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 ( 22/11פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה )
 2022/12/29שהתקיימה ביום  

 
 אמיר בשן )הר חלוץ(,  י )חרשים(,  דן בבליהודית אוליקר )יובלים(,  אסף אברהמי )גילון(,  דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(,    נוכחים: 

 אורה זיגלמן )עצמון(,  תמר ויינר )תובל(,  ליאור דינרמן )אשבל(, ערן הספל )אבטליון(,  רפי דיין )מורשת(,  אבי גרבובסקי )הררית(,  
 ב(,  "מיקי מלך )מצפה אביאביתר לוי )מורן(,  מוני בוחניק )שכניה(,רותי יהודה )שורשים(,  גל חכים )צורית(,  משה'לה זילברשטיין )מנוף(,  
 נורית צ'סניק שקד )לוטם(,  אסתר פרץ )כישור(, ת סלע )קורנית(, אילת פאר )יעד(,  יהודיצלאח עלי סואעד )חוסנייה(,  

 דפנה שני אופק )פלך(.  , דנה ראובנס )מכמנים(
 

 אורן ג'וליאן )לבון(,  חני בן שימול )אשחר(,  אמיר בורשטיין )כמון(,  אחמד עלי סואעד )ס. ראש המועצה, סלאמה(,  :  חסרים
 רונן גל )מעלה צביה(, דיאב יונס דיאב )דמיידה(, דודו מנור )טלאל(, חוסיין נעים )ערב אל נעים(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, 

 אראל עוזיאל )יודפת(.מוסא מוחמד עואעד )כמאנה(,   אורן סלעי )רקפת(,
 

 עו"ד קובי קורין )יועמ"ש(. דוד דהן )מבקר המועצה(,  דע )מנכ"לית(, לימור ברק )גזברית(,  -: מירב בןמשתתפים נוספים
 

 של חבר מליאה חדש  הצהרת אמונים .1
 שפרש(, הצהיר הצהרת אמונים בהתאם לנוסח הנדרש. קובי שיר מוסקוביץ'  ף את  )מחלי  מורןהמייצג את    אביתר לוי

   .ובהצלחה בתפקיד  וואיחלו לו  להצטרפות  וי המליאה ברכו אותות/חבר
 

 הקודמת   ההחלטות המליאאישור   .2
 .28/11/2022מיום  ,  10/2022  הקודמת  המליאהת  חברות/י המליאה התבקשו לאשרר את החלטות ישיב

 
 . 0, נגד:  0, נמנע:  23בעד:  

 
 המקומיים.   וועדיםלסמכויות  האצלת  אשרור   .3

מליאת המועצה ומפורטת במסמך תאם להחלטות קודמות של  הר את האצלת הסמכויות לועדים המקומיים בראש המועצה הציע לאשר
 המצורף כנספח א'.

 
 . 0, נגד:  0, נמנע:  23בעד:  

 
 לחכ"ל בע"מ  העברת פעילות מינהלת תרדיון  אישור   .4

נהלת תרדיון בע"מ לחברה הכלכלית ימנכ"ל החכ"ל, מנהל הפיתוח העיסקי, שמוליק דודאי, הציג את הסיבות להעברת פעילות חברת מ
המליאה התבקשו    חברות/י.  בהתאם להחלטות ודירקטוריונים של שתי החברות  של משגב, תוך שמירת קיומה של מנהלת תרדיון בע"מ

הוסכם  אך לבקשתו של חבר המליאה מוני בוחניק )שכניה(,    ,ון בע"מ לחברה הכלכלית של משגבאת העברת פעילות מנהלת תרדילאשר  
 י המליאה.ות/בטרם יובא לאישור חבר  ,הנושא יובא לדיון נוסף בועדה האסטרטגית לפיתוח עיסקיש

 
 דפנה שני אופק לועדה לשיוויון מגדרי.  מינוי   .5

 ה לשוויון מגדרי.ועדל,  דפנה שני אופק )פלך(חברות/י המליאה התבקשו לאשר את מינויה של חברת  
 

 . 0, נגד:  0, נמנע:  23בעד:  
 

 .2023קטנות לשנת    ותאישור קופ .6
 ב'. לאגף כספים, לגזברות, לספריה ולקמפוס החינוכי בהתאם למפורט בנספח    2023קופות קטנות לשנת  חברות/י המליאה התבקשו  

   
 . 0, נגד:  0, נמנע:  23בעד:  

 
 אישור הלוואה להקמת מבנה הבריאות .7

 מליון ₪ והמלצת ועדת הכספים לאשרה    18.5הצורך בלקיחת הלוואה להקמת מבנה הבריאות בגובה  גזברית המועצה הציגה את  
 .  )המצורפת כנספח ג'( וביקשה את אישור חברות/י המליאה ללקיחת ההלוואה

 
 . 0, נגד:  0נמנע:  , 23בעד:  
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 2022דצמבר  תב"רים לחודש   .8
 '. חברות/י המליאה התבקשו לאשר את התב"רים. דגזברית המועצה הציגה בפני חברות/י המליאה רשימה של תב"רים שמצורפים כנספח  

 
 . 0, נגד:  0, נמנע:  23בעד:  

 
 התיחסות חברות/י המליאה לעבודת מליאת המועצה בשנה החולפת   –דיון   .9

 ישיבת מליאה מסכמת זו היא האחרונה לקדנציה הנוכחית של המועצה.
תהיה שנת הפעילות האחרונה לפני הבחירות לרשויות המקומיות    2023שנת .  התאוששות ממשבר הקורונההתאפיינה ב  2022שנת  

 ועצה על אגפיה לפיתוח הישובים והאזור בשנים הבאות.  ואמורה להוות בסיס להמשך פעילות המ
 .באתר המועצה, ניתן לראות  2022את סיכום העשיה של המועצה בשנת  

 
 בתקופה שחלפה וציפיותיהם לשנה הקרובה. ות השונות  ופעילותן/ם בועדחברות/י המליאה התייחסו בזה אחר זה לפעולות המועצה  

 
 עיקרי הדברים: 

ים וראוי שתקבל תהודה מתאימה אצל כלל התושבים בעזרת דברור  דיה של המועצה אשר מתחילה לקרום עור וגייישנה תנופת עש −
 אפקטיבי יותר.

שירותיות המורגשת כמעט בכל  ב רות לתושבים והישובים ובמיוחד במידת  יניכר שפעילות המועצה סדורה ומשמעותית בשיפור הש −
 פעילויות המועצה. 

תוו דרך לפעולות השוטפות  ימורגשת האטה בפעילות הועדות האסטרטגיות שהיו פעילות מאוד בתחילת הקדנציה של המליאה וה −
 של אגפי ומחלקות המועצה, בד בבד עם פעילות ועדות המועצה המלוות אותם.

י לתת את הדעת למשמעות שבהמשכיות הפעולה של נציגי הציבור ובערך של צבירת ידע ונסיון הדרושים לפעולה ציבורית  כדא −
 אפקטיבית.

 
 .רוט סיכום השנה על ידי חברי המליאה מצורף כנספח ה'יפ
 

 דיווחי ראש המועצה  .10
קבות בחירות נובמבר  שגובשו לקראת הקמת הממשלה בענים  דכן כי לראשונה, מאז ומעולם, נכללו בהסכמים הקואלציוראש המועצה ע

, סעיפים שעשויים להשפיע בחיוב על קידום ההתישבות בגליל בכלל והשוואת התנאים להקצאה ופיתוח מגרשים לבניה למגזרי  2022
 . , תוך השפעה ממשית על זמינותם ועלותם לנקלטים צעיריםהאוכלוסיה השונים

ישבות בקיבוצים ובמושבים,  יבה שהצליחה לרתום שותפים רבים מהרשויות המקומיות, תנועות ההתיה ממושכת ורחיההישג הוא פרי עש
 מערכת הפוליטית.מכל גווני הבעלי מקצוע מתחומי המקרקעין וכן שותפים  בכירים לשעבר במערכת הביטחון,  ,  ציבוריים  בעלי תפקידים

הצהרת כוונות כישבות בהסכמים הקואליציונים,  י ם ההתושל קידיש לראות את ההישגים בהטמעת האינטרסים  ראש המועצה הדגיש ש
 בטווח זמן נראה לעין.  אשר יש לקוות שיזכו לביצוע ומימוש

 
 

 . דע, מנכ"לית המועצה-רשמה: מירב בן
 

 בברכה, 
 
 
 דני עברי
 צהראש המוע

https://www.misgav.org.il/1542/
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כ"ח כסלו תשפ"ג  חמישי יום  
2022דצמבר  22  

 
 

 כתב האצלת סמכויות לוועדים מקומיים
 מועצה אזורית משגב

 
 
 

 הוועד המקומי יפעיל את תקציבו אך ורק כפי שאושר על ידי מליאת המועצה. . א

 

לטובת   .ב ורק  אך  להשתמש  ניתן  לישובים  מהמועצה  המועברים  המקומי  הוועד  כספי 
 סעיפים המופיעים בכתב ההאצלה. 

 
 הועד המקומי יפעיל את הסמכויות להלן אך ורק במגבלות התקציב העומד לרשותו.  .ג
 

 בישוב. 0-3קיום פעילויות העשרה של תרבות וחינוך לגילאי  .1

ופיתוח  תחזוק  .2 ציבורייםת  גינון  נוי, שטחי  גינון,  כבישים,   1גני משחקים ,  דרכים, 
   .פים"ושצ

   .הישובניקיון שטח  .3
ל .4 החשמל  צריכת  עבור  החשמל  לחברת  ותשלום  כיבוי  רחובות  הפעלה,  תאורת 

 . בתחום הישובותאורת בטחון 
 פעילות נוער וחינוך בלתי פורמאלי בתחום הישוב. .5
   . המחייב של שטחי ספורט ומגרשי משחקים לפי התקן הישראלי ושמירה תחזוקה   .6

 . כולל הנגשתו  תחזוקה של מבני ציבור .7

 2קבורה  .8
 הנהלה וכלליות.  .9

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 31/1/2021מיום   3/2021על פי החלטת הנהלה מצומצמת   1
 12/9/2019מיום  12/2019על פי החלטת מליאה   2



 אגף הכספים                          
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 3202אישור קופות מזומנים לשנת הנדון: 
 
 
 

 - המובאות לאישורכם  2023להלן קופות המזומנים לשנת 

 ₪. 2,500  -קופת כספים באחריות יפה הרטמן .1

 ₪. 300 - קופת מועצה גזברות באחריות רינת .2

 ₪.  200 -קופת פרט מזומנים ספריה באחריות רון ניסל .3

 ₪. 6,000  -קובי מאלקופת טיולים ומנהלים בי"ס קמפוס משגב באחריות  .4

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                   
   שני משעלי                                                                                                                    

 ונות ראשית, מנהלת חשב                                                                                                                         
   מ.א משגב                                                                                                                     

                                                                                                                       
 



 
18.12.2022 

 
 .18.11.22 ומיום 11.12.22פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום                                      

 
 .רונן גל, שני משעלי, לימור ברק, מוני בוחניק, יהודית אוליקר, אמיר בשן : משתתפים

 . מנהל אגף הנדסה–תומר לוין : מוזמן
. מוסא מוחמד עוואד, חני בן שימול, דן בבלי, סאלח עלי סועאד: ולא הגיע

 
 

 :סדר יום
 

 .הלוואה להקמת מבנה להשכרה לקופות החולים .1
 

 : דיון

. פרויקט מבנה להשכרה לקופות החולים הוצג ואושר במליאת המועצה לפני כשנה וחצי כחלק מתקציב הפיתוח .1
מדובר בפרויקט שאמור לשפר את מתן שירותי הבריאות לתושבי המועצה וכן להניב מקורות הכנסה משכירות בתווך 

. קיימים הסכמים עם קופת חולים כללית ומכבי לטווח ארוך המבטיחים הכנסה קבועה משכירות לטווח ארוך.  הארוך
 באשר תגיש ועדת הכספים  למליאה את המלצתה, לאחר גמר התכנון הכנת כתבי הכמויות והאומדנים, כפי שהובטח

 .לצורך קבלת אישור המליאה למלווה הנדרש למימון הפרויקט, למקורות המימון לפרויקט 
 

לימור הציגה את החומר . והדגיש שהפרויקט בשל ליציאה למכרז, תומר הציג את תכנית המבנה ואומדן שהוכן .2
האומדן . ח תחשיבי סילוק ההלוואה והתזרים הצפוי" מלש26.8 –שנשלח לחברי הוועדה הכולל  את האומדן לביצוע 

 נמוכה יותר ותשומות הבניה היו נמוכות המתאים להערכות שבוצעו לפני מספר שנים כאשר הריבית היית
 : הוצגו מקורות המימון לפרויקט.   משמעותית

.   שנים עם גרייס מלא לשנתיים15ח לתקופה של " מלש18.5הלוואה בסך 
. ח" מלש3.3הרשאות קיימות ממשרדי ממשלה בהיקף 

. ח" מלש1גיוס מקורות נוספים בהיקף 
 . שנים מקרן מקורות חד פעמיים5ח מלווה עצמי ל " מלש1.5ח מתוכם " מלש4      השקעה מקרנות המועצה  בהיקף 

ההשקעה מהקרנות נדרשת לאור דרישת משרד הפנים להשתתפות עצמית של הרשות בפרויקט לצורך מתן אישורו 
.  עלו הריביות באופן ניכר2020וכן מכיוון שמאז הכנת התכנון בשנת , ללקיחת ההלוואה

התחשיב מציג תזרים חיובי לאורך . ח המועצה אלון מררי "י אנשי מקצוע אורי אקרמן ורו"התחשיב שנערך נבדק  ע
. ח בשנה" מלש3כל תקופת החזר ההלוואה ובסופו תקבל המועצה רווחים  מהמבנה בסדר גודל של כ 

התחשיב .  שנים עם גרייס מלא של שנתיים בריבית קבועה15ח למשך " מלש18.5ההמלצה הינה ללקיחת הלוואה   
. ובקשר ראשוני עם בנקים התקבלו הצעות עם ריביות נמוכות יותר, 5%הוכן על בסיס ריבית קבועה של 

, ש המועצה  מה נקבע בהסכם בנוגע למחויבות החברות לתוקפו"חברי הועדה ביקשו לבדוק עם קובי קורין יועמ
ובמידה ,  שנה15 –ונמצא שהחברות השוכרות אינן רשאיות להפסיק את השכירות לפני תום התקופה הראשונה שבו 

ויבחרו להפסיק את השכירות הן התחייבו להמשיך לשלם את דמי השכירות ולמלא את כל ההתחייבויות החוזיות  
התחייבות זה גם קיימת ביחס לתקופת האופציה . גם אם לא יעשה בו שימוש, שבהסכם למשך כל תקופת ההסכם

.  שנה25ועד ל , אם תמומש
 

. חברי הועדה מבקשים מלימור לבחון אפשרות מסלול החזר ההלוואה הכולל תחנות יציאה לצורך מחזור ההלוואה .3
. מבקשים לבחון האם קיימת אפשרות של שילוב עסקים של רפואה משלימה כשוכרים בחלקים הפנויים להשכרה

 
 :לימור עדכנה את חברי הועדה במספר בדיקות שנערכו עם יועצים ועם הבנקים , 18.12.22ב  .4

למעט  מיקרים מיוחדים של רשויות  ) נמצא שאין הלוואות מדינה לרשויות מקומיות בתנאים של ריבית מופחתת  -
 .(בהבראה 

ההמלצה של הבנקים ללכת על . חצי פריים וחצי ריבית קבועה: קיימת אפשרות לשלב שני מסלולים בהלוואה -
ושבריבית קבועה אנחנו . ריבית פריים מאחר ואם המדד יעלה יש לנו ביטחון שגם שכר הדירה צמוד למדד

 .מקבעים כרגע ריבית גבוהה
 .אפשר לצאת באמצע עם עמלת פירעון מוקדם ובדרך כלל זה לא משתלם". תחנות יציאה:לא קיים מסלול של  -



לא מומלץ . ח מהקרנות" מלש4מ לעמוד בדרישות משרד הפנים וגם משיקולי כדאיות לקחנו בחשבון  מימון של "ע -
מדובר בפרויקט כלכלי ולכן ממליצה לצאת לדרך ולאשר   .   לקחת סכום גבוהה מכך ולשעבד יותר מהקרנות

וגם לאחר שנקבל , לאחר האישור נגיש בקשה להיתר ממשרד הפנים. ח" מלש18.5באופן עקרוני הלוואה של 
אנחנו תמיד עושים ונמשיך לעשות התמחרות בין הבנקים .  אפשר יהיה לבחון מחדש את התנאים, היתר

 
 :הוועדה ממליצה למליאה .5

 .ח למימון הפרויקט" מלש18.5 לאשר את לקיחת המלווה בהיקף  -
,  מינוס הם נותנים מהפריים%ובהם כמה , עם קבלת ההיתר ממשרד הפנים ולאחר מיצוי הברורים עם הבנקים -

 .י וועדת כספים"תנאי ההלוואה יוצגו ויאושרו ע
 

 
 
 
 

 רונן:  סיכם 



2022רים לאשור המליאה דצמבר "תב

תקציב גורם מממן

מאושר 

נוכחי

עדכון 

התקציב

תקציב 

מאושר 

חדש

הרשאה חדשה ממשרד החינוך 1,388,504        1,322,504        66,000           משרד החינוך

תוספת נדרשת לקיום הפרוייקט 378,996           344,996           34,000           קרן השבחה

100,0001,667,5001,767,5001,767,5000:כ"                      סה

הרשאה ממשרד השיכון לתכנון הרחבה 605,000           605,000             -                  משרד השיכון

קידום מימון לתכנון הרחבה 995,000           995,000             -                  קרן השבחה

01,600,0001,600,0001,600,0000

 קידום מימון לתכנון הרחבה 409,718           409,718             -                  קרן השבחה

1718,1420רים " מיתרות חלף השבחה של הישוב תב 190,282           190,282             -                  ועד מקומי תובל

0600,000600,000600,0000:כ"                      סה

 150,000             -                    150,000         קרן מקורות חד פעמיים

 הרשאה חדשה מהחטיבה להתישבות 677,286           450,000           227,286         החטיבה להתישבות

377,286450,000827,286827,2860:כ"                      סה

הרשאה ממשרד התחבורה 560,000           560,000          משרד התחבורה

 הסדרת חניה לבית העלמין 140,000           140,000             -                  קרן השבחה

0700,000700,000700,0000:כ"                      סה

 הרשאה חדשה ממשרד החינוך 1,224,664        1,224,664          -                  משרד החינוך

01,224,6641,224,6641,224,6640:כ"                      סה

 קידום מימון לתכנון הרחבה 320,000           320,000             -                  קרן השבחה

0320,000320,000320,0000:כ"                      סה

יובלים,תובל, לקידום מימון הרחבות לוטם 3,806,056        1,724,718-      5,530,774     קרן השבחה

5,530,774-1,724,7183,806,0563,806,0560:כ"                      סה

ד" יח39תכנון הרחבה תובל 

ד" יח28תכנון הרחבה יובלים 1742

2022חברה וקליטה 1690

2022חלף השבחה -ישובים1718

הערות

1740
שדרוג יסודי סלאמה מרעידות 

אדמה

הרחבת יסודי מורשת1584

' מס

ר"תב

תקציב נושא

הוצאות צפוי

חוסר 

תקציבי

ח"מקורות מימון בש

ד" יח117תכנון הרחבה לוטם 1741

1743

חניון רכב כבד1744



6,008,0604,837,44610,845,50610,845,5060 כ"סה
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 י מליאת המועצהות/חברעל ידי  2022סיכום העשייה בשנת 
 

 הייתה שנה מעניינת בפעילותי בועדת ביטחון. היתה שנה טובה.  (: מצפה אבי"ב)  מיקי מלך ✓

ועדת הכספים בה אני משתתף היא ועדה רצינית ומעמיקה. השנה הקרובה צפויה להיות שנה )שכניה(:    מוני בוחניק ✓
 מאתגרת. מאוד  

גרבובסקי ✓ הטכניים  יחד(:  -)הררית  אבי  הנושאים  את  לצמצם  רצוי  מאתגרת.  ועדה  היא  חבר  אני  בה  הביקורת  ועדת 
 ומת לב רבה יותר לנושאי עומק מהותיים.  רצוי להביא לישיבות המליאה  שהמובאים למליאה ולתת ת

 כרות עימן/ם.יה)ובמיוחד לישיבות סיכום( את מנהלי המחלקות והאגפים כדי להעמיק את ה

)קורנית(: אני חברה בועדת הביקורת, בועדת הנצחה ובועדה האסטרטגית הרב דורית שפעילותה מצומצמת.    יהודית סלע ✓
הטמעת האינטרסים שלנו בהסכמים הקואליציוניים, צריכה לקבל ביטוי במידע  בעניין הבשורה המשמחת שקיבלנו היום 

של המועצה והעומד בראשה. אין די בפרסומים השבועיים של ראש המועצה יה ידע מה העשיכדי שי ,שמועבר לציבור
 לפעול ליצירת דוברות.צריך  ו  ,כדי להעביר את המידע

בועדה לש)יעד(  אילת פאר  ✓ חברה  בראשה עשתה עבודה מצויינתווויי: אני  ובועדת שמות שבה    , ן מגדרי שהעומדת 
 להפתעתי עומס העבודה רב מהמצופה. 

: השנה הבאה עומדת להיות קשה ברמה הגלובלית ועלינו לעשות מאמץ להשיג הישגים מול הממשלה )מורן(  אביתר לוי ✓
 הקמת בית.בחינוך ובהנוכחית. יש לשים לב לקשיים של משפחות צעירות המאותגרות בעלויות גבוהות  

אים הפורמאליים  מק על פני הנוש: אני פעיל בועדת ביטחון. מברך על הגדלת נתח דיוני העו)מנוף( מוישל'ה זילברשטיין ✓
 ומבקש להמשיך ולהגדיל את חלקם. מציע לקיים תהליך אסטרטגי נוסף שיעסוק בעתיד משגב.שבהם עוסק המליאה,  

רותיות של המועצה ראויה לציון  ייה של הישובים. השי: מורגשת היטב שותפות המועצה בעש)לוטם(  נורית צ'סניק ✓
 מברכת עליה.  ואני  , היא אינה מובנת מאליה,  לשבח

עטתי להשתתף בישיבות המליאה ובועדת ההנהלה בה אני חברה. אשמח אם חלק מהישיבות  : מי)מכמנים(  דנה ראובנס ✓
 רטואליות. המועצה עושה שינויים רבים טובים אשר אינם מגיעים באופן מספק לידיעת הציבור. ייוכלו להיות ו

: אני מודה לעובדי המועצה על עבודתם הטובה והמסורה ממנהלי האגפים המחלקות ועד העובדים  )גילון( אסף אברהמי ✓
הזוטרים. הועדה האסטרטגית לפיתוח עיסקי סיימה את עיקר עבודתה בהתווית דרך ותוכניותיה יוצאות לפועל. אנחנו 

חוסן הכלכלי והקהילתי שלנו. אני צריכים להשתדל לגייס את המשאבים הלאומיים לטובתנו. חשוב שבמקביל נבנה את ה
מקווה שנשכיל לפעול בתחום מידע לציבור שכמה לדעת מה נעשה עבורו. יש לציין את החשיבות הרבה של המתנדבים  

 הרבים הפעילים ברבים מתחומי החיים שלנו במועצה ובישובים. 

זו.  ויש להמשיך במגמה    בות המליאה: ניכר שינוי משמעותי לטובת המשקל של דיוני העומק בישי )אשבל(  ליאור דינרמן ✓
בה אני    ,חינוך בלב הקהילה  מתבקש לקיים מפגשים עם מנהלים האגפים והמחלקות. הפעילות של הועדה האסטרטגית

 מועטה מידי.בעיניי  חברה, היתה  

הרגשת   : אני פעילה בועדה לתכנון ובניה ובועדת מכרזים ומזמינה לנצל אותי לפעילות נוספת.)שורשים(  רותי יהודה ✓
השותפות של חברי המליאה בפעילות התעצמה בשנה האחרונה. יש קושי בהבאת המידע על עשיית המועצה לידיעת 

ת הרבות שהוקמו באזור. ההעברות  להקמה של תשתיות תחבורתיות כמו הככרוהציבור, כולל את העשייה שהביאה  
 רת המידע מהמועצה בפייסבוק. הכספיות מהמועצה לישובים מסייעת רבות לפיתוחם. יש לשפר את העב

המליאה הזו היא המליאה המסכמת האחרונה בקדנציה הזו. אני גאה שזכיתי להיות שותפה  יהודית אוליקר )יובלים(:   ✓
לבניית משגב וגאה שהמליאה הנוכחית היתה שותפה ותמכה בביסוס משגב. המועצה בקדנציה זו דואגת לחיים השוטפים  

רותיות. אני אוהבת את השקיפות של עבודת המועצה ונהנית ממנה מאוד בועדת יבש  שלנו בישובים ויש שיפור ניכר
ה המבססת  יהכספים, בה אני שותפה. אני מעריכה מוקירה את הפוסט השבועי של ראש המועצה שמשתקפת בו העשי

 את משגב.

הקהילה ויו"ר ועדת ההנחות. הייתי ממליץ לבצע סיכום של    חבר בועדה האסטרטגית, חינוך בלב  : אני )מורשת(  רפי דיין ✓
 פעולת הועדות האסטרטגיות. 
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שעושה עבודה רבה. אני רוצה לציין את העובדים הזוטרים    ,: אני שותף פעיל פיזית בועדת המכרזים)אבטליון(  ערן הספל ✓
נפלאה. רואים את העבודה  ישל המועצה שעושים עבודה מצויינת במסירות וש ובמיוחד  רותיות  הטובה של המועצה 

 רות של אגף שפ"ע ואיכות הסביבה בתחום הטיפול הפסולת ובתחום הוטרינריה. ניכר שהאגף עבר מהפך. יבתחומי הש

: אני חברה בועדת הביקורת בה היה עומס עבודה רב ובועדה האסטרטגית "רב דוריות והגיל השלישי",  )כישור(  אסתר פרץ ✓
גם בכל הנוגע    ,הם פריפריה של המועצה  ,כמו כישור  ,ה. אני חשה שישובי הרכסשבה היתה פעילות מועטה לאחרונ 

 רותים ומבקשת להקדיש להם משאבים ותשומת לב ראויים.ילתשתיות וש

לציין את העבודה  )צורית(  גל חכים ✓ יש  קולחי משגב עושה עבודה מופלאה.  קולחי משגב. מנכ"ל  דירקטוריון  חבר   :
 וכל מה שקשור לענייני מקרקעין.  , )כספים(  הגביהוההנדסה  אגפי  י  המקצועית המצויינת שנעשית ע"

היו  הם  : ניכרת העבודה הרבה והטובה של המועצה. היו במועצה שינויים רבים ובסופו של דבר  )עצמון(  אורה זיגלמן ✓
הנראה   יה של המועצה והמידע שמגיע לציבור, ככלילטובה. ניכרת פריחה במחלקות רבות במועצה. קיים פער בין העש 

בשל אי התעניינות הציבור. יש חברי מליאה שממעיטים להשתתף במליאות ורצוי להחליפם. אני חברה בועדת ההנהלה  
רותיות של הועדה לתכנון ובניה ראויה לשיפור ונדמה  יובועדה לתו"ב ובועדה האסטרטגית לרב דוריות והגיל השלישי. הש 

 צעות לשיפור.  והמועצה אוזן קשבת גם להערות  בי  שבה לא בוצעו שינויים ששיפרו את תפקודה. מצאת

: הוכחנו כמליאה שאפשר לעשות עבודה טובה גם באוירה ביקורתית וברוח טובה. אני מעריכה מאוד )תובל(  תמר ויינר ✓
את השינוי האסטרטגי שמוליכה המועצה והיא נראית כפורצת דרך ברמת המדינה. הפיתוח העיסקי של המועצה, יוזמתי 

אך יש לשים לב    ,רותים לאשכולות הישוביםיתוך לקיחת סיכונים מחושבים. אני מברכת על פיזור הש  ,מיחהוממוקד צ
להתבצע בצורה מקצועית    ךצרי  המועצהלפערים שקיימים בין ישובי הפריפריה של המועצה לישובים שבמרכזה. דברור  

נסבל.  בלתי  קושי  להיות  והופך  מטריד  מאוד  במשגב  הציבורית  התחבורה  נושא  המליאה.  חברי  על  להתבסס  ולא 
רוצה  ובמועצה    המנהליםחסות האחראית של המועצה לכספי ציבור מעורר השראה. אני מוטרדת מאיכות חיי  יההתי

רותו  ינשחקים מעומס העבודה. אני מודה ליועמ"ש קובי קורין על שלראות תשומת לב שמופנית לרווחת עובדי המועצה ש
 הטוב והאדיב.   

כניות המועצה שהייתי עדה להן לפני מספר שנים. אני חושבת  : אני מתרשמת מהביצוע של ת)פלך(  דפנה שני אופק ✓
 שיש לבחון את פעולת הועדות האסטרטגיות וכיצד ניתן ליצור להן המשך.

שום  יכיועץ שליווה תהליכים אסטרטגיים פעמים רבות, למרות שהייתי מאוד סקפטי לאור נסיוני, הי  : )הר חלוץ(  אמיר בשן ✓
כנית אסטרטגית. ניתן לזקוף את זה לזכות יישום הטוב ביותר שהכרתי של תשל התוכנית האסטרטגית של משגב היא ה

תי עזיבתה של מנהלת אגף החינוך. לאורם. מדאיגה או  ם,הערכים שנמצאים בבסיס הפעולה והנחישות לחתור למימוש
די לשמר ולהשתמש את הידע  סיון הנצבר של חברי המליאה ורצוי שחברי מליאה ישארו בתפקידם כילדעתי יש ערך לנ 

 ולא להתחיל כל פעם מהתחלה.שברשותם,  

והמתנדבים על הודעה כתובה(: אני מודה לראש המועצה לכל צוות העובדים, הבכירים והזוטרים מעלה צביה, ברונן גל ) ✓
 עבודתם המסורה הרבה והמצויינת.

כל פניה נענית מהר ובאופן משביע  ראשית,  במגוון אמצעים.    הציבור: יש לנו תקשורת עם  , ראש המועצהדני עברי ✓
יש לנו או שקוראים את הדיווחים השבועיים המעודכנים.    ,אנשים שמעורבים או מעורים בפעילות המועצה. שנית,  רצון

קורא את הדיווחים השבועיים ולא מתעדכן באתר ו/או  לקשר עם חלק מהציבור שאינו מעורב ולא  בעיה להגיע  
 .  באפליקציה

בין   ,תקופה קשה מאוד. נושא התחבורה הציבורית מורכב מאוד והוא  ,אנחנו לפני תקופה קשה ועברנו בהצלחה יחסית
 . אחרות חוואחת הסיבות לקושי שרשויות    ,היתר

 שהגדרנו.   , הכיוון שלנו לא שונה והמשכנו להתקדם לכיווןמהתכנית האסטרטגית  הוסטהקשב שלנו לא  
 אני מודה לכולכן/ם ומאחל לכולנו שנה טובה.

 

 

 


