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 ( 22/5פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ) 
 2022/06/23שהתקיימה ביום  

 

אסף אברהמי )גילון(, יהודית אוליקר )יובלים(, דן בבלי    דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(, אחמד עלי סואעד )ס. ראש המועצה, סלאמה(,  נוכחים:
)אשחר(, אמיר בשן )הר חלוץ(, אורן ג'וליאן )לבון(, רונן גל )מעלה צביה(, דיאב יונס דיאב  )חרשים(, מוני בוחניק )שכניה(, חני בן שימול  

, דודו  )מצפה אביב(  )דמיידה(, ליאור דינרמן )אשבל(, אורה זיגלמן )עצמון(, משה'לה זילברשטיין )מנוף(, רותי יהודה )שורשים(, מיקי מלך
 ישור(, נורית צ'סניק שקד )לוטם(. רקפת(, אראל עוזיאל )יודפת(, אסתר פרץ )כמנור )טלאל(, יהודית סלע )קורנית(, אורן סלעי )

, תמר ויינר )תובל(, גל חכים )צורית(, חוסיין  (אבטליון)רפי דיין )מורשת(, ערן הספל    : אמיר בורשטיין )כמון(, אבי גרבובסקי )הררית(,חסרים
דנה ראובנס    מוסא מוחמד עואעד )כמאנה(,  סואעד )חוסנייה(, אילת פאר )יעד(, נעים )ערב אל נעים(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, צלאח עלי

 )מכמנים(. 
מנכ"ל   ,מנהל פיתוח עיסקי) דע )מנכ"לית(, לימור ברק )גזברית(, עו"ד קובי קורין )יועמ"ש(, שמוליק דודאי - : מירב בןמשתתפים נוספים

   (.ומנכ"ל החכ"לתרדיון 
 

 הקודמת אישרור החלטות המליאת  .1
 . 16/5/2022חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את החלטות ישיבת המליאה הקודמת מיום 

 
 . 0, נגד: 0, נמנע:  22בעד:  

 
 עובדות/י מערכת החינוך ושבתון ל  חל"תהמלצות ל אישור  .2

ובה ההמלצות  חופשה ללא תשלום ושבתונים  רשימה של עובדות/י מערכת החינוך המבקשות/ים  המליאה   ות/יחברמנכ"לית המועצה הציגה ל
 חברות/י המליאה התבקשו לאשר את הבקשות בהתאם להמלצות שברשימה.  '.א מצורפת כנספח לאישור. הרשימה 

 
 . 0, נגד: 0, נמנע:  22בעד:  

                                                                                                                                                                                                                           
 דע, כממונה על המידע הפלילי - אישור מנכ"לית המועצה, מירב בן .3

והחובות שמחיל החוק   2019 – ,התשע"ט השבים  ותקנת הפלילי המידע לתוקף של חוק  בהמשך לדרישת משרד המשפטים, לקראת כניסתו
,  ( 23031735)ת.ז.   דע-י המליאה לאשר את מירב בןות/, התבקשו חבר12/7/2022ביום  פלילי מידע לקבל  המוסמכים זכות נותני גופים על

 כממונה על המידע הפלילי במועצה.  ,מנכ"לית המועצה 

 
 . 0, נגד: 0, נמנע:  22בעד:  

 
 אישור השכרת נכס ללא מכרז בכמאנה  .4

מנהל אגף הנדסה, תומר לוין, תאר את הנסיון לקיים מכרז למציאת שוכרים לנכס המשמש כמרפאת קופ"ח בכמאנה אשר הסתיים ללא אף  
)בדרך של  י המליאה התבקשו לאשר את השכרת המבנה בפטור ממכרז לקופ"ח כללית המפעילה אותו כמרפאה מקומית ות/מציע. חבר

ובהתאם   דעת היועמ"ש למהלך-פי חוות-על ו ,' בכנספח שמצורפת  ועדת המכרזים בהתאם להמלצתמשא ומתן בכפוף לאומדן הקיים(, 
 ם.  ן/וזאת על בסיס כל הנתונים שהוצגו בפניה ,בהעדר תועלת במכרז חדש ,בצו המועצות האזוריות ח' בתוספת השניה 22למצויין בסעיף  

 
 י המליאה. ות/חברי מליאה. ההחלטה התקבלה ברוב קולות של חבר  34מתוך  .0, נגד: 1, נמנע:  21בעד:  

 
 2022 יוניתב"רים לחודש  .5

 י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים. ות/. חבר'ג כנספח גזברית המועצה הציגה בפני חברי/ות המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים  
 

 . 0, נגד: 0, נמנע:  22בעד:  
 

 הפיס  מפעל של החומש לתכנית אישור תוספת .6
בהתאם למפורט בנספח  ,  2021-2023לשנים  הפיס למפעל שהוגשה החומש לתכנית תוספתביקשה מחברות/י המליאה לאשר  גזברית המועצה  

 ₪.   1,343,102' בסכום כולל של  ד
 

 . 0, נגד: 0, נמנע:  22בעד:  
                 

 )הרחבת סח'נין( 2930מתאר מחוזית להשתתפות המועצה בהתנגדות לתכנית אשחר, מעלה צביה ואשבל  בקשת  .7
מוצע לחברות/י המליאה    המאיימת על האינטרסים שלהם.  2930מ"מ להגיש התנגדות לת  יםפועלים אשחר, מעלה צביה ואשבל, הישוב

 מעלות הההתנגדות, הנמוך מביניהם.  50%או  ,₪   40,000בגובה של עד   זולאשר סיוע כספי להתנגדות 
 

 . 0, נגד: 0, נמנע:  22בעד:  
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 במשגב סקירת מצב הפיתוח העיסקי  .8
ה  יי המליאה, שמוליק דודאי, מנהל הפיתוח העיסקי, מנכ"ל החכ"ל ומנהל אזור התעשיה תרדיון, סקר את הנעשה בתחומי העשיות/לבקשת חבר

סקר את המגמות של  פתח והעיסקית של המועצה בשנים האחרונות. יו"ר הועדה האסטרטגית לפיתוח עיסקי, חבר המליאה, אסף אברהמי,  
 '. המצגת הסוקרת מצב הפיתוח העיסקי מצורפת כנספח   .הימנקודת מבטה של הועדה המלווה את העשיהפיתוח העיסקי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . דע, מנכ"לית המועצה-רשמה: מירב בן
 

 

 בברכה, 

 
 דני עברי 
 צה ראש המוע 



23/06/22 - 17:44 חלת יוני 2022  - למליאה

בעל תפקידמקצועבעלותמספר ת.ז.פרטימשפחהמס'
שם 

המוסד 
החינוכי

מנהל/ת 
ישיר/ה

בקשה ל - חל"ת 
מלא/ חל"ת חלקי/ 

שבתון
הסיבה להמלצה

המלצה למליאה בהתאם 
לעמדת מנהלים הישירים 

ומערכת החינוך

לאשרלימודיםחלת מלאאסף מצקיןקצירמחנכת י"ב 3תנ"ךמועצה039301841רותימועלם1

לאשרמשלים לימודי תואר שלישיחל"ת חלקיאסף מצקיןקציררכז לשון חט"עלשוןמועצה022311286ניצןלוינסון2

לאשרשבתוןאסף מצקיןקצירהנדסת תכנהמועצה037604287הדסיגאל3

ארזחמו4
025442948

לאשרשליחות במקסיקוחלת מלאדודי פרידמןאסיףרכז שכבה מחנךהיסטוריהמועצה

רכז הגברה תנ"ךמועצה023634736אחיקםגופר5
מורה מוערך צמצום שעות חל"ת חלקידודי פרידמןאסיףבמקצוע

לאשרעקב צמצום שעות הגברה

G:\לישכה\לשכה 2022\מליאה\מליאות פיזיות\5 מליאה 5-2022 ביום 23-6-2022\נושאים למליאת יוני 2022\חלת\Copy of בקשות לחלת - מורי בית ספר אסיף וקציר





2022רים לאשור המליאה יוני "תב

תקציב גורם מממן

מאושר 

נוכחי

עדכון 

התקציב

תקציב 

מאושר 

חדש

 458,000            -                   458,000        קרן השבחה

2022אושר בתקציב הפיתוח  50,000            50,000              -                 קרן מקורות חד פעמיים

458,00050,000508,000508,0000:כ"                      סה

ב מתקציבי הפיס"מלגות תשפ 180,000          90,000            90,000          מפעל הפיס

90,00090,000180,000180,0000:כ"                      סה

 285,000            -                   285,000        הלוואה

התחייבות הישוב להשלמות 438,000          438,000            -                 ישוב שורשים

285,000438,000723,000723,0000:כ"                      סה

 329,000          329,000        משרד הפנים

ביטול השתתפות ועד דמיידה   -                   100,000-         100,000        ועד דמיידה

                  -   

429,000-100,000329,000329,0000:כ"                      סה

הרשאה ממשרד החקלאות 297,000          297,000            -                 משרד החקלאות

התחייבות הישוב 167,050          167,050            -                 ועד מנוף

0464,050464,050464,0500:כ"                      סה

 הפעלת האב2הרשאה מהמשרד לפיתוח נגב גליל שנה  890,000          195,000          695,000        המשרד לפיתוח הנגב והגליל

 890,000            -                   890,000        קרן ממקורות חד פעמיים

1,585,000195,0001,780,0001,780,0000:כ"                      סה

הרשאה ממשרד השיכון 470,000          470,000            -                 משרד השיכון

0470,000470,000470,0000:כ"                      סה

סכום נדרש להשלמת הפרוייקט 1,000,000       250,000          750,000        קרן השבחה

750,000250,0001,000,0001,000,0000:כ"                      סה

 653,477            -                   653,477        קרן השבחה

הרשאה חדשה ממשרד השיכון 340,000          340,000            -                 משרד השיכון

993,4770 993,477         653,477340,000:כ"                      סה

 464,957            -                   464,957        קרן השבחה

הרשאה חדשה ממשרד השיכון 290,000            -                 משרד השיכון

464,957290,000754,957754,9570:כ"                      סה

 573,065            -                   573,065        קרן השבחה

הרשאה חדשה ממשרד השיכון 455,000          455,000            -                 משרד השיכון

573,065455,0001,028,0651,028,0650:כ"                      סה

5,288,4992,942,0508,230,5498,230,5490

1705
תשתיות שכונה -סלאמה
2022ותיקה 

האב משגב1376

הערות ' מס

ר"תב

תקציב נושא

הוצאות צפוי

חוסר 

תקציבי

ח"מקורות מימון בש

כ"סה

היתרי בניה לצרכי ציבור837

גן משחקים- מנוף 1704

 ועדהGISמערכת 1601

1673
 42תכנון הרחבה טל אל 

מגרשים

תכנון הרחבה מעלה צביה1674

תכנון הרחבה אבטליון1675

מלגות לסטודנטים1564

שיפור תשתיות-שורשים1619

מסגד בדמיידה1555



תוספת לתכנית החומש של מפעל הפיס
משגב מבקשת להוסיף לתכנית החומש שהוגשה למפעל הפיס.א.מ

(2020-2023לשנים )22.6.20 מיום 

בקשות נוספות במסגרת תקציבי החומש

:לפי הפירוט הבא

         450,000שיפוץ אולם הספורט בהר שכניה

         140,000ציוד לחדר כושר בגילון

           60,000(מבנה פיס)ציוד למבנה המוזיקה 

         200,000הצטיידות בתי ספר

         374,602אוטובוס צהוב להסעות חינוך

         118,500נוער וצעירים/תכניות הפעלה בתחומי רווחה וקהילה

      1,343,102סך הכל

:נוסח לפרוטוקול

המליאה מאשרת תוספת לתכנית החומש שהוגשה למפעל הפיס

 בסכום23/6/22ב מיום " לפי הטבלה המצ2021-2023לשנים 

. 1,343,102₪כולל של 



מועצה אזורית משגב
مسچاڤمجلس إقليمي 

2022יוני  , שמוליק דודאי

פיתוח עסקי וכלכלי



סקירה על סמך התוכנית האסטרטגית  ❖

.אלמנט הזמן+ 

עבודה ביחד עם הועדה האסטרטגית  ❖

.לפיתוח כלכלי והצוותים השונים

(.שטח אויב" )בשטח מאוים"עבודה ❖

,  מסחר–בכל הגזרות , י"רמ-הכי קשה ❖

.מבני ציבור ומגורים, תיירות

כללי



שנתיים-שנה 

(.מגרשים בשנתיים וחצי17)בתרדיוןמיצויי מגרשים ➢

(.יש כבר הצלחות)קידום בניה במגרשים ששווקו ➢

.לב-מיצויי מגרשים וזכויות בניה בבר➢

.בניה, שיווק, תכנון–לבון . ת.עסקת א➢

.תכנון מפורט סטטוטורי–עם סחנין . ת.א➢

השגת הסכמת  –(ביר אל מכסור-מנדא-משגב)מ"מב. ת.א➢

.משרד הכלכלה

פיתוח אזורי תעשיה



שנים7–3

שיווק מגרשים, פיתוח תשתיות–עם סחנין . ת.א➢

.שיווק, אישור הרחבה-לב -בר. ת.א➢

.בניה להשכרה, סיום שיווק–לבון . ת.א➢

אישור  –(ביר אל מכסור-מנדא-משגב)מ"מב. ת.א➢

.סטטוטורי ותכנון מפורט

אישור סטטוטורי ותכנון  -אל אסאד עם דיר . ת.א➢

.מפורט

פיתוח אזורי תעשיה



סיום תכנון סטטוטורי והגשת  –מתחם מחצבת שגב ➢

.התוכנית לאישור ועדה מחוזית צפון

קידום האפשרות של מילוי חלק  –בינתיים )

(מהמחצבה בפסולת בניין

,  לשם–מאבקים שוטפים לשמירה והגדלת ארנונה ➢

.תרדיון ועוד, מחצבות

',  שיווק שלב א, סיום תוכניות מפורטות–כפר גמלאים ➢

.הערכות לתחילת תשתיות

מיזמי ארנונה נוספים



ושיווקפיתוח תשתיות , סיום אישורים–סלאמה . ת.א➢

,  ומזכירי ישוביםרים"יופורום : שיווק הרעיון לישובים➢

פגישות פרטניות בישובים  , קורס ועדות אסטרטגיות

.ועוד הרבה

,  מבני ציבור–הגעה לפתרון מוסכם עם הסוכנות ➢

.שטחי תעסוקה קיימים

(.תעסוקה, תיירות)הפניית יזמים רבים לישובים ➢

.מימונייםפתרונות ' תפירת'➢

מרתיע את  –ארוך ורווי קשיים , תהליך מורכב➢

!!הישובים

פיתוח מתחמי תעסוקה בישובים



במהלך ' מצומצם'הפעלת מתווה עידוד תעסוקה ➢

קישורים  , הכשרות, וב קלאב'ג: השנתיים האחרונות

.ועודבפייסבוקפרסומים , וחיבורים

שפועלת מטעם הממשלה  ריאןקשר שוטף עם עמותת ➢

.בחברה הערבית בנושא תעסוקה

תהליך ארוך לקבלת האישורים והמקורות להפעלת  ➢

.עוד פגישות, בטוףאל . א.צירוף מ, פגישות: מעברים

.'מצומצם'קבלת אישור הפעלה למעברים ➢

תעסוקה איכותית



.הקמת האב עסקי בדגש טכנולוגי➢

הרצת סבב ראשון של  , אלינוMassChallengeהבאת ➢

.ערבים2, כולם צפוניים, מיזמים10–מאיץ 

,  פיליפס, KLA)הכנסת חברות שותפות –מאיץ הגליל ➢

.שני מחזורים כל שנה, (אורקל

עמותת  + קהילת יזמות אזורית –MGTECHהקמת ➢

.מתנדבים רצינית

סביבה עם סחנין  מעבדת : מיזמים נוספים על הפרק➢

מאיץ  , ליזמויותתוכנית המשך , עברית' טכניון ואונ

.ל ועוד"אקלים עם קק

.550עבודה על גיוס משאבים מהחלטת הממשלה ➢

פיתוח היי טק



,  התערוכהבגני IMTMחודשים הצגנו בתערוכת 3לפני ❖

.תערוכת התיירות הגדולה בארץ

פיתוח יער שגב כמתחם סגור לתיירות בדגש על נושא  ❖

.האופניים והשירותים הנלווים

על  מבוסס . (פתיחה שבוע הבא)תיירניםמוקם פורום ❖

.מהאשכולמימון . מהאזורממשגב עם תוספות תיירנים

סיוע ועידוד  –לתיירניםשל מאיץ להקמה בהתארגנות ❖

כל הנושא בשיתוף ומימון של  . להקמת עסקי תיירות

.ף"מעו+ האשכול 

פיתוח תיירות



,  היי טק–דגש על הקמת קהילות עסקיות נושאיות ❖

.'וכואומנות , תיירות

.מתחם להצגת עבודות אמנות של אומני משגב❖

.ייעוץ ועוד, קורסי הכשרה–ף "פ עם מעו"שת❖

סיוע ועידוד  –לתיירניםשל מאיץ להקמה בהתארגנות ❖

כל הנושא בשיתוף ומימון של  . להקמת עסקי תיירות

.ף"מעו+ האשכול 

עסקים קטנים ואומנות



בשלבי  ' שלב א–וולטאיםפרויקטים פוטו ❖

.  עד סוף השנה כל האתרים ייצרו חשמל. סיום

.מגוון וגדול יותר–' עובדים על שלב ב

.בחינה של נושא אגירת אנרגיה❖

בחינה של ייזום הקמת תחנת ייצור חשמל  ❖

.בתרדיוןמגז טבעי 

.מכרז של תחנות הטענה לרכבים חשמליים❖

מיזמים בתחום אנרגיה וחשמל



המועצה  –פריסת סיבים אופטיים בישובים ❖

חופרים  , רוב הישובים מחוברים)!! המתקדמת בארץ

(המשך פריסה ויצירת אלטרנטיבות, בישובים

.ייזום של חוות תקשורת ווירטואלית❖

.מיזם טוחני אשפה לתושבים❖

.פיתוח וייזום שימושים עסקים למטווח משגב❖

.שוק איכרים משגב❖

נושאים נוספים



תודה רבה
.


