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 :אישור פרוטוקול .א

 .אושר 3.8.82מיום  8382' נהלת המועצה מספרוטוקול מישיבת ה
 
 :דיווח ראש המועצה .ב

 ,רון ציין כי פרויקט הקמת התאגיד העירוני, בהמשך לדיווחו בישיבה האחרונה – בקעת בית כרםאשכול 
 .ל התאגיד"ובקרוב יצא מכרז למנכ כורם עור וגידים, שיאגד בתוכו את כל הרשויות החברות

 
לחברי הועדים המקומיים  קצרה י מספר שבועות ערכנו במשגב השתלמותלפנ – השתלמות לחברי ועדים

כפי , ארוך ומשמעותייותר ם ו בוחנים כניסה לקורס ועדיאנ אלובימים . רבים השתתפו בההיה מוצלח ו. החדשים
 .ומנסים לגייס כספים לשם כך, שעשינו בעבר

 

מדובר בתכנית . ת העבודה לשנה הקרובההתקיימה ישיבה עם נציגי משרד השיכון על תכני – משרד השיכון
כך שאנחנו  ,ההרשאות יצאו על השנה שעברה לביצוע בשנה הנוכחית, היא אושרה - 3183שהגשנו בסוף שנת 

זו עבודת המטה לשנה , לא קיים 3182מאחר ותקציב המדינה לשנת . לא מתעכבים בשל התקציב הממשלתי
האחרים יוגשו . שים בקשות עבור אלה שמוכנים עכשיו לביצועמגיכבר ואנחנו  ,פרסום יצא ליישובים. תתעכב

 .בהתאם לקצב המוכנות שלהם
 

כבישים בישובים תשתיות לביצוע ₪ מיליון  81-בלנו ממשרד התחבורה הרשאות בסך כק – משרד התחבורה
 81%לגייס  ךיש צור, למידהשלב הכרגע באנחנו . סלאמהלחוסנייה ולהיתר  ,ערב אל נעיםמיועד להרוב . הבדואים

 .מהסכום שאנחנו מקבלים 01% השתתפות המועצה מול
 

ח "דולהם הגשנו  .ביקרה במשגב לפני מספר ימים  Overseas-מפיטסבורג של ה משלחת – 0222שותפות 
תושב  –זאב שילאור . פרויקט יבש רטובבנושא הדרכות לתכנית של השנה שעברה על השתתפותם בביצוע 

אצירה ששמנו ביישובים השל עלייה בכלי  הגרףאת  והציגאת הפרויקט בפניהם הציג , לנושא צורית ויועץ שלנו
רון הוסיף . מטרתםהכספים שהם נתנו השיגו את ושמחו לראות שמאוד התרשמו הם  .כתוצאה מהדרכות שבוצעו

 ."ישוב לדורות"בקשה להשתתפות בפרויקט  Overseas-להגשנו כי השנה 
 

לחנוך את מרכז החלל  ,נין'החלל העולמית הגיעו היום לאיגוד ערים נטופה בסח א וצמרת"סאל נ"מנכ – א"סאנ
ס על יסודי "בימתלמידים מצטיינים שתי קבוצות זכו  ,במסגרת שיתוף פעולה אזורי, באותה הזדמנות. החדש בעיר

ה את אחת הציגה את פרויקט הרובוטיקה והשנייקבוצה  –הפרויקטים שלהם בפני האורחים את להציג משגב 
 .פרויקט הניסוי לחלל
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אירוע מאוד יפה בתל  ל"י מחלקת התרבות במשגב וחוגי הסיירות של קק"בשבת שעברה אורגן ע – תל יודפת
 . והמרד הגדול שטיילו ושמעו הרצאות בנושאים שונים על תל יודפת, איש 8211-הגיעו כ. יודפת

 

מזה תכנון תוואי אחר הצעתם לג על "עם הרט דבריםדין ואנחנו בשנתיים האחרונות רון ציין כי ב – כביש פלך
ואנשי משרדו ל משרד הביטחון "סמנכ -מר בצלאל טרייבר במשגב  ולפני מספר ימים ביקר. שאנחנו מציעים

הם מצאו . ג"י רט"ל התוואי המוצע עע( ג השתתפו בסיור"גם אנשי רט)ו איתם סיירנ. העוסקים בנושא כבישים
תמיכה : ט הוציא את עמדתו לגבי תוואי הכביש"משהב הסיור לאחר. מדי לבסיס צבאיוסמוך לאפשרי  בלתיאותו 

 .ארוכה עד לשלב הביצועעדיין הדרך כאשר , מדובר בעוד נדבך .בהצעה שלנו

 
העונות פחות או יותר , מערכות עירוניות לטלפונים חכמיםחברה שפיתחה עם אנחנו בקשר  – טלפונים חכמים

 .ממשיכים לקדם את הנושאו, "בילים ברשתש"על האפיון שפרסמנו ב
 

 התהליך התחיל לפני מספר שנים. היתה היום ועדת גבולות עם ביר אל מכסור – ועדת גבולות ביר אל מכסור
הגענו ניהלנו איתם שיחות ו, במהלך שלוש השנים האחרונות .ואושר במליאה הקודמת( לפני שתי מליאות)

הדרומי שלנו ובגבול  שנמצאות בגבול (חסנייה ובעאבדה)שתי שכונות של  שטחיםאיתנו מיקבלו שהם להבנות 
הם הסכימו לתנאי שלנו . אלינו בעתיד בדרישות כלשהןיותר יבואו  שלאבתנאי שיתחייבו , הצפוני שלהם

 .בפרוטוקול של ועדת הגבולותוהתחייבותם נרשמה 
 

את התחזית הדמוגרפית ליישובי  3110הכינה בשנת )עם חברת אורבניקס אנחנו עובדים כרגע  – תחזית תלמידים
תהיה כמה שיותר מדויקת ותשקף את המציאות  שזוך ועומדים על כך על תחזית תלמידים למערכת החינו( משגב

להציג אותם במוסדות הציבוריים נוכל , שנקבלעם המספרים ברגע שנהיה שלמים . כפי שאנחנו מכירים אותה
בינוי  בנושאימשרד החינוך אנשי נערב את , א אותם להתייחסות ציבורית ובמקבילנבי, (מליאת המועצה3הנהלת)

 .גני ילדיםו תוספת כיתות, בתי ספר
 

 :3182יעדי המועצה לשנת  .ג
את המטרות שלנו לשנים הגדרנו , מועצהמחלקות הבארגוני שביצענו בתום תהליך , 3111-0רון ציין כי בשנת 

כ זה היה "בד) של המועצההמרכזי ך שאז כל שנה נקבע יעד אחד כיעד בכהוא השוני לעומת העבר . הקרובות
חשבנו שיהיה יותר נכון להגדיר מספר נושאים , רבים בהיותנו גוף רב מימדי שעובד בו זמנית על נושאים. (החינוך

תוח כלכלה תיירות ופי; בדואיים; גידול וקליטה; נוער; תושבים3ישוביםקשר ; נוךיח: מרכזיים שלאורם נסתכל
ומאז אנחנו קובעים  ,הרחבנו עליהם והגדרנו פחות או יותר מה אנחנו רוצים להשיג בכל אחד. הגיל השלישי; אזורי

 .ל"הנושאים הנ 3את היעדים השנתיים של המועצה לפי 
 

קציב והיוו בסיס לתשאושרו  3182יעדים לשנת את הקבענו , לקראת תהליך הכנת הקציב, בחודש יולי שעבר
מליאת מועצה 3תהיום הנהל יש ,יחד עם זאת. מהם נגזרו תכניות העבודה של כל המחלקותו, 3182נת המועצה לש

 .אם יידרשביעדים שנות או ל3ועדכן לחשוב ואפילו ל ,ובהחלט ניתן לעצורחדשות 
 

 ,שנים 1-6לעוד לכל אחד מהנושאים יעד רב שנתי  ולהגדיראחת יותר גבוה " להעלות רמה"אילן מאייר הציע 
 .פר שנהחורה ואז לגזור אראייה מערכתית רב שנתית ב
 

באחת הוא הציע להציג . בדיוק כך התחלנו ומה שרואים היום הוא כבר נגזרת של השנה הקרובה, לדברי רון
גנו שמה שהנראה , טווחההיעדים ארוכי  אתנבחן . הבאות את התהליך הארגוני שעשינו בכל המחלקותהישיבות 

 .ג בעתידומה אנחנו רוצים להשי
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 :הצגת המחלקה לשירותים חברתיים .ד
בכל אחת , תכיר את הפעילות של כל המחלקות במועצההחדשה על מנת שהנהלת המועצה , רון ציין כי

מנהלת המחלקה  –אנחנו מתחילים היום עם מזי אורן .  מהישיבות הבאות יבוא מנהל מחלקה להציג את מחלקתו
 .לשירותים חברתיים

 
פיתוח התכניות ו, 3182הדגשים לשנת , תחומי האחריות, את המבנה הארגוני של המחלקה בהרחבההציגה מזי 

 .שהמחלקה מספקתלקהילה השירותים 
 

 !יישר כח  .בשם הנהלת המועצה על הצגת הדבריםלמזי רון הודה 

 

 רון שני           :רשמה
 ראש המועצה          בטי שוייצר

 
 

 

 

 


