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 50/50פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב 52.52.52שהתקיימה ביום 

 

 אילן מאייר, (מורשת) רפי דיין, (דמיידה) מוחמד אבו דעוף, (יודפת) דני עברי, (ראש המועצה) רון שני: השתתפו
 (.שורשים) רותי יהודה, (מעלה צביה)רונן גל , (מנוף)

, (לסעיף ד)מירב בן דע , (לסעיף ג)דרעי  –שלומית דגן , נירית סגל, דודו דהן, שאול אשואל, אתי לוי : נכחו
 .רפי גדעון, (הלסעיף )ד קובי קורין "עו, ירון מאיר

 

  –אישור פרוטוקול  .א
 

 .5555055552מתאריך  50552פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מספר הנהלת המועצה מאשרת את 

 

 :דיווחי ראש המועצה .ב

 

 על יסודי חדש במשגב ספרהקמת בית  .5

אשר יוביל את תהליך הקמת בית הספר , ר אסף מצקין"ד, לבית הספר החדש נבחר מנהיג חינוכי
בפני חברי הנהלת המועצה במהלך הישיבות  ציג את עצמור מצקין יבוא וי"ד. בחודשים הקרובים

צופים כי בקרוב המשרד יפרסם  שותפים גם נציגי משרד החינוך ואנולמכרז הנוכחי היו  .הקרובות
 .ר מצקין הצלחה רבה בתפקידו החדש"אנו מאחלים לד. מכרז מטעמו לתפקיד מנהל בית הספר

 

 חוק עזר לתשתיות .2

 אורבניקס את החישוביםכנת החוק מתקדמת ובמועצה נערכו כבר מספר דיונים בהם הציגה חברת ה
מוכנה נציג אותה בפני הנהלת ומליאת עבודה נמשכת ולכשתהיה ה. עליהם יתבסס החוק החדש

 .ועצההמ

 

 תביעה לחיוב אישי בנושא לבון .3

ראש המועצה שלח לידיעת חברי הנהלת המועצה את התביעה שהוגשה כנגדו על ידי תושבים 
ומאז  עלה בישיבות קודמותנושא הסכסוך בלבון . מלבון לוועדה לחיוב אישי במשרד המשפטים

בין היתר על יד חבר המליאה , הגיע להבנהלנסות לולעובי הקורה נס להיכנערכו עוד כמה ניסיונות 
הפורשות לא  מכיוון שהמשפחותזה לא צלח צעד  אך גם , ירון מאיר אשר עוסק בישוב סכסוכים

רואה תם וראש המועצה תביעהמועצה קיבלה לעיונה את  .על אף הסכמת הישובהסכימו לתהליך 
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ליצר תהליכים שיקרבו ויביאו  סהמנהמועצה . וף את השליחאת הנושא שכן יש ניסיון לתקבחומרה 
 .איומיםקבלת לשלום בית בלבון והתוצאה היא 

כלפי יש כבר אמירה סכסוך בין המשפחות לאגודה אלא גישתי היא שלא מדובר רק ב –עברי דני 
 .לפיה אנו נוהגים הדו רובדית ערעור על שיטת הממשליש פה עניין של . המועצה

 

 המועצה לארצות הברית נסיעת ראש .4

הביקור נחלק . ראש המועצה חזר לפני מספר ימים מביקור בן שלושה שבועות בארצות הברית
 :לארבעה חלקים

שהתקיימו מרתון זאת לרגל אירועי ה, עצמה בהזמנת שותפות ביחד והעיר –ביקור בפיטסבורג 
 05,555 -נטלו חלק כ בו, היהודית היתה פעילה מאוד בארגונו של המרוץהקהילה . באותה עת
יחד עם , עדי אלדר, ובנוסף לראש המועצה השתתפו בו גם ראש עיריית כרמיאל משתתפים

, נציגי ישראל התקבלוהיה מרגש לראות את היחס בו  .כרמיאל ומשגברצים תושבי  55משלחת של 
בימים  .ראיונות לערוצי התקשורת המקומיים ודגלי ישראל לאורך המסלול, בין אם כאורחי הכבוד

נציגי אוניברסיטאות ונציגי , הקהילה היהודיתעם הרבה פגישות עצמו נערכו שלפני המרתון 
כמה עמותות וגופים חיצוניים לוקחים חלק בפעילות של העיר  עדלראות היה בעיקר מעניין . יריההע

מנהלים של עמותות  7ועוד  עם נציגי העיריהפגישה  נערכהבתחום איכות הסביבה , לדוגמא. והמחוז
עמותות אלו אינן מתוקצבות על ידי העירייה אלא . בעיר חיצוניות שאחראיות על תחומים שונים

פונקציה שאינם  חינוךתחומי הדבר בה כך גם. נות את פעילותןמוכך מממסעות התרמה  עורכות
זו הזדמנות להודות לכל שנים לשותפות ביחד ו 55באותה הזדמנות גם ציינו  .עירונית אלא מדינתית

 .ראשי השותפות מאז ועד היום

שתרמה להקמת , קרן מאיירהוף :פילנטרופיות במטרה להיפגש עם שתי קרנות –בולטימור ביקור ב
כיום קרן מאיירהוף מתרכזת . שתרמה להקמת בית מרחבים, וקרן וויינברגאולם הספורט במשגב 

ראש המועצה הציג . מדיניות בעוד כמה שניםאולי ישנו את הבעיקר בהשקעות בנגב אך נמסר ש
, את הבקשהבכל זאת בפניהם את התוכנית להקמת אולם הספורט החדש במשגב וביקש שיעלו 

האחראי על התרומות הזמין ראש המועצה את , כמו כן. הרבה סיכוילכך הובהר שאין זאת על אף ש
 .מטעם הקרן לביקור במשגב במהלך הקיץ

הציג ראש המועצה את התקדמות הבניה של בית מרחבים וכן העביר ג קרן וויינברבפגישה עם 
נציגי הקרן אומנם לא אישרו את הבקשה אך גם לא . לתוספת תקציב לצורך השלמת המבנה בקשה

 .לקראת אמצע השנהרשמית להגיש בקשה מהמועצה דחו אותה על הסף וביקשו 

ישראל במטרה  –נציגי לשכת המסחר של קליפורניה פגישות עם התקיימו  –סן פרנסיסקו בביקור 
כחלק , כמו כן. לשכנע חברות לפתוח משרדים בפארק ההיי טק החדש בבר לב לבחון אפשרות
, פרנסיסקו ןשל ס מסע בקהילות היהודיות התקיים, נוטל חלק ראש המועצה בהמתוכנית גוונים 

 הלך הביקור וניכר שהנושא מפלג אתבמלה חזק מאוד נושא החרמת ישראל ע. שהיה מרתק ומעניין
באוניברסיטת , לדוגמא, כך .לדון בו יותר מידי בתוך הקהילהלא שועל כן מעדיפים הקהילות 
במהלך . מאודומורכבת עם נציג הילל שאמר כי מדובר במשימה קשה הקבוצה  נפגשהסטנפורד 

נית ישוב לדורות ויש רליזם יהודי לתוכפלונדבך פרויקט של תוספת הביקור הציג ראש המועצה 
 .סיכוי שנקבל עבורו מימון
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עם קבוצת , בין היתר, גישות עם קהילות יהודיות מגוונותסדרת פהתקיימו  –ביקור בניו יורק 
ובהמשך עם מנהל קרן החינוך , תושב יעדאחד מהם אף כש, ים שנת שירות בניו יורקצעירים שעוש

 .של הסוכנות היהודית בנושאי תרומות אפשריות

 

 בנושא אירוע יום העצמאות דיון .ג

רפי הציג את הנושא ואמר כי . מורשת, ו של רפי דייןלבקשתמתקיים הדיון ראש המועצה פתח ואמר כי 
מה שמונע את השתתפות תושבי מורשת ותושבים אחרים  ,חלל שבת כבר שנתיים ברציפותהאירוע מ

 ,יום העצמאותראוי ש ,וני של המועצההאילוצים והאופי החיל, למרות כל הכוונות הטובות .שומרי שבת
 .הציבור הדתייתקיים ביום בו יוכלו להשתתף כל הציבור ובכללו גם , חג לאומישהינו 

 :התייחסות המשתתפים

יש קושי . פעמיםשלוש גשם שדחה את האירוע האחרונות ירד שנתיים ב –ל המועצה "מנכ, אתי לוי
בוודאי שרצינו שגם תושבי מורשת ישתתפו ובשביל זה . להגיע ולכותאריך שרוב המשתתפים ילמצוא 

האירוע המוקדם התקיים עוד לפני צאת , כניסת שבת אך מאילוצים כאלו ואחריםדאגנו להקמה לפני 
  .חצי שעה לאחר צאת שבתהשני התחיל כ האירועהשבת ו

אוד לשכפל את קשה מ. בכדי להרים אירוע בסדר גודל כזה אנחנו תלויים במאות רבות של חברי קהילה
יכול מאוד להיות שבגלל כמות המשתתפים המועטה . ז"זה מורכב מבחינת הלו, האירוע ליום אחר

נכון לעשות חשיבה מחודשת על משהו אחר לגמרי ולנתק אותו מנושא , שהגיעה השנה ובשנים קודמות
 .יום העצמאות

גם . כולם למרות האילוציםבמציאת פתרון שיתחשב בהגדולה של המועצה צריכה להיות  –דיין רפי 
 .מועצות אחרות מוצאות פתרוןגם , המדינה מוצאת פתרונות לטקסים הממלכתיים ולראיה

בתהליך שיכלול את , לחלוטין בשנה הבאה אנחנו שוקלים קונספט אחר –דוברת המועצה , סגלנירית 
 .שיתוף הציבור

רשויות גם אצלנו וגם ב, קורה זו השנה השלישית שזה –מנהלת מחלקת תרבות , שלומית דגן דרעי
באמצע השני לא לסיים את המופע בכדי ש. ן בעיותכל מי שחוגג במוצאי החג נתקל באות. אחרות
הרבה אנו משתדלים שלא יהיו , ככלל. את האירוע הראשון מוקדם יותרהיינו חייבים לקיים , הלילה

תהליך באנחנו מבקשים את עזרתכם  .לי אישית זה חשוב להקפיד על כך ,אירועים שמתקיימים בשבת
  .לקיום אירוע מועצתי במנותק מיום העצמאות מועד אחר שמטרתו למצוא

, אם כבר. שבועיים קדימה –אי אפשר להתחיל להזיז אותו שבוע . חשוב לחגוג את יום העצמאות ביומו
 .לנתק לחלוטין ולעשות אירוע מועצתי בתאריך נפרד

מגביל באופן שבחגים ובמועדים  ילות התרבותית בישובים מתקיימתפעשהכבר כמה שנים  –עברי דני 
שרק ימרח את הנושא בכל תוקף לתהליך חשיבה ציבורי אני מתנגד . את השתתפותם של שומרי מצוות

 .וחושב שהנהלת המועצה צריכה לקבל החלטה ברורה שלא מקיימים את אירוע יום העצמאות בשבת

להזכירכם כי עוד . במוצאי שבת ניתן לקיים אירוע טובגם , מניסיון במקומות אחרים –אבו דעוף מוחמד 
 .אירוע יום העצמאות שלא במסגרתנערך במקור  ,לדוגמא, אירוע יקיר משגב
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 :החלטה

יר לא יאפשר את קיומו של אירוע יום העצמאות במוצאי ובמידה ומזג האוהנהלת המועצה מחליטה כי 
  .שבתלא יהיה במוצאי , אם יקבע, המועד החליפי, החג

 

 בבית הספר העל יסודי למורים אישור סיום העסקה וחופשות ללא תשלום .ד

הציגה את הנושא ואמרה כי כבכל שנה על הנהלת המועצה לאשר , מנהלת משאבי אנוש, מירב בן דע
. עד לסוף חודש מאישל מורים בבית הספר העל יסודי את סיום העסקתם וכן חופשות ללא תשלום 

סגן המנהל , זהביעודי  :על יסודיהבית הספר ביו מספר שינויים בבעלי התפקידים השנה ה
 ובמקומה עזבה, מנהלנית בית הספר, פבריקנטאילנה  .אלף עזב ובמקומו נכנסה גליה, לאדמיניסטרציה
בניגוד לשנים ו מאוד משמעותית מבחינת סיום העסקה של מוריםהיא שנה השנה . נכנס רועי חגי

  .בחר להגיע לשימועמורה לא  שום, קודמות

ת "בקשות לחלל הספר ביתאנחנו מבקשים את אישור הנהלת המועצה לרשימה כפי שגובשה על ידי 
  .מורים שמסיימים את שנות הניסיון שלהם או עומדים לקראת קביעותובקשות סיום העסקה ל

ת לשנה ראשונה או "בקשות חל, י מדיניות המועצהביקשה להוסיף כי על פ, ל המועצה"מנכ, את לוי
 .מאושרות באופן אוטומטי ומשנה שלישית ואילך מובאות לאישור פרטני של הנהלת המועצה, שניה

 :החלטות

רשימה שהעבירה הנהלת בית הספר הפי על הנהלת המועצה מאשרת את סיום העסקתם של המורים  .5
 (.פרטיהם שמורים במועצה מפאת צנעת הפרט)

 

הנהלת המועצה מאשרת חופשות ללא תשלום למורים על פי הרשימה שהעבירה הנהלת בית הספר  .5
 (.פרטיהם שמורים במועצה מפאת צנעת הפרט)
 

להשלים את עבודת הדוקטורט שלישית למורה המבקשת לשנה ת "הנהלת המועצה מאשרת בקשת חל .0
 (.פרטיה שמורים במועצה מפאת צנעת הפרט)שלה 

 

שלישית למורה המבקשת להמשיך להיות מועסקת לשנה ת "נה מאשרת בקשת חלהנהלת המועצה אי .0
 (.פרטיה שמורים במועצה מפאת צנעת הפרט)במסגרת אחרת 

 

 

 ל ומינהלת תרדיון"חכבקשות התקצוב של הבנושא  המלצת וועדת הכספים .ה

 .המליאהלכלל חברי ועדת הכספים הוציא המלצות שהופצו  ראש המועצה פתח את הדיון ואמר כי

 :התייחסות המשתתפים

בשטח וכיום היו שינויים , שהוכנה ההלוואות מבוססות על תוכנית עסקית –ר וועדת כספים "יו, רונן גל
 .מענה לסוגיה זו אמורה לתתהיא , ברגע שהיא תעודכן ותוצג. יש צורך לעדכן את התוכנית
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אם בצורה גם , הזה שקיע את הכסףבמועצה האם אנחנו רוצים לה מעמיקדיון  נעשהלא  –אייר אילן מ
. אנחנו נאלצים לדון עכשיו בלית ברירהמיליוני שקלים עליהם  אנחנו מדברים על עשרות. ערבות של מתן

 .אנחנו מוצאים את עצמנו עם מיליונים שזזים מצד לצד בלי הרבה ברירות

בדה שלא היתה וזה משפט שמבכה את הע. המלצהה אין לנו ברירה אלא לקבל את –מאייר  אילן
 .אסטרטגיה

פיתוח נושא , תוכנית לגיל השלישיכך גם ה ,כנית החומש היא תוכנית אסטרטגית למועצהתו –לוי אתי 
אבל לא מסכימה  ,מחדשאותה אפשר לבחון . והיא מיושמת אסטרטגיה שאין למועצה יש. 'וכו ישוביםה

 .על פי אסטרטגיה תלא פועלהמועצה עם זה ש

אני  .היא לא לגמרי מקובלת עלי .וועדת הכספיםעשתה נחנו אחרי תהליך קשה שלדעתי א –עברי  דני
 .לדיון במליאה תעלהמציע שההמלצה כלשונה 

תכנון שהכינו לפני עוד תמחרו את המבנה הבעיה נעוצה בכך ש –ל "בעניין בקשת החכ –ראש המועצה 
 .הוסקההמסקנה הזו כבר ו הטעות הזו נלמדה .וזה מה שיצר את הפער מפורט

קרן מתוך  אורך שניםלהחברה איזנה את עצמה בשוטף היא שבגינה נוצר חוסר הסיבה  –בנושא תרדיון 
עם  היום השוטף של תרדיון מאוזן. שנים בערך 52יניות המועצה במשך זו היתה מד .תרדיוןהפיתוח של 

 .העברות מהתקציב השוטף של המועצה

. בדומה לישובים, ניה של מגרשים ותשלום דמי פיתוחאמורות להיות מכוסות מק של תרדיוןהשקעות 
לדונם  ₪ 505 -ל₪  595 -הנחה בדמי תשתיות המגרש מ על מתןלפני כמה שנים החליטה המועצה 

לפני . מליאההזאת בעקבות החלטת ו₪ מיליון  5.2של פער זה יצר  .מגרשים שלא הצליחו לשווק מכיוון
 .לדונם ₪אלף  505 -כעל  כיוםמד הסכום עלה ועולערך שנה  -כחצי שנה 

יכול לשמש את  ,שיוקצה לתרדיוןכסף סכום כל , בעקרון –יו נשאלת השאלה כמה צריך קדימה עכש
 55-55בין ש דני חושב, יםמספיק₪ מיליון  6.2לדעתי . יש חילוקי דעות ואתם שומעים את כולן. הפארק
 .הגיעה למסקנה אחרת ווועדת הכספים₪ מיליוני  51-55בין שאול חישב , ₪מיליון 

סומך את אני . צריך לקרוא ולנתח ,ותוצריך להשקיע המון זמן ולהעמיק בפרטים בכדי להבין א –גל רונן 
ר הוועדה "כיו. גם דברים שקשורים לתהליך בהמשךלא רק על המספרים אלא , עבודה שהבאנוידי על ה

לא , תמונה הכללית של המועצההמבחינת גם , יפהחשוב שההתייחסות תהיה עניינית אך מקלי היה 
גם בדורות קודמים ש שלא נעביר את הבעיה לדורות הבאים ואני חושבחשוב היה לי גם . התחמקנו מזה

את הכלים  שוב שיהיוחלי היה  .ע מאיתנו להתמודד עם זה גם כןעשו את הכי נכון שחשבו וזה לא מנ
זה תהליך נוסף חשוב דבר . בחינתילפארק משגב יש חשיבות אסטרטגית מש והמרחב לעבוד מכיוון

גם  נםיש, אנחנו עושים זאת בהתנדבות. עשותמה צריך לעשות טוב יותר ומה רצוי שלא ל –למידה 
 .עובדים קשההם אנשים שזו העבודה שלהם ו

 

 :החלטה

ל ותרדיון "וועדת הכספים בנושא בקשות התקצוב של החכהעברת המלצת את מאשרת הנהלת המועצה 
 .למינהלת תרדיון₪ מיליון  55.2 -ו ל"לחכ₪ מליון  5.1העברת  כלשונן ובכללןלמליאה 
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 דיון בנושא כתיבת פרוטוקולים מישיבות הנהלת המועצה ואופן הפצתם .ו

פרוטוקולים היה בכתיבת המועצה מדובר פעילותה של במשך כל שנות ראש המועצה פתח ואמר כי 
הפרוטוקולים מופצים לכולם ואם יש הערות אנו . יבההיש ולא תמלול ,החלטותתמצית הדיון ושמהותם 
בדרך כלל כאשר  ,אותם בישיבה העוקבת במהלכה מאשרת הנהלת המועצה את הפרוטוקולמאשרים 

על כך מאייר שהעיר אילן הדיון היום נערך לבקשת . תכל הערה שמתקבלנוהגים לאשר אנחנו 
 .כל מה שנאמר במהלך הישיבהלא מופיע בפרוטוקול ש

 :יחסות הנוכחיםהתי

בנוסף מבקש לדעת מדוע . כבר כיום מופיע המון מלל ולא מדובר רק על הצגת החלטות –מאייר אילן 
 .הפרוטוקול מופץ לכלל חברי המליאה עוד בטרם שעבר את אישור חברי הנהלת המועצה

בלי כל  ,פיע רק תיאור קצר של הנושא וההחלטות שנתקבלוחושבת שצריך להואני בכלל  –יהודה רותי 
 .המלל

 

 :החלטה

 50מאשרת כי פרוטוקולי הנהלת המועצה יופצו תחילה לחברי ההנהלה ויוקצו להם הנהלת המועצה 
 .שעות על מנת להעיר הערות על הנוסח בטרם הפצת הפרוטוקול לשאר חברי המליאה

 

 לישיבת מליאת המועצהאישור סדר יום  .ז

כפי , 5155655552המועצה שתתקיים בתאריך הנהלת המועצה מאשרת את סדר היום לישיבת מליאת 
 .שהוצג בפניה

 

 

 

 רון שני         :רשם

 ראש מועצה אזורית משגב                   רפי גדעון


