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 מליאהפורום פרוטוקול 
 13/09/2021יום בשל חברי מליאת מועצה אזורית משגב  שבעקבותיה נערכה בנוסף גם הצבעה טלפונית

 
דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(, אחמד עלי סואעד )ס. ראש המועצה, סלאמה(, אסף אברהמי )גילון(, יהודית אוליקר  חברי/ות מליאת המועצה:

לבון(, )יובלים(, דן בבלי )חרשים(, מוני בוחניק )שכניה(, אמיר בורשטיין )כמון(, חני בן שימול )אשחר(, אמיר בשן )הר חלוץ(, אורן ג'וליאן )
אבי גרבובסקי )הררית(, דיאב יונס דיאב )דמיידה(, רפי דיין )מורשת(, ליאור דינרמן )אשבל(, ערן הספל )אבטליון(, תמר רונן גל )מעלה צביה(, 

מלך ויינר )תובל(, אורה זיגלמן )עצמון(, משה'לה זילברשטיין )מנוף(, גל חכים )צורית(, טל חכים דרומי )פלך(, רותי יהודה )שורשים(, מיקי 
מנור )טלאל(, חוסיין נעים )ערב אל נעים(, צלאח עלי סואעד )חוסנייה(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, יהודית סלע )קורנית(,  )מצפה אביב(, דודו

אורן סלעי )רקפת(, מוסא מוחמד עואעד )כמאנה(, אראל עוזיאל )יודפת(, אילת פאר )יעד(, אסתר פרץ )כישור(, נורית צ'סניק שקד )לוטם(, 
 (, קובי שיר מוסקוביץ )מורן(.דנה ראובנס )מכמנים

 
 דודו דהן )מבקר המועצה(, נבות זיסו גולדוין )מנהל פיתוח ישובים(, דע )מנכ"לית(, לימור ברק )גזברית(, -: מירב בןמשתתפים

 עו"ד קובי קורין )יועמ"ש(.הדס יגר )ניהול תהליך תכנון אסטרטגי(, 

 

 הוספת נושא לסדר היום .1
 .ומינוי דירקטוריות אישור חל"ת -שני נושאים  ביקש את אישור חברי המליאה להוסיף לסדר היום של המליאה המועצהראש 

 
 .0נמנעים: 0נגד: 33ד:בע
 

 אישור חל"ת .2
 בית ספר יסודי הר כמאנה.-, סייעת  פדגוגית06284125חברי המליאה התבקשו לאשר חל"ת למונתהא סואעד ת"ז: 

 
 .0נמנעים: 0נגד: 33ד:בע

 

  שינוי מורשי חתימה .3

ובחשבון  229062(, המנהל הנכנס של בי"ס ממ"ד מורשת, כמורשה חתימה בחשבון הרשות מס. 021954888צרוף אליהו נמתיוף )ת.ז.  .א
 , במקום מיגל )מיקי( וייסמן.230966ההורים מס. 

ובחשבון  283806(, כמורשית חתימה בחשבון הרשות מס. 338590(, המנהלת הנכנסת של בי"ס עודד )014293617צרוף עופרה מתן )ת.ז.  .ב
 , במקום גיורא אבידור, המנהל היוצא.283814ההורים מס. 

 .של מורשי החתימהחברי המליאה התבקשו לאשר את השינויים 
 

 .0נמנעים: 0נגד: 33ד:בע
 

 מינוי דירקטורים לקולחי משגב בע"מ .4
דירקטוריון קולחי מנות ללחברי המליאה לאשר מדירקטוריון קולחי משגב, התבקשו  הררילואיז מדר בשקין ועו"ד עדנה בעקבות פרישתן של 

  .013249487ת.ז.  אפרת )אפי( פדידהואת  012480612ת.ז. אורית עוז את  ,ציבור ותמשגב כנציג
 

 .0נמנעים: 0נגד: 33ד:בע
 

 2021 ספטמברתב"רים לחודש  .5
חברי המליאה  . Ledעבור שידרוג תאורת  ₪מיליון  4הלוואה בסך ובהם גזברית המועצה הציגה בפני חברי/ות המליאה רשימה של תב"רים 

 .'אהמצורפים כנספח  התבקשו לאשר את התב"רים
 

 .0נמנעים: 0נגד: 33ד:בע
 

 אישור תבחינים לתמיכות .6

 הועדה לדון בהמלצת המועצה נדרשת הרשויות המקומיות, ידי על ציבור במוסדות תמיכות נוהל 4/2006הפנים  משרד מיוחד ל"מנכ חוזר לפי
תעשה על ידי  ,2022לשנת למוסדות הציבור הקצאת התמיכות . 2022 לשנת התמיכות תבחיני אישור הצעת לצורך תמיכות, לענייני המקצועית

חברי המליאה התבקשו לאשר את התבחינים אשר . מליאת המועצה של מתוך הוועצות בועדת הכספים ,הועדה המקצועית לענייני תמיכות
 .ב'מלווים בחוות דעת היוע"ש המאשר את חוקיות התבחינים לחוק, ומצורפים כנספח 

 
 .0נמנעים: 0נגד: 33ד:בע
 

 אישור תגמול לחברי ועדת ערר .7
כמקובל ברשויות  ,מעין שיפוטית - מקצועית שהיא ועדה סטטוטורית ,מוצע לחברי המליאה לאשר לתגמל את חברי ועדת הערר לארנונה

וחוות הדעת של היועמ"ש המצורפים  1/8/2018מיום  8.3.2.1 ם"תכ בהודעות םפורסמוצע שהתגמול יהיה על פי המותר כפי ש .נוספות
 '.גכנספח 

 
 .1נמנעים: 2נגד: 29ד:בע
 

https://takam.mof.gov.il/main
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 "נכסי הרשותממונה אישור משרת " .8

"מועצת הרשות המקומית תסמיך אחד מעובדיה  ,1967-)ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(, תשכ"זבתקנות הרשויות המקומיות על פי המוגדר 
  .הרשות המקומית לפי תקנות אלה"להיות רשם נכסים ומתפקידו יהיה לנהל את פנקס המקרקעין של 

לרמת ניידות ב'  עם זכאות ךא ,לשכרותוספת ללא  ,, מזכיר אגף הנדסה043190875מוצע שתפקיד זה יהיה חלק מתפקידו של משה פלד ת.ז. 
 תפקידו הנוסף. לצורך ,ולטלפון נייד

 יאה התבקשו לאשר את המינוי.חברי המל
 

 .0נמנעים: 0נגד: 33ד:בע
                                                                                                                                                                                                                          

 ישובים -ום קשרי מועצה הצגת מצב התקדמות התוכנית האסטרטגית בתח .9
  .(מצגת ב"מצ) המליאהות/י האסטרטגית ותת ועדותיה בפני חברנבות זיסו גולדוין, מנהל פיתוח ישובים, סקר את עבודת הועדה 

 
 

 בסבב טלפונים ומיילים, יאושרר בפתח מליאת המועצה הבאה מן המניין.פה אחד זה על נספחיו, שנערך ואושר  החלטה תוכנו של פרוטוקול
 

 
 .המועצהדע, מנכ"לית -רשמה: מירב בן

 ,ת שנה טובהבברכ
 חתימה טובה ומועדים לשמחה

 
 דני עברי
 צהראש המוע

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213_046.htm


2021ספטמבר . רים לאשור המליאה"תב

תקציב גורם מממן

מאושר 

נוכחי

עדכון 

התקציב

תקציב 

מאושר 

חדש

 6,705              6,705                -                 1182ר "מתב

הרשאה חדשה ממשרד השיכון 14,740            14,740              -                 משרד השיכון

021,44521,44521,4450:כ"                      סה

 הרשאה חדשה ממשרד השיכון 600,000          120,000          480,000        משרד השיכון

480,000120,000600,000600,0000:כ"                      סה

 1,277,000         -                    1,277,000     משרד התחבורה

 300,000            -                    300,000        מפעל הפיס

 30,000              -                    30,000          0946ר "מתב

ביטול השתתפות מועצה   -                    43,000-           43,000          קרן השבחה

הרשאה חדשה מהקרן לשטחים פתוחים 330,000          330,000            -                 קרן שטחים פתוחים-י"רמ

1,650,000287,0001,937,0001,937,0000

 500,000            -                    500,000        נגב גליל

 391,000            -                    391,000        הלוואה

הקטנת היקף הפרויקט 609,000          282,000-         891,000        תובל

1,782,000-282,0001,500,0001,500,0000:כ"                      סה

(הפנים. בנוסף על מענקי מ)הלוואה להשלמת הפרויקט  4,000,000       4,000,000         -                 הלוואה מבנק

מענק התייעלות אנרגטית ממשרד הכלכלה 640,000          640,000            -                 משרד הכלכלה

04,640,0004,640,0004,640,0000:כ"                      סה

הרשאה נוספת ממשרד החינוך 60,000            30,000            30,000          משרד החינוך

30,00030,00060,00060,0000:כ"                      סה

עדכון סכום ההרשאה 31,551            551                 31,000          משרד הפנים

 15,776            224-                16,000          קרן מקורות חד פעמיים

עדכון השתתפות נוספת תקציב שוטף ביטחון 20,283            20,283              -                 תקציב שוטף ביטחון

47,00020,61067,61067,6100:כ"                      סה

הרשאה חדשה ממשרד החינוך 30,000            30,000              -                 משרד החינוך

030,00030,00030,0000:כ"                      סה

הרשאה חדשה ממשרד החינוך 342,267          342,267            -                 משרד החינוך

0342,267342,267342,2670:כ"                      סה

3,989,0005,209,3229,198,3229,198,3220

1633
הנגשה אקוסטית יסודי 

סלאמה

שיפוץ מחסן חירום1589

כ"סה

1645
נגישות אקוסטית יסודי 

סלאמה

הערות

דמיידה פיתוח תשתיות1248

תכנון מבני ציבור חוסניה1639

' מס

ר"תב

תקציב נושא

הוצאות צפוי

חוסר 

תקציבי

ח"מקורות מימון בש

1073
-משגב-שביל אופנים יובלים

לשם

תובל מבנה נוער1492

שדרוג תאורת לד בישובים1644

ס הרכס"נגישות ראיה בי1646
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306266 

 2022תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 
 

 כללי:

 
בקשות לתמיכת המועצה ידונו בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות וזאת כפי שפורסם בחוזר   .1

 .4/06מנכ"ל 

 שונים הפועלים באותם תחומים. התמיכה תינתן בהתאם לעקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי תמיכה  .2

 בדיון בכל בקשה ובקשה ישקלו כל נסיבות הבקשה, תוך יישום שוויוני וענייני של התבחינים שנקבעו.  .3

  תנאי סף לקבלת תמיכה:

1.   

)אף אם כתובתו  אזורית משגבמוסד ציבורי הקיים ופועל בתחום מועצה בקשה לתמיכה רשאי להגיש רק  .א

  -)להלן  בתחום המועצה האזורית משגב  ורק עבור פעילות המתקיימת    הרשומה אינה בתחום המועצה(

 (."המועצה"

חריגים  .ב לתושבי    -  במקרים  גם  שרותים  נותן  הוא  כי  למועצה  מחוץ  ופועל  הקיים  ציבור  מוסד  יוכיח  אם 

 ם הניתן על ידו לתושבי המועצה.המועצה, ניתן יהיה  לדון בבקשתו תוך התחשבות בהיקף השירותי

הינו גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה או ממוסדות הרשות )אינו חברה ממשלתית חברה עירונית,    "מוסד ציבורי"

ולמטרה של חינוך,   הפועל שלא למטרה של עשיית רווחיםחברת בת עירונית תאגיד עירוני או תאגיד עפ"י חוק(  

 תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה.

המוסד הציבורי פועל בתחום המועצה שנה לפחות. ועדת התמיכות יכולה, אם תימצא לנכון שקיימת הצדקה עניינית  .2

ם או ביחס לסוג מסויים  לכך, ומנימוקים שיירשמו, שלא לעמוד על קיומו של תנאי סף זה, ביחס למוסד ציבורי מסויי

 של מוסדות ציבוריים. 

בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור, מועצת הרשות יכולה, מנימוקים שירשמו ולאחר קבלת חוות דעת הועדה המקצועית,  .3

 להחליט כי יש מקום לחרוג מתנאי זה וליתן תמיכה גם למוסד הפועל זמן קצר מכך. 

שנדרשו ע"י הנוהל הנ"ל ונתקבלה  האישורים והמסמכים  צירוף כל  לפי הוראות הנוהל ב  הגיש בקשתו כדיןשהמוסד   .4

 חוות דעת היחידה המקצועית )מחלקת גזברות(,  בכתב, כי אכן הוצגו כל המסמכים הנדרשים.

  אמות מידה לקביעת היקף התמיכה:

 תמיכה במוסד ציבורי )ישירה או עקיפה( תאושר רק לשנת כספים אחת.  .1

 מעלות הפעילות הנתמכת.  90%ת לשיעור שלא יעלה על התמיכה במוסד הציבורי מוגבל  .2

שיעור התמיכה במוסד ציבורי ייקבע כך שסך התמיכה, בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל   .3

 הוצאותיו, בגינה.

 בשיקולי הועדה לעניין היקף התמיכה, תתחשב הועדה:  .4

 מפעילות המוסד. במספר הנהנים .א
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 . המועצהלתושבי ע"י אותו מוסד ציבורי  הניתן היקף השירותים .ב

ו/או   ובהתחשב בצרכי הקהילהלתושבי המועצה  לתרומתה של הפעילותבאופי ותחומי הפעילות בהתייחס  .ג

 חלקים מהקהילה בתחום בה נעשית הפעילות.

 התמיכה.לא תאושר תמיכה אלא אם כן המועצה משוכנעת שקיימים כספים נוספים למימוש הפעילות, לשמה ניתנת  .5

 יש להביא בחשבון תמיכה בכסף, או בשווי כסף, שמבקש התמיכה מקבל ממקורות ציבוריים נוספים.  .6

יש להביא בחשבון הוצאות לשכר ומידת התאמתן לנורמות השכר הנהוגות במוסדות ציבור דומים, ולהפחית תמיכה,  .7

 בהתחשב בשיעור החריגה בשכר, ככל שתימצא.

עיל ובהתחשבות בשיקולים שפורטו לעיל כאמור, להלן יפורטו אמות מידה ביחס  ל  מבלי לגרוע מכלליות האמור

 לתחומי פעילות ספציפיים וזאת בהתחשב בסכום התמיכה אשר תוקצב בתקציב המועצה ביחס לכל תחום ותחום. 

 או הקהילה פעילות בתחומי הרווחה

ה ו/או החברה ו/או איכות הסביבה הכל במידה  למוסד ציבור המבצע פעילויות בתחומי התרבות ו/או הרפואה ו/או הרווח .1

 בהתחשב בהיקף הפעילות ובתרומתה.  -והינם בתחומי המועצה 

בהתחשב בהיקף הפעילות ובתרומתה של    -לכל מוסד ציבור אחר הפועל לטובת רווחת תושבי המועצה האזורית משגב   .2

 הפעילות לתושבי משגב. 

  פעילות בתחומי הספורט:

בין מוסדות ציבור הפועלים בתחום הספורטהתמיכה המוקצבת לפעי .3 בהתחשב בהיקף   -לות בתחום הספורט תחולק 

הפעילות הספורטיבית הנעשית ע"י אותו מוסד ציבור בתחומי המועצה, בין אם בארגון מפעלי ו/או קבוצות ספורט,  

 ובין אם בעזרה, הדרכה ו/או פירסום של פעילויות ספורט בתחום המועצה האזורית משגב.  

( תחולק "הישוב"  -יכה המוקצבת מכספים המיועדים לכך על ידי ועד מקומי של ישוב מישובי המועצה )להלן  תמ .4

 לטובת מוסדות ציבור המפעילים לטובת קבוצת ספורט לילדים ונוער הפועלת באותו ישוב. 

 פעילות בתחומי חינוך ונוער: 

התמיכה המוקצבת לפעילות בתחום החינוך תחולק בין מוסדות ציבור הפועלים להפעלה ו/או לניהול ו/או למימון מסגרות  

בהתחשב בהיקף ו/או אופי הפעילות הנעשית בתחומי המועצה,  -לימוד ו/או פרוייקטים בתחום החינוך הפורמלי והלא פורמלי  

 מוסד ציבור ממשרדי הממשלה השונים ומגופים ממשלתיים אחרים. ובהתחשב בסכומי תמיכה שמקבל )אם מקבל( אותו 

 פעילות לעידוד פרויקטים ופעילות עסקית בתחומי המועצה

למוסדות ציבור המסייעים ו/או תורמים ביעוץ מקצועי ו/או בהדרכה ו/או בהשגת מימון ו/או במידע לטיפוח יזמות עסקית  

ים המוענקים ע"י אותו מוסד ליזמים המבקשים להפעיל עסקים בתחומי  בהתחשב בהיקף ומגוון השירות -בתחומי המועצה 

 המועצה.
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 האוצר משרד 
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים  –תכ"ם 
 ועובדי קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן  פרק ראשי:

 תשלום לחברי ועדות  פרק משני: 

 8.3.2 הוראה מקשרת:
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  1 מהדורה: 
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מועצה אזורית משגב
مسچاڤمجلس إقليمي 

הצגה למליאת  
המועצה

2021ספטמבר 

וועדה אסטרטגית

קשרי מועצה יישובים



כותרת
.

טקסט

ראש הצוותחברי הצוותהצוותשם

,  זיגלמןאורה , טל חכים, שקדסניק'צנורית , לילה סואעד',מוסקוביץקובי אשכולות

עוז  , חיים ריס, הרב עוזיאל אליהו, אמיר בורשטיין, אילה בן יוסף, וליאן'אורן ג

שרון סודרי, שלומית ברנע, דודאי

ראובנסדנה 

, נועה פולבר, שרון סודרי, סואעדצלאח, נעמה לוי, מיקי מלך,אמיר בורשטייןבינוי קהילתי

שלומית עוזיאל

רונן תשרי

,  מיכל חונן, כוכי אוסטרובסקי, חיים ריס, רסי'גאיציק , זיגלמןאורה , שניצרטלשירותיםסל

עוזי אבנר, תומר לוין, שרון סודרי, ערן הספל, סוואעדצלאח, רוזנאינטע 

יהודהרותי

ליישוב  מידע

ולתושב

גיל , דינה נקלר, מירב בן דע, ראובנסדנה , טל חכים, תשרירונן, מיקי מלך

פינסקיצבי , שטרנשוסגל , קני

רלי דהן

ד אורטל  "עו, ד קובי קורין"עו, סועאדצלאח, חיים ריס, רותי יהודה,תומר לויןחוקי עזר לתשתיות

ערן הספל, כהן

רסי'גאיציק 

מיכל  , סרורמוטי , תמר ויינר, דורון חסיד, גילה חורש,טל חכים, גיא שוורץתחבורה

חונן

יקי סקולר

אראל עוזיאלסוואעדאנוור, קורן לורנסאמיתי, אור זרחי, צדוק יפתח,שייקה פרנקוביטחון

רשימת הצוותים



כותרת
.

טקסט

סטטוס2021-מטרות הצוות ב

את הפעילות באשכול הר כמוןלהרחיב1.

לגבש תקציב לעידוד שיתופי פעולה בין יישובי  2.

המועצה

להרחיב את מודל האשכולות לרכס3.

,  כדורגל-ב"בתשפחוגים חדשים 4יוצעו -חוגים לילדים: הר כמון. 1

.אופניים ובייסבול, מחול

.  תו ירוקמורכבויות, בבחינה-חוגים למבוגרים-

ויש ניסיון לקדם את  י"לצחהתקיימה הכשרה משותפת -בטחון-

הקמת נקודת שיטור ורכש ציוד משותף

התקיים אירוע איכות סביבה ויתקיים אירוע תרבות נוסף  -תרבות-

עד סוף השנה

.מתוכננת פעילות נוער משותפת לבוגרת לאחר החגים-נוער-

.משותפות ברכס הצפוניאושר תקציב ראשוני לתמיכה בפעילויות. 2

אישור התקציב גיבשנו ועדת היגוי עם נציגי היישובים והופץ  לאחר. 3

ההיגוי  לועדת. נותחו תוצאותיו ונגזרו תובנות ומשמעויות, סקר

הוצגו  -אלו. והפעילויות הורחבו בהתאם לביקוש והצרכים

,  אופניים, מחול, מוזיקה, חוג כדורגל, נפתח צהרון: לילדים-

.כדורסל ואומנויות לחימה, רובוטיקה

קבוצת  , כדורסל מבוגרים, זומבהבהתארגנות לפתיחת -למבוגרים-

הרצאות  , אירועי תרבות, כדורשת, ריצה

אשכולות



כותרת
.

טקסט

אשכולות
הר כמון



כותרת
.

טקסט

אשכולות
אירוע הסברה לחוגים ברכס הצפוני



כותרת
.

טקסט

סטטוס2021-מטרות הצוות ב

חוקי העזר שהוסכמו לאישור  הגשת1.

המליאה

.אושר חוק עזר לחנייה1.

אושר תיקון חוק העזר לשמירה על איכות הסביבה 2.

(מניעת כניסה לרכב מנועי ליער שגב)

חוקי עזר לתשתיות



.



כותרת
.

טקסט

סטטוס2021-מטרות הצוות ב

יישובים  15-קיום תהליכי בינוי קהילתי מגוונים ב1.

לפחות

קיום הכשרות סדירות לכל בעלי התפקידים  2.

ביישובים

ביסוס ניהול תקציבי והשקעות ביישובים הבדואים3.

יישובים נוספים3-הרחבה ל-רכזי בינוי קהילתי4.

הכשרת ועדות תכנון ופיתוח5.

-כינוס אד הוק בהתאם לצורך של פורום משותף6.

.יורים-מנהלי קהילות

התחלנו  -מתנהלים תהליכים ברוב יישובי המועצה1.

,  טל אל, השנה תהליכי עומק רב שנתיים במורשת

.  תובל ומצפה אביב

מזכירות טכניות ישוב  , ובמזכיריםרים"ביומתקיים 2.

לאחר הגבלות ההתקהלות, בהמשך

מתקיים מעקב שוטף שנושא פירות3.

ישולבו ביישובים  ל"החטבמידה ויתקבל תקציב 4.

צפוי להתקבל באוקטובר-נוספים

משתתפים27התקיימה הכשרה מוצלחת של 5.

התכנס במרץ בנושא חלופות להרחבות יישובים6.

בינוי קהילתי



.

טקסט

בינוי קהילתי
סיור מנהלי קהילות בעמק יזרעאל



.

בינוי קהילתי
מפגש קורס ועדות תכנון אסטרטגי



.

הכשרה ועדות לתכנון אסטרטגיסיליבוס
'  מס

מפגש

פירוטנושאמרצה

קשר עם וועד הנהלה  , סדרי עבודה, הקמת הוועדההקמה והפעלת הוועדהניר ברעם1

,  שוטף ופיתוח-ניהול התקציב, ושאר הוועדות

שקיפות ואתיקה

טובי 2

אלפנדרי

תכנון דמוגרפי , של היישובע"התבהיכרות עם תכנון דמוגרפי ופיזי

שכירות ויחידות , ד"תמהיל יח, ושלביות ההרחבות

רב דוריות, משנה

תכנון וביצוע פרויקטים  תומר לוין3

פיזיים

-ושדרוג תשתיות וותיקותפים"שצ, מבני ציבור

,  קולות קוראים, מקורות היישוב, מקורות המועצה

חלופות לביצוע הרחבות, סדרי עדיפויות

היבטים קהילתיים של  נועה פולבר4

תכנון ארוך טווח

חיבור -רב דוריות, קליטה איכותית, ערבות הדדית

תהליכי יישוב לדורות, בין חלקי הקהילה השונים

שמוליק  5

דודאי

,  ע"בתבתכליות מותרות , חסמים והזדמנויותקידום פיתוח עסקי

לקיחת סיכונים  , יזמות עסקית בשטחים חומים

,  י"רמ, והתמודדות עם חסמים פסיכולוגיים

תמריצים מצד )ארנונה עסקית , מכרזים, סוכנות

(.המועצה



כותרת
.

טקסט

הערות ודיוןסטטוס2021-מטרות הצוות ב

החלת השינויים שהוסכמו עם  1.

משרד התחבורה ונתיב אקספרס

החלת פיילוט לשיפור מערכי  2.

ההיסעים באמצעים טכנולוגיים

בחינת אפשרות להתנעה  3.

מחודשת של פיילוט שיתוף  

נסיעות ביישובים

גיוס תקציב לתכנון מפורט  . א4.

שיאפשר הגשת בקשות תקצוב 

להמשך פריסת רשת שבילי 

.היוממות

.השלמת מעבר עצמון. ב

.משגב-השלמת יובלים. ג

.יודפת. צ, קורנית.צ-השלמת. ד

מרכז  -יודפת. צ-תחילת ביצוע. ה

.שירותים

קידום תכנון מעבר תת קרקעי ראש  . ו

.ציפור

נתיב אקספרס עדיין מעכבים את כניסת  1.

משרד התחבורה  . השינויים לתוקף

התחייב לבצע התאמות של הקווים 

.לזמני הרכבת

אושרה הבקשה להעסקת יועץ לנושא  2.

בתקציבי הפיתוח ונבחר יועץ

בסיוע היועץ יפורסם מכרז לבחירת  3.

חברה להפעלה  

אושרה בקשה לתקצוב במסגרת  . א4.

תקציבי הפיתוח

.השנההפרויקט יושלם עד לסוף. ב

.הביצוע ויסתיים עד לסוף שנההתחיל. ג

.עד סוף השנההתחיל ביצוע ויושלם. ד
.סוף השנהיתחיל לקראת. ה

בשלבי תכנון ראשוניים ותיאומים מול  . ו

.ל"קק

של ראס  מתוקצב תכנון-

סלמה שביל  -אל עין

ב נחל צלמון "יוממות ע

והתכנון יתחיל עד סוף  

.השנה

תחבורה



כותרת
.

טקסט

מעבר תת קרקעי עצמון



.

טקסט

784-קורנית יודפת וחיבור טיילת הר שכניה ל. חיבור צ



.

טקסט

משגב-יובלים. שביל צ



כותרת
.

טקסט

סטטוס2021-מטרות הצוות ב

21פרסום עד לסיום רבעון ראשון 1.

בחינת סל השירותים לפי תחומים ועדכונו בהתאם לצורך2.

סל השירותים פורסם1.

הסל יעודכן לקראת סוף השנה ויכלול  2.

גם את הועדה המקומית לתכנון ובנייה

סל שירותים



כותרת
.

טקסט



כותרת
.

טקסט



כותרת
.

טקסט



כותרת
.

טקסט



כותרת
.

טקסט

סטטוס2021-מטרות הצוות ב

דיגיטליםי הכנסת כלים "ע–האינטרנט המשך פיתוח אתר1.

.כגון מערכת לזימון תורים ועוד, נוספים לשימוש מקוון

,  שיכלול רשימות דיוור לפי נושאיםמרחב אישי לתושב הקמת 2.

כל הפעילות של , פניות למוקד שנפתחו, תשלומים שבוצעו

.התושב מול הרשות ממקום אחד
י פתיחת ערוץ  "ע–' מוקד פניות תושבים'הטמעת מערכת לשיפור 3.

.אט למיקוד המידע על המפגע'צ, צילום וידאו תמונות-מול הפונה

,  אתר אינטרנט בשפה הערביתהקמנו1.

תרגומים מבוצעים בשוטף באישורו של 

(  3,406)אפליקציה עובדת יפה . אחמד

ונוספה מערכת לזימון תורים שפעלה היטב 

בקורונה
–' ישראל דיגיטלית'קיבלנו אישור לקול קורא מ . 2

:תיק תושב ממוחשב-עבור מיזם דיגיטלי

מסוג מערך שירות דיגיטלי אחוד לניהול הקשר  

בשל העיכוב באישורו יקודם . והשירות לתושב

.  בשנה הבאה

,  הוחלט שלא לקדם את זה בשל העלויות. 3

.  האינטגרציה בין המערכות מקודמת כל הזמן

מידע ליישוב ולתושב



.

מידע ליישוב ולתושב



כותרת
.

טקסט

הערות ודיוןסטטוס2021-מטרות הצוות ב

פיתוח שירותי מרכז  1.

הבטחוניההפעלה 

הסכמה על איוש אחת  2.

-נקודות השיטור לפחות

סלמה או כמאנה

תכניות נוספות  4עריכת 3.

להיערכות לכיבוי אש וביצוע 

סבב דילולים נוסף

ביצוע הכשרה נוספת לנאמני  4.

ביטחון

ביצוע תרגיל מועצתי  5.

ותרגילים יישוביים במסגרת  

י"הצח

הגדלת ההשקעה בקידום  6.

שבילי יוממות

התחלת התכנון המפורט של 7.

מחסן חירום בר לב

בוחנים חלופות כלכליות להפעלה  1.

.  כולל העברת חוק עזר לשמירה

י מנהל אגף הביטחון"יקודם ע
בסלמהנערכים להקמת נקודה 2.

טרם  בכמאנה, והפעלתה בנובמבר

התקבל אישור

תכניות נוספות עד סוף  4יבוצעו 3.

השנה והחל סבב דילולים נוסף

והביטחוןי"הצחבתכנית העבודה של 4.

כנראה ידחה לשנה הבאה בשל  5.

היעדר כוח אדם

אושרה בקשה לתקציבי הפיתוח6.

תכנון , נמצאת במחוזיתע"התב7.

מפורט יחל לאחר אישורה

תגובה המטרה לייצר יכולת.1

מהמוקד לבתי תושבים בכל 

.  2022ב, רחבי משגב

ביטחון



.

ביטחון
דילול מאחורי המזכירות-כמון



.

עבודות הדילול-שורשים



תודה רבה
.


