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 /7041פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב .70.70.1שהתקיימה ביום 

 

 רפי דיין, אילן מאייר, רותי יהודה, רונן גל, מוחמד אבו דעוף, דני עברי, רון שני: השתתפו

 , רפי גדעון, שאול אשואל, אתי לוי: נכחו

 ('לסעיף ב, פילת)ישראל ויזל , הדס אילן, גלית כספי

 :פרוטוקוליםאישור  .א
 

 .אושר פה אחד, .32.70.371מיום  .7041פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 

 הצגת התהליך האסטרטגי למשגב .ב
 

. בחנו דרכים להכנת תוכנית אסטרטגית למועצה שתהא המשך לתוכנית ישוב לדורות –ראש המועצה 
ישוב  תכניתכי  נקודת המוצא היאגוף שיעזור לנו בהכנה של התוכנית כאשר ו נבשבועות האחרונים חיפש

לישם התחילו לתוכנית ושחמישה מהם כבר הצטרפו  ,הישוביםכמו גם , לדורות קיימת ואנחנו עובדים איתה
 .בצורה אינטנסיבית ומי פחותמי יותר , אותה

 
ועל  ,דברים באותה שפה של ישוב לדורותלא מ המועצהחלק מאגפי כי  ראינוכשבחנו את עבודת המועצה 

חדש נבחן מבמסגרת התהליך . ידברו בשפת ישוב לדורות בסיומו כולםכנס לתהליך שילה כן אנו רואים לנכון
יתכננו כל אגף ומחלקה . נתאים אותם ונייצר תוכניות לאגפים והמחלקות, את החזון והיעדים של המועצה

 .איך אפשר ליצר שילוב מיטביאיך היא משתלבת בפעילות עם מחלקות אחרות ו, שלהםהנגזרת את 
 

ובסופו של דבר התמקדנו בחברת  ,סיון במרחב הכפרייעם נ נפגשנו עם כמה חברות שעוסקות ביעוץ ארגוני
ביצעו כבר תהליכים בעלת ניסיון עשיר במרחב הכפרי שכן חברה , שאוחדה עם חברת היי קפיטל) פילת

והיום   ,לא לקח יותר מידי זמןהנדבך של הגדרת העבודה  (.ומרכז המועצות האזוריות בני שמעוןא .מבדומים 
ולהתחיל לדבר על הדרך  איפה ומה הם עשו, את החברהבפני הנהלת המועצה להציג ולהגיע ביקשנו מהם 

 .שבה אנחנו נהיה בתוך התהליך בחודשים הקרובים
 

 :ואת פועלם בתחוםחברי הצוות הציגו את עצמם 
 

שער הנגב וגליל . א.בתהליכים דומים במסיון ינ, חברת פילתמהלת חטיבת יעוץ והדרכה ב –גלית כספי 
 .עליון

 
עובדת כיום  .סיון בקיבוצים ומפעלים קיבוצייםינ .מנהלת המחלקה לפיתוח ארגוני בחברת פילת - גילןהדס 

 .בתהליך אסטרטגי עם מועצה אזורית גליל עליון
 

א בדגש מול .מ.תהליך של מבעל ניסיון ב. א גליל עליון.מעמוק בתוך התהליך של נמצא  –ישראל ויזל 
 .עמק יזרעאלא .מחבר מליאה והנהלה ב. המועצות של אזור הצפון

 
י לאורך חירבים  םמלווה ארגוניכמי שפילת אודות חברה  פירטהגלית כספי , בסיום הצגת חברי הצוות

הן בשפה המקצועית , בקיבוצים ובתעשייה הקיבוצית, ריבהתיישבות ובמגזר הכפעשיר  ניסיוןהארגון עם 
 .לאחר מכן הציגה את עיקרי המהלך באמצעות מצגת. והן בתהליכים
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 ?היכן משתלבת הנהלת המועצה בתהליך  –מאייר אילן 

 
 .עיצוב התוכניתמשמעותי ביקחו חלק , בתוכם חברי מליאה ובוודאי חברי הנהלה, נציגי הציבור –גלית כספי 

 
הגופים המקצועיים במועצה , לאחר מכן. התווית הדרךשלב נציגי הציבור ישולבו בעיקר ב –ראש המועצה 

 .ידרשו לפרוט את הדרך לתוכניות עבודה אופרטיביות
 

נט מאוד פלורליסטי בישוב לדורות שכן במשגב מדובר על קהילה שמורכבת מהרבה גוונים יש אלמ –גל רונן 
 .פגעילא תתילקח בחשבון בתהליך ומקווה שהרוח הזו  .עשיה משותפתמוצאת את הדרך לואשר 

 
 .מיצוב חזון חדש למועצהעת גם ב, כל הזמןתפקידנו לשמור על הרוח הזו  –ראש המועצה 

 
 ? זהאיך מתגברים על , לוחות זמנים במסגרת מצומצמתנראה כאילו מדובר על , לפי מה שהוצג –עברי  דני

 
בחברה יודעים לעשות תוכניות . עד סוף השנה הנוכחיתלסיים את העבודה בשאיפה אנו  –כספי גלית 

 .ורגישות לזמנים ממוקדותיותר גם תוכניות ארוכות אך 
 

לעשות תהליך  כל ארגון צריך פעם בחמש שנים. ברך על התהליךלאני מבקש , קודם כל –מאייר אילן 
אומר  זה אבל, רוח של משגבלהיות ישוב לדורות שכן הן חלק מה מילות המפתח אכן צריכות. שכזה

עשינו כבר כמה . איך המועצה הולכת לפעול בצורה משולבת –צריך להיות ממוקד ואינטגרטיבי  שתהליך
עוד נקודה . כמה מיקודים ותפיסות עולם שעכשיו צריך לבחון איך מתכנסים לתוכנית אופרטיבית, תהליכים

צה ולב הישובים לב המוע. התהליך ארוך יותר מסיבות מובנות, היא שברגע שיוצרים שותפות עם הציבור
רובדית המבוססת הרבה על התנדבות עם הרבה יותר היא דו פה במועצה התפיסה כל ו ציבורההינם נציגי 

יכול להביא להאטת צריך לקחת בחשבון שאבל , לשתף את נציגי הציבורנכון אומר שש מה, עוצמה לישובים
 .התהליך

 
 .הודה לנציגי פילת על הצגתם ואיחל הצלחה בהמשך התהליךראש המועצה 

 

 דיווחי ראש המועצה .ג
 
 אירועי ביטחון .1

ביום שישי . ים באזורנוחסימות כבישבמהלך סוף השבוע היו כמה , לאור האירועים הביטחוניים במדינה
תייעצויות ההתקיימו במוצאי שבת . משתתפים שעברה בשקט 1777 -הייתה עצרת בסחנין בהשתתפות כ

. לעבור דרך סחנין ועראבההתראות שלא  התקבלו, יום ראשון בוקרבמהלך בנושא הסעות התלמידים ו
כמו גם , בחנו את מערך בית ספר של הקיץ ומערך הקייטנות של המרכז הקהילתי, כתוצאה מכך

ע דרך וסודאגנו שאכן כל המסיעים מודעים להנחיה שלא לנ עודדהתוכניות של בתי הספר במעלה צביה ו
 . סחנין

לעלות בצורה מהירה והתקבלו ידיעות על רועים התחילה כמות האי, (יום ראשון) במהלך הערב אתמול
, תמרה, אזור שפרעם, מנדא כפר ,לא מתוכננות במקומות כמו אעבליןעצרות ת בעראבה ועצרת מתוכננ

ט "ל המועצה וקב"מנכ, סגנו, התקיימו הערכות מצב שוטפות בהשתתפות ראש המועצה. כאבול ונחף
להתעדכן , להגביר ערנות, בין היתר, תבקשובסיום נערך סבב טלפונים עם ראשי הוועדים שהוהמועצה 

 . כלשהו ישובולא היתה התרעה ספציפית על אין כי חשוב לציין  .י"צוות צחבמוקד ולהכין את 
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הודעות דרך וגם הודעה לחברי מליאה  נשלחהבמוקד ובהנחייתו ראש המועצה במהלך הערב נכח 
 פניותהרבה גם היו , כל רבע שעהעם עדכונים , היתה רבה במוקדהתכונה . של משגב האפליקציה

הועברה . משטרההקיבלה מטלות על פי הגדרות כיתת הכוננות הוקפצה ו. ולכן תגברנו אותו טלפוניות
היו סיורים על ציר לאורך הערב . ב לתגבר את הסיור הכפרי כולל תגבור ממועצות אחרות"ממג בקשה
עם תואמים מב אשר "מדובר על סיורים של מג. ציר יודפתאשחר ו –שבל א -ציר יובלים , כישור -תובל 

 .כ"בתיאום והנחיה של המשטרה ושב, שלנואמצעים ובשילוב  המועצה

מנשר ראש המועצה אף שוחח עם כמעט כל ראשי הרשויות השכנות ובעזרתה של דוברת המועצה נכתב 
גם בשפה  מתוכנן להיות מופץראשי רשויות נענו לבקשה לחתום עליו והוא  .1. גיעהשקורא לשקט ור

אך התחושה היא שכואב להם , מהומותה החלוכבר השיחות עם ראשי הרשויות בזמן . הערבית
שנת אירועי אומנם . עושים פעילויות כדי למנועה וזלא רוצים בבאמת ובתמים הם שהאירועים קורים ו

 . טאים כנגדראשי הרשויות מתב הפעם יש הבדל גדול שכןאבל החלו באופן דומה  3777

עדיין  סחניןכאשר הנחיית אגף הביטחון שלא לנסוע דרך , במעקב שוטף של המתרחשהמועצה ממשיכה 
 .נותרת בשיאההערנות היו אתמול אך פחות ממה שאומנם  ,נוספות היו צפויות עצרות .בתוקף

 סיכום בנושא עודפי עפר עם רשות מקרקעי ישראל .2

י ארוכות בשביל למצוא "רמעבדנו עם . בישובים בעבודות הפיתוחעודפי עפר קיימת מזה שנים בעיה של 
שבהרבה ישובים יש מה שיצר מצב , לפינוי העודפיםצריך לפרסם מכרז שטענו חזרו והם  פתרון אבל

ל "ושהחכ מחיר רצפהאת המכרז ללא הסכמה שיפרסמו הצלחנו להגיע עימם ל. עודפי עפרכמויות של 
הפתרון נראה כמוצלח . וזכתה במכרזגשה יל נ"החכ, פורסם לאשחרכך היה במכרז ש. תשתתף אף היא

 0 נוספים והשתתפו בהם ישובים . -סיורים בכבר היו . עימו גם בישובים אחריםלהמשיך ואנו מעוניינים 
תוך שמצטברים אנו מקווים שבעתיד נצליח למצוא פתרון גם לעודפי העפר  .ל"קבלנים וביניהם גם החכ

 .בשטח כדי עבודה

 בישובים ע"תכנון תב .3

אירוע מאוד מדובר ב. י"בשיתוף רמ ע"תכנון התב תהליךישובים שכבר נמצאים ב 11כרגע ישנם 
למלוא הקיבולת במסגרת נערך תכנון ה .של הכנת תוכנית שכזומשמעותי בשל העלות הכספית הגדולה 

שנה עד שמגיע כהתכנון יכול לקחת . משרד יעד אדריכלים מבצע התוכניותאת רוב כאשר  ,21א "תמ
בפארק תעשיות , לדוגמא, כמו, תכנונים נוספיםגם בלהמשיך י הביעה נכונות "רמ. השונות לוועדות

 .משגב

 נה בית הספרבמצוות בחינת  ./

מפגש  יתקיים, (.114704371)הקרוב ביום שישי . פגישות כבר מספרוקיים על הנושא צוות מצומצם שעובד הוקם 
כדי באנשים כמה שיותר  על הגעתם שלנשמח אנו . לכל מי שרוצה לבוא לשמוע ולהשמיעוהוא פתוח עם הציבור 

 .להחליף רעיונות

 בתי ספר של החופש הגדול .5

אי שכן המגזר הבדו מדובר על המגזר יהודי בלבד. שבוע שעבר ועובדים ללא תקלותבפתחו התוכניות בבתי הספר נ
לקראת הקיץ של נצטרך לבחון אנו . ח"ש 277 ל סךעבהשתתפות  לנוכח הדרישההחליט שלא להצטרף לתוכנית 

 . בתוכנית המגזר הבדואיאיך ניתן בכל זאת לשלב את שנה הבאה 
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ישובים . (הורים שתתפותה₪  277-משרד החינוך ו תתפות הש₪  177) למשתתף₪  077 -כ מדובר בעלות של
-0וישובים באשכולות ₪  277משלמים  1-0 אלו הנמצאים באשכולות, כלל לא משלמים .-1הנמצאים באשכולות 

 . ₪ 277גובים  ולכן אנו 0משגב נמצאת באשכול . ₪ 17.משלמים  17

 . ועל כן תוהים מדוע עליהם לשלם פטורים מתשלום בישובים סביבםהתושבים הבדואים טוענים שכל התושבים 
 שיתייחסו לישובים הבדואים וביקש ממנהלת התוכנית ועד לשר, במשרד החינוך לכל הדרגיםש המועצה פנה רא

 התושבים הבדואים החליטו שלא להשתתף, כתוצאה מכךה ונענו בשליל. כדומים לישובים הפטורים מתשלום
באפשרויות המועצה נושא לעלות לדיון בהנהלת יל למחשבה שלקראת שנה הבאה יצטרך המובהמצב . בתוכנית

 .סבירשאינו חושב שזהו מצב  השונות שכן ראש המועצה

 האצת צמיחה במרחב הכפרי .6

ניות והצגנו אותם לגופים השונים תוכ במועצה שקדו על הכנת. האצת צמיחה תוכניתהכנת משרד השיכון עובד על 
עתה ל משרד השיכון מגבש "מנכ. לי משרדי הממשלה המעורבים"ת נגנזו בעקבות התערבות מנככל התוכניואך 

נכון לעכשיו . ,השיכון וביקש להצטרףשר ראש המועצה שוחח עם עוזר . יודעים מהי תוכנית אחרת אך אנחנו טרם
מבני ציבור , ככל הנראה, ריצים לישובים שיאיצו את הקליטה שתכלולמגבש תוכנית תמ ל"אנו מבינים כי המנכ

 .נעדכן, לכשיהיו פרטים נוספים. טרם נקבע סופיתאך  וותיקהישוב הקום שיו

 הצגת דוחות בטיחות בגנים .ד

 .לערוך סקר בטיחות בכל הפעוטונים הנהלת המועצה הנחתה את המועצהראש המועצה פתח ואמר כי 

ט מוסדות "קב, זרחי אורעל ידי יועץ הבטיחות של המועצה בשיתוף נערך סקר דיווחה כי ה, ל המועצה"מנכ, אתי לוי
על מנת שיערכו לתיקון הליקויים שהופיעו  ח"אגף החינוך העביר לכל הנהלה וועדת חינוך של הישובים את הדו .חינוך

על נותני המועצה המליצה לישובים . השקעה כספית גדולה ,ככל הנראה ,דורשיםרוב הליקויים מינוריים ואינם . ח"בדו
 .להוזיל עלויות ועכשיו תפקיד הישובים לדאוג לתיקון הליקוייםהשירותים של המועצה על מנת 

, מבחינתם. היא שמדובר במצב בעייתי שכן בכל זאת מדובר בהוצאה כספית האמירה של מזכירי הישובים –עברי  דני
 .לדאוג לתיקון הליקוייםגם מי שיזם את עריכת הסקר צריך 

אך עבד לציין גם כי היועץ . לישובים ח"והגישה את הדו שהמועצה היא זו שעשתה את הסקר טוב –ראש המועצה 
 .משרד הכלכלהעל פי הנחיות ורק 

 ?מוסד ללא סמל הפעוטונים  לגבימה  –מאייר אילן 

כל מי שאין בידו סמל  ,בכל מקרה. כל הפעוטונים נבחנו. בעת עריכת הסקר כזושלא הייתה הבחנה  –ראש המועצה 
 .מורשת ועוד, כמו גילוןבדומה לישובים , ות מעונות חדשיםצריך לבנ, מוסד ומבקש לקבלו עתה

 שונות .ה
 
 אישור תקנון אשכול בית הכרם .1

מובא . מליאת המועצה הסמיכה את הנהלת המועצה לאשר שינוים ותיקונים בתקנון אשכול בית הכרם
כמו . בעיקר בנושא הסבבים בין הרשויות, בפני הנהלת המועצה תקנון מעודכן המכיל בתוכו כמה תיקונים

 בדירקטוריון האשכול ואנו מחפשיםנציג הציבור של משגב  בשלב מאוחר יותר יעלה הצורך לבחור, כן
 .בקעת בית הכרם שאיכות הסביבה חשובה לותושב מאחד הישובים הממוקמים ב

 



 לשכת ראש המועצה
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 :החלטה

 .הנהלת המועצה מאשרת את תקנון אשכול בית הכרם כפי שהוצג בפניה

 

– ל למכרז עודפי עפר "אישור מתן ערבות לחכ .3

 ,יעד ,להוצאת עודפי עפר בישובים הררית של רשות מקרקעי ישראל ל מעוניינת להשתתף במכרז"החכ
  .ק"מ 7,777.כמות עודפי החפירה מוערכת ב  .מכמנים ועצמון

ל "ובמידה והחכ, מכרזבעת הגשת ה₪  17,777הערבות הנדרשת היא  .לא נקבע מחיר מינימום במכרז זה
 .₪ 17,777תצטרך לתת ערבות לקיום החוזה בסכום של החברה , תזכה במכרז

ל "אנו מבקשים לאשר לחכ, עפר מישובים נוספים בשנה הקרובה ל צפויה לפנות עודפי"מאחר שהחכ
י בהקשר למכרזים לפינוי עודפי עפר בישובים בתחום מועצה אזורית משגב בסכום "מתן ערבות לרמ

 . ₪  317,777מצטבר של 

 :החלטה

לחברה הכלכלית משגב לטובת ₪  317,777הנהלת המועצה מאשרת מתן ערבות מצטברת בסך 
 .עי ישראלהשתתפות וביצוע מכרזי פינוי עפר של רשות מקרק

 

 לאיכות הסביבה גליל מערבינציג משגב באיגוד ערים  .2

ל המערבי עם כמעט כל הישובים בגליביחד , , ערים לאיכות סביבה גליל מערבי משגב חברה באיגוד
 הנציגקומפנו היה חבר בהנהלה וברוך  .בעיקר בנושא קולות קוראים, יוואנחנו מנצלים היטב את יכולות

 .את גלעד אוסטרובסקי כמחליפו באיגודאנו מציעים למנות , עם פרישתו של ברוך. השני הוא צור אבלס

 :החלטה

כנציג מועצה , מנהל אגף קיימות וסביבה, הנהלת המועצה מאשרת את מינויו של גלעד אוסטרובסקי
 .אזורית משגב באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

 

 

 רון שני                  :רשם

 ראש מועצה אזורית משגב                  רפי גדעון


