + צמוד מדד     

 
 :ל החברה הכלכלית למשגב"דיווח של מנכ .ג

מטרותיה וחזונה , הציג את המבנה הארגוני של החברה, ל"ל החכ"מנכ -איקי מרום 
על רגליה מבחינה כלכלית ולהתחיל במסע הארוך , 8444בשנת , שהוא לעמוד

 .המועצה האזורית משגב -או תרומה לבעליה 8להגברת הרווחיות ומתן החזר ו
 

 (.תובל)ל מרחיבה את פעילותה ונכנסת לנושא הבנייה "איקי הוסיף כי החכ
 

 .ל יופץ לחברי המליאה המעוניינים בכך"מסמך המשקף את פעילות החכ
 

 :ל"מינויים חדשים בחכ .ד
אישרה מליאת המועצה את המינויים , בעקבות התפטרותם של שני דירקטורים

 :הבאים

  ציג ציבור במקום אבי פלדמשה רייך כנ 

  יוסי קסנר כנציג מליאה במקום אביטל הכט. 
 

 !בהצלחה לשני הדירקטורים החדשים 
  

 :פעילות הנוער בישובים .ה
רכזת  -י עדי שטיין "ארז סיכם בקצרה את הנימוקים שהוצגו בפני הנהלת המועצה ע

ושהביאו להחלטה לבדוק האפשרות להעביר את עיקר פעילות , הנוער במשגב
 .מהמרכז לישובים, הנוער

 
ארז הוסיף כי מתבקשת מהמליאה החלטה עקרונית על המודל המוצע והמלצה לועד 

 .שהוא זה שבסופו של דבר ידון בנושא ויחליט באלו תנאים ליישם אותו, העמותה
 

יחד עם . בלטה הנטייה לאמץ את הרעיון של המודל המוצע, בדיון שהתנהל בהמשך
ת שיש במתן גמישות לישובים לגבי בחירת תנועת הנוער הודגשה החשיבו, זאת

 ".קהילת גוש שגב"זאת מבלי לפגוע ברעיון של , אליה ירצו להשתייך



 
מ "ע, דעוף ביקש להקדיש תשומת לב מיוחדת לנוער במגזר הבדואי-מוחמד אבו

 .למנוע כניסה של זרמים פוליטיים והשפעתם על הנוער
 

 : הוחלט

  כאשר אחד התנאים הראשונים הנו מציאת , להמליץ עקרונית על המודל המוצע 
 .פתרון כספי לפעילות לשנה הקרובה ולשנים הבאות    

 

  ילווה את תהליך קבלת ההחלטות ויבדוק את הסוגיות , הצוות שעבד על המודל 
 מגזר , ריבוי תנועות, פעילות משותפת במרכז, אדם-כמו נושא כח)שהועלו בדיון     
 (.יום פנוי מפעילות חוגים ועוד ,בדואי    

 

  שיבחן את ההיבטים הכספיים והארגוניים, הנושא יועבר לאישור ועד העמותה , 
 .ויגיש בהתאם בקשה לתמיכה כספית מהמועצה, יקבע לוח זמנים להתארגנות    

 
 .תמיכה במודל, בשם יישוביהם, נציגי הישובים שכניה מכמנים הביעו

  
  

 : דיון בנושא סמים .ו
וקבל משנה  -ארז ציין כי הדיון בנושא סמים תוכנן בעקבות פנייתה של אביטל הכט 

חשיבות בעקבות האירוע עליו דווח בישיבת המליאה האחרונה ובו היו מעורבים 
 .תלמידים ממשגב

 
 . ס"דיווח על הפעולות השונות בהן נקט ביה, ס העל יסודי"מנהל ביה -מיקי נבו 

 
ציינה כי כל המערכות , העובדים הסוציאליים במשגב  רכזת צוות -אורנה שוייצר 

במלוא הרצינות ועובדות בשיתוף ( של סמים או של אלימות)מתייחסות לכל תופעה 
" מצילה"אורנה הוסיפה כי במסגרת ארגון . גם בשוטף וגם בפעולות מניעה -פעולה 

שמטרתה , עומדת לקום ועדה מתוך אנשי המקצוע, (מועצה לצמצום העבריינות)
 .לחשוב על תכנית שתתאים גם למשגב ובה יהיו שותפים בני נוער

 
מומחה לנושא הסמים הדגיש כי מספר המשתמשים עולה כל הזמן  -אמנון מיכאל 

וכי חייבים לקחת זאת בחשבון בחיפוש דרכים להתמודד עם ( בישראל ובעולם כולו)
 .לפי אמנון ניכור ותלות הולכים ביחד עם שימוש בסמים. הבעיה

 
הדגישו חברי המליאה את החשיבות שהם רואים , בדיון שהתנהל סביב הנושא

ובתפקידם כנציגי ציבור להעביר את המסר  -במעורבותה של קהילת משגב כולה 
 .הזה לקהילה

 
בקשה להודות למליאה על תמיכתה במנהל , מנהלת מערכת החינוך -ישראלה אלוני 

היא חזרה והדגישה את החשיבות שיש בהקמת ועדת חינוך אזורית . ס"ובמורי ביה
 .בה יהיו שותפים אנשי מקצוע ונציגי ציבור

 
לאורנה שוייצר ולצוות מערכת , ס"ארז הודה בשם המליאה למיקי נבו ולצוות ביה

והוא חזר והדגיש את  -על טיפולם המקצועי באירוע הסמים , הבריאות והרווחה
 . המחויבות הקהילתית במאבק בנגע זה

  



  :ת בודדיםהתיישבו .ז
 .הוחלט לדון בנושא בישיבת המליאה הבאה

  
 :ש ו נ ו ת  .ח

תושב  -דני ניר ביקש לציין לשבח את סיועו של חוסיין  - שיתוף פעולה
 . שבזכותו נמנע אסון בעת באירוע שריפה במורשת, דמיידה ושיתוף הפעולה

 
ארז הזמין את חברי המליאה להצטרף לסיור במכון  -סיור במכון טהור 

 .2485841שייערך ביום , טהור
 
 
 
 
 

 ארז קרייזלר         :רשמה
 ראש המועצה        בטי שוייצר

 
 
 

 


