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 07/17פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 

 במשגב 28.08.2017שהתקיימה ביום 

וף(, רונן גל אייר )מנמילן השתתפו: רון שני )ראש המועצה(, מוחמד אבו דעוף )דמיידה(, דני עברי )יודפת(, א
 דיין )מורשת(, רותי יהודה )שורשים(.)מעלה צביה(, רפי 

 נוכחים: ד"ר חיה בנדק, נירית סגל, דודו דהן, עו"ד יעקב קורין, גיל גורייבסקי

 

 אישור פרוטוקול .א

 .24.07.2017מתאריך  06/17הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת המועצה 

 דיווחי ראש המועצה .ב

 תכנית הצהרונים "ניצנים"

 סבסוד יקהמענ. התכנית 1-5 לכליכ-חברתי , ולילדי גן באשכולב-צהרונים לכיתות אמשרד החינוך החל תכנית של 

א ניכלל, אך בסבסוד לתכנית לגני הילדים בולכן  7לכלי של היישוב. משגב באשכול כ-קשור במעמד החברתי אשר

אימים למועצות הוכתבו לא מתשנאים שקלים לחודש, לכל ילד/ה. הת 200הסבסוד יהיה בגובה  ב-לצהרוני א

רוב המוא"ז לא זו. בהת תכניהאזוריות. המורכבות היא בבתיה"ס בגלל ההיסעים. משרד החינוך לא מסבסד היסעים ב

ר מוציא את נים. הדבצהרובניתן ליישם את התכנית כיוון שלא ניתן לייצר הסעות מאחר ולא כל הילדים ישתתפו 

ו לא ללג. המסגרות ה-ב ואפילו א-ות. ברוב היישובים יש אפשרות למסגרות של אהצהרונים בבתיה"ס מכלל אפשר

ה קריאה רנו. יצאעבו תמיד עומדות בקריטריונים של משרד החינוך. התאמת המסגרות של היישובים לא פשוטה

 ידרשו נכולנית. ס לתכנאשר מדגישה את הרצון של המועצה להיכנביישובינו לכל היו"רים והמזכירים  בדוא"ל

בים במשגב אשר הביעו יישו 12תוך כדי הפעלה. יש לשים לב שמדובר בשנת ניסיון. כעת יש  את הנושא ללמוד

 רצון להיכלל בתכנית.

 ועדה גיאוגרפית

בהמשך ו ארק בר לבאחד על חלוקת הכנסות בפדיון . השתתפנו בהחלה את עבודתהמערבי -גליל יאוגרפיתועדה ג

 .דומות מעודד רשויות אחרות להגיש בקשותיתקיימו עוד דיונים. הדבר 
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 ת לפתיחת שנת הלימודיםהיערכו

 מברבספט 5 -ה"ל תיפתח ב. ביישובים הבדואים שנהיטב. אנחנו ערוכים 2017מבר בספט 3 -שנה"ל תיפתח ב .

מחול,  :פעילות חדרי מתקן חדיש ויפה, אולם הספורט גדול מאד, עם -ביקרנו היום באולם הספורט החדש

מושבים הן מספר ים, לכלא נועד למופע האולםשיפוט, מחסן ועוד. הותקנה אפשרות למחיצה באמצע האולם. 

ות וכו'. דר הרצאחכזי, והטריבונות קטן. הקומה התחתונה תשמש כמעבדות לפיסיקה ורובוטיקה עם אולם מר

-כולוגירות הפסיהשי אזור ע"יבחלקו הקדמי מאוכלסים משרדי המתנ"ס באופן זמני, ולאחר מכן יאוכלס ה

 .חינוכי

  לים לדורון מאח אות.החליף את אלי רז שיצא לגמל דורון ורון חסיד מקורנית.ד -מנהל חדש למחלקת התחבורה

 הצלחה במילוי תפקידו.

 ס.ביה" מקווים להתקדמות מהירה של .דוחים לבניית ביה"ס עודד עם עבודות בשטחהחלו קי 

  ובה. ה"ל הקריה"ס בשנבהעברת במוכר ורשמי: לא הצלחנו ל מוזהב במעלה צביהתבנית החינוך ה"ס הבימעבר

די כוא המרץ התהליך יימשך במהלך השנה הקרובה במל עד שלא עמדנו בו.י-משרד החינוך הציב תאריך

 שבשנת הלימודים הבאה, ביה"ס יהיה מוכר ורשמי.

 

 שיתוף ציבור ותובנותמערכת 

ערכת לשיתוף הרכיב מ (הןד , רלידגן דרעי , שלומיתסיון בן יוסף , אילהסגל , ניריתבנדק צוות מהמועצה )חיה

ציבור ויוצגו ל התוצאות ילמדו .. כולם מוזמנים להיכנס ולהגיבשנים למדינת ישראל 70לבחינת אופי חגיגות  הציבור

 משגב.

 שיווק מגרשים ביישובים הבדואים

 בים שלנו.סלאמה. נושא זה חשוב לנו ולתושו אנהבכמ בין היתר -הצלחנו לקדם שיווקים רביםלאחרונה 

  



 

 לשכת ראש המועצה

 

 

 WWW.MISGAV.ORG.IL  | 04-9902391פקס.   | 04-9902310טל.   |  20179ד.נ. משגב 

 |לבון  | כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |ה חוסני |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 |עין -ראס אל | קורנית |צורית  |פלך  |נעים -ערב אל |עצמון )שגב(  |סלאמה  |מצפה אבי"ב  |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם 

משגב מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, |אזורי תעשיה: פארק תעשיות משגב, בר לב  |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת   

 

 תכנית השקעות בספורט

לממש  ו אפשרותש לנבשבוע שעבר התקיימה פגישה במשרד התרבות והספורט לגבי זכאותנו והמימוש שלנו. י

)מומלץ בלבון ₪ מיליון  7, כאשר העלות המוערכת מלש"ח 3.6אולם ספורט נוסף; התקצוב של אולם ספורט יהיה 

)מומלץ במרכז  60%ש"ח, עם השתתפות מל 5.1עלות  -. בניית מגרש כדורגל עם דשא סינטטי בבית הספר החדש(

קצוב הוא נטטי והתא סי. בנוסף, מגרש אימונים לכדורגל עם דשהמועצה להחליף את המגרש הלא תקני הנוכחי(

ע"י  תיוכנו תכניו -ייםהמגרש הק בכמאנה(. בנוסף, יש תקצוב לשדרוג מומלץ) אם נפעל מהר₪ אלף  750 – מלא

 ההנדסה והספורט.

 רותי: בעד חלופת כמאנה+לבון.

 אילן: בעד חלופת כמאנה+לבון.

 מלש"ח יתקיים כדיון מעמיק עם הצגת כלל הפרויקטים. 7רונן: ראוי שדיון על 

 .צהשל המוע רון: לפי בקשת רונן, מבקשים לקדם את הדיון לתכנית ההשקעות ארוכת הטווח

נהלת המועצה ה ,ומצמתהמצ זמן בין ההנהלה-יש לקבוע דיון עקרוני עם חלוקת גבולות של סכומים ומגבלות רפי:

 ומליאת המועצה.

 

 ההעל של המועצ-שך בנושא יעדיהמ-דיון .ג

 בשלב זה דני עברי עזב את אולם הדיונים.

אשר הופץ  2018 נתראש המועצה סקר בפני הנהלת המועצה את המסמך העדכני של יעדי העל של המועצה לש

 .טרם הדיון

לדיון  2018שנת צה להחלטה: הנהלת המועצה מאשרת להציג בפני מליאת המועצה את מסמך יעדי העל של המוע

 .0. נמנע: 0. נגד: 6והחלטה. בעד: 

 

 הצגת הקונסרבטוריון במשגב .ד

 מועצה את מבנהי הנהלת הבפנ אלון בר, מנהל הקונסרבטוריון ואילה סיון בן יוסף, מנהלת המרכז הקהילתי, הציגו

התקבלו ו נשאלו שאלות שגב.הקונסרבטוריון, התכניות העתידיות ואופן ההתקדמות בשלבי ההכרה בקונסרבטוריון מ

 הבהרות. הנהלת המועצה רשמה בפניה את הצגת הקונסרבטוריון.
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 הצגת מסמך מדיניות פיקוח ואכיפה במועצה .ה

גף אי, מנהל ובסקל גיבוש המסמך והשותפים לו. גלעד אוסטרמנכ"לית המועצה סקרה את תחילת התהליך ש

 פרמסד שעלו מתפקיקיימות וסביבה סקר את מהות התפקיד של הפיקוח על השטחים הפתוחים, מטרות איוש ה

 מטרות. פרגורמים ולמס

 דים.וש התפקיל אישרונן: מבקש לקבל מידע על תפקידי הפיקוח הנוספים שקיימים במועצה ותמונה כוללת 

 .0. נמנע: 0. נגד: 6בעד: החלטה: המסמך יוצג למליאה באחת מישיבותיה הבאות. 

 תווה הסכמותמ -הצגת אמנת השירות והאחריות בין המועצה ליישובים  .ו

ין המועצה שירות ב אמנתגלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף קיימות וסביבה סקר את טיוטת המסמך לגיבוש הסכמות ו

 ליישובים והתושבים.

 .מועצהבעד להתחיל את התהליך כדי להוות דוגמה לתחומים אחרים בכל דפוסי החיים ברונן: 

 ומיים בתוך סל השירותים?י-רפי: האם קיימים פערים יום

 ל השירותים של המועצה.סגזרה והרכבת -רון: עד היום לא בוצע תהליך של קביעת גבולות

לעת -עתשיוצג מ תידיעוי יועץ/ת לגיבוש מסמך החלטה: הנהלת המועצה מנחה את המועצה להתחיל תהליך בליו

 .0. נמנע: 0. נגד: 6בעד:  בפני הנהלת המועצה.

 שונות:

חלטה: ר חל"ת. הנהלת המועצה את הצורך באישוסקרה בפני ה , מנהלת אגף משאבי אנוש,מירב בן דע -חל"ת 

 .0. נמנע: 0. נגד: 6בעד:  מאושר.

 . נגד:6בעד:  : מאושר.חלטהין סקר בפני הנהלת המועצה את הנושא. הדיון בנושא בקשת עובד לגמלאות. עו"ד קור

 .0. נמנע: 0

 .0. נמנע: 0. נגד: 6בעד:  אישור חבר חדש לוועדת ערר לארנונה. החלטה: מאושר להצגה במליאה.

 

 

 רון שני

 ראש המועצה

 רשם: גיל גורייבסקי

 ט.ל.ח


