לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 571/

שהתקיימה ביום  81.80.20במשגב

השתתפו :רון שני (יו"ר) ,עמיר שנאן (אשבל) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,דן בבלי (חרשים) ,חיים גולדנברג (טל
אל) ,רחל רביד (כמון) ,עארף סואעד (כמאנה) ,קובי שיר מוסקוביץ' (מורן) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,ירון מאיר
(מצפה אבי"ב) ,אחמד סואעד (סלאמה) ,אמיר גוטר (עצמון) ,רונן גל (צביה) ,חיים כץ (צורית) ,שייקה פרנקו
(קורנית) ,רותי יהודה (שורשים) ,אסא פיין (שכניה).
לא נכחו בישיבה :יורם אייזנברג (אבטליון) ,עומר שחור (אשחר) ,מיכאל עובדיה (גילון) ,עמיחי רוקח (הררית),
עבדאללה סואעד (חוסנייה) ,אמיר בשן (חלוץ) ,שמוליק יערי (יובלים) ,דני עברי (יודפת) ,גיל קני (יעד) ,יוחנן בייט
(כישור) ,שמוליק ישראלי (לבון) ,אופיר פנסטר (לוטם) ,רפאל דיין (מורשת) ,אילן מאייר (מנוף) ,חוסיין נעים (ערב
אל נעים) ,טל חכים דרומי (פלך) ,נאדר ניקולה (ראס אל עין) ,אילן בלוך (רקפת) ,משה מדינה (תובל).
נכחו :דר' חיה בנדק ,נירית סגל ,גיל גורייבסקי ,דודו דהן ,שאול אשואל ,אלון זלצמן.

 אישור פרוטוקול
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  4071/מתאריך  11.6.1/לאחר ההערות שהתקבלו.

 דיווחים
תכנית יישוב לדורות
אנו נמצאים כעת בסיום של תהליכי הבקרה של יישוב לדורות .כפי שדווח בעבר ,נשכרו שתי יועצות בנושא זה
אשר עבדו מול המנהלים7ות במועצה ,היישובים ותושבים .הדוח הוצג בפני רון וחיה ובאחת ממליאות המועצה
הקרובות הנושא יוצג ויידון.
כפר נוער ערבי
כידוע וכפי שהוצג בעבר ,קיבוץ אשבל הסכים לאפשר את בניית הכפר בתחומו .העמותה המפעילה רוצה להתחיל
לפעול בשנת הלימודים הקרובה וייתכן כי משרד החינוך יעניק להם מבנים זמניים .כמו כן ייתכן כי המבנים יוצבו
בתקופה הראשונית בשטח המועצה (אזור אתגר).
חוק הפיקוח על הצהרונים בגני הילדים וכיתות א'-ב'
הנושא הוצג ונסקר בפני מליאת המועצה ע"י ראש המועצה ומנכ"לית המועצה.
רותי :האם יש יכולת והיערכות מבחינת כ"א?
רון :יש היערכות ,אבל יש הרבה שאלות לא פתורות.
אחמד :מבקש שהיישובים הבדואים ייכללו בתכנית ,ויהיה שיתוף ועדכון מידע לנציגי המליאה.
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היערכות חדשה של משטרת ישראל באזורנו
עד לפני כמה שנים ,מג"ב היו במועצה וגם המשטרה .מג"ב ישב בתרדיון במבנה שלנו .שם ישב מפקד החבל,
הסיור הכפרי ,מחסן הנשק .אחריות מג"ב הייתה על כל שטח המועצה .לעומת זאת ,יישובי המועצה היו פזורים
תחת  0תחנות משטרה -כרמיאל ,משגב ,עכו (טלאל) ,מעונה (חרשים) .בעת האחרונה התרחשו מס' דברים:
ראשית ,המפכ"ל החליט על אחדות הפיקוד -כל כוחות המשטרה נמצאים ת"פ מפקדי תחנות המשטרה .לאחרונה
המשטרה הקימה מחדש את המרחבים ,כאשר רוב יישובינו נמצאים תחת פיקוד מרחב גליל (ליד שפרעם) ,למעט
טלאל (הנמצאת במחוז חוף) וחרשים ששייכת למרחב גליל מזרחי .בנוסף ,באזורינו מקימים מס' תחנות משטרה
חדשות :אחת במג'ד אל-כרום אשר תחלוש על יישובי הרכס הצפוני (פלך ,כישור ,תובל ,הר חלוץ ולבון) .תחנה
חדשה נוספת היא תחנת טמרה שתהיה אחראית על מצפה אבי"ב.
פרס החינוך המחוזי  -מקום ראשון במחוז הצפון
בחודש שעבר התקיים ביקור של מנכ"ל משרד החינוך במשגב .במסגרת הביקור נמסר לנו שזכינו בפרס החינוך
המחוזי – במקום הראשון .בנוסף ,נמסר כי אנו מועמדים לפרס החינוך הארצי של משרד החינוך .ברכת המליאה
שלוחה לכל צוותי החינוך במשגב ולאגף החינוך במועצה.
פרס רבין לאיכות ומצוינות
משגב זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות בשירות הציבורי ע"ש יצחק רבין ז"ל לשנת  .6416המועצה דורגה
בארבעה כוכבים בקטגורית ארד .הפרס ניתן למשגב על סמך דירוג המתבסס על מודל המצוינות של הE.F.Q.M -
(הקרן האירופית לניהול איכות) ,ובחינה של  6בעלי תפקידים בכירים בעלי ניסיון ציבורי וארגוני .המועצה נדרשה
להגיש מסמך מפורט ומקיף ,המשקף את התהליכים בארגון ותוצאותיהם .התמונה המתקבלת מציגה ראייה
מערכתית ורחבה על המתרחש בארגון ,תוך מתן כלים ועקרונות לשיפור ולצמיחה .את עבודת ההגשה ריכזה
מנכ"לית המועצה ד"ר חיה בנדק.

א .תקציב  - 641/עדכון מס' :1
גזבר המועצה שאול אשואל הציג את התקציב המעודכן שעומד על סך  ,₪ 116,644,444סקר בפני המליאה את
השינויים .נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את תקציב  - 641/עדכון מס'  1על סך  .₪ 116,644,444בעד .1/ :נגד .4 :נמנע:
.4
רונן גל :בתאום עם ראש המועצה רון שני ,וועדת הכספים מבקשת מהמליאה לאשר את המלצותיה לתקציב 641/
שהוגשו ונדונו בהנהלה ובמליאת המועצה מתאריך  64.11.6416ו :61.11.6416
-

שינוי שיטת תקצוב פארק תעשיות משגב (אזוה"ת תרדיון) לפי תחשיב של עד  65%מהכנסות הארנונה של
הפארק אך לא יפחת מ 1/% -גביית ארנונה של הפארק בהתאם לגבייה בפועל.
העברת סכומים מעבר ל 1/% -ייקבעו בהתאם ליכולות התקציביות של המועצה לאותה שנה ובכל מקרה
התרדיון יהיה בעדיפות גבוהה.
ייחתם הסכם ארוך טווח בין המועצה למנהלת פארק תעשיות משגב.
תקציב המחלקה לפיתוח ישובים יוקצה מתקציב השוטף.
מענה לבקשות נוספות בהיקף של  1454אלש"ח עבור :אגף החינוך ,מרכז הקהילתי ,מנהלת פארק תעשיות
משגב.
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שימוש בקרן החד פעמית לאיזון התקציב וההתמודדות עם השפעות השינוי במדד הסוציו אקונומי.
ג יבוש צוות חשיבה משותף בהובלת ראש המועצה לצורך חשיבה אסטרטגית להגדרת מדיניות התקציב לאור
הצורך להתאימו בעקבות הירידה המשמעותית במענק האיזון בשלוש השנים הבאות.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת את המלצות וועדת הכספים לתקציב  .641/בעד .1/ :נגד .4 :נמנע.4 :
ב .תב"רים
לוח התב"רים הוצג ונסקר בפני מליאת המועצה ע"י אלון זלצמן ,מנהל הגבייה והארנונה .נשאלו שאלות והתקבלו
הבהרות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את לוח התב"רים כפי שנשלח לחברים .בעד .1/ :נגד .4 :נמנע.4 :

ג .מבצע משרד הפנים להנחות בארנונה
אלון זלצמן ,מנהל הגבייה והארנונה ,סקר בפני מליאת המועצה את פרטי המבצע :משרד הפנים הציע לרשויות
לצאת במבצע בו ישנה אפשרות למחיקת חובות עבר בארנונה .המבצע מאפשר מחיקת חצי מהחובות עד לשנת
 ,6410בתנאי שהנישום מסדיר את חובותיו ,מראש ,לשנים  .6415-6416התקנות עצמן מתייחסות לחובות שטרם
שולמו ואין הסדר עם הנישום.
אחמד סואעד :מבקש שמהות המבצע תועבר לתושבים ומדוע כדאי לפנות לוועדת הנחות בארנונה.
אלון זלצמן :תשובה מנומקת תועבר אל אחמד עם פרטי המבצע ואופן עבודת ועדת ההנחות בארנונה.
החלטה :מליאת המועצה מחליטה שלא להצטרף למבצע מחיקת חובות הארנונה מהטעמים שהוצגו בפניה .בעד:
 .16נגד .4 :נמנע.4 :
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ד .שונות:
ראש המועצה סקר בפני מליאת המועצה את הצורך בתכנון מחודש של אזור תעשיה תרדיון .בפני מליאת
המועצה הוצגה מצגת אשר הוכנה ע"י יעד-אדריכלים ומנהלת התרדיון .כעת ,הנושא מובא לאישור מליאת
המועצה ולאחר שעבר את אישור דירקטוריון מנהלת פארק תעשיות משגב .בהמשך ,ראש המועצה סקר את
הצורך באיחוד וחלוקה של מבננים .044 ,/44 ,544 ,044
החלטה :מליאת המועצה מאשרת שהמועצה תהיה יוזמת התכנית לתכנון תרדיון .בעד .16 :נגד .4 :נמנע.4 :



בפני מליאת המועצה הוצג הצורך בתיקון נוסח-קודם של העמדת קו אשראי לחברה הכלכלית למשגב בע"מ,
כהאי לישנא:
מליאת המועצה מאשרת מתן ערבות לחכ"ל לצורך קבלת קו אשראי  7מסגרת חח"ד בסך של  1.4מיליוני ₪
ומשכון הכנסות עצמיות.
בעד .16 :נגד .4 :נמנע.4 :

רון שני
ראש המועצה

רשם :גיל גורייבסקי
ט.ל.ח

ד.נ .משגב  | 97102טל | 70-2279017 .פקסWWW.MISGAV.ORG.IL | 70-2279021 .
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסניה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון |
לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין |
רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה :פארק תעשיות משגב ,בר לב | מרכזי שירותים :מרכז קהילתי משגב ,משגב

