לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מליאת המועצה 07/17
שהתקיימה ביום  6.11.17במשגב

ישיבת מליאת המועצה החלה עם סקירה של תרחיש הייחוס למשגב ע"י אל"מ איציק בר ,מפקד מחוז הצפון בפיקוד
העורף.
מליאת המועצה רשמה לפניה את דבריו של אל"מ בר ומודה לו על הצגת המידע .נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
בהמשך הדברים ,ראש המועצה סקר את ההיערכות לחירום של המועצה.

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

א .אישור פרוטוקול
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  06/17מתאריך  ,25.9.17לאחר ההערות שהתקבלו.

ב .הצגת פעילות המרכז הקהילתי ביישובי משגב ובשלוחות – אילה סיון בן יוסף
אילה סיון בן יוסף ,מנהלת המרכז הקהילתי במשגב הציגה מצגת על פעילות המרכז ביישובים ובמרכז המועצה .נשאלו
שאלות והתקבלו הבהרות.
מליאת המועצה מודה לצוות המרכז הקהילתי על עבודתו הענפה ומזמינה את היישובים לבקש בקשות ולהציע הצעות.
סבב התייחסויות של חברי/ות המליאה:
אופיר פנסטר :האם תיפתר בעיית ההיסעים של המרכז הקהילתי? מגרש הכדורגל?
טל חכים דרומי :המרכז הקהילתי החל במגמה נכונה בהעברת חוגים ליישובים ,יחד עם הריחוק של יישובים מסוימים
ממרכז המועצה .יש להמשיך במהלכי בינוי לצורך ביזור תשתיות באשכולות יישובים .באשר להסעות  -הסעות צריכות
להתחלק על כלל התושבים באופן שווה.
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מיכאל עובדיה :לגבי נושא האחזקה -המועצה משלמת את כל סעיף האחזקה עם הצעה להעלאה .מרכיבי שכר -גם כאן
תעלה הצעה של ועדת כספים לאשר מסגרת תקציב של משרה מלאה לרכז נוער עם הצמדה לשכר במשק .לגבי אחזקת
מבני ציבור במועצה ,עם הקמת חב' אחזקה כוללת ,כחלק ממהלך רחב של אחזקת מבני הציבור .באשר להיסעים -
לבדוק כיצד ניתן להעביר את אחריות מערך ההיסעים למחלקת התחבורה ולהוריד את הנושא הזה מהמרכז הקהילתי.
יורם אייזנברג :ראשית ,מברך על עבודת המרכז הקהילתי .עבור תושבי יישובים ספציפיים חוגים בערים כמו כרמיאל
עשויים להיות אטרקטיביים יותר .יש צורך לבחון את החוגים ולתת מענה לתחרות סביב המועצה.
אילן מאייר :לאחרונה נחשפה פרשיית סמים בקרב בני הנוער .פעילות הנוער ביישובי משגב לוקה בחסר .ישנן התנהגויות
סיכון בקרב בני הנוער .יש צורך להעביר את מחלקת הנוער תחת אגף החינוך ולרכז את הנושא תחתיו .יש לקדם רכזים
קהילתיים/חברתיים לנוער ביישובים בדומה למה שנעשה במ.א .עמק יזרעאל.
חיים כץ :לדעתי לא קיים קשר כמעט בין ועדת הנוער ביישובים לבין בתי הספר.
רחל רביד :יש להעמיק את העבודה עם הורי הנוער כדי להציף בעיות שעלולות להימצא בקרב הנוער ביישובים.
ירון מאיר :יש צורך לטפל בסמים ע"י אנשי מקצוע ולטפל ראשית בהורים ואח"כ בנוער .הורי הנוער צריכים לקחת
אחריות על פעילות והתנהגות הנוער ביישובים.
אחמד סואעד :יש ללמוד מהיישום של תכנית החומש למגזר הערבי בהחלטת ממשלה  922ביישובים היהודיים.
רחל רביד :מבקשת להזמין את מנהל מחלקת הנוער לאחת המליאות הקרובות להצגת הנתונים של מחלקת הנוער.
רון שני :הבקשה נרשמה ואדם גורן ,מנהל מחלקת הנוער ,יגיע לאחת ממליאות המועצה הקרובות.
אופיר פנסטר :האם ראש המועצה עומד מאחורי החומר שנשלח?
רון שני :הנתונים משקפים את המציאות .אני מסכים עם הרבה מהדברים שנאמרו כאן.
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ג .תכנית החומש
ראש המועצה סקר את תכנית החומש השנייה ואת נוסחות החישוב ליצירת דירוג היישובים ואופן המימון.
אילן מאייר :אני מציע שנקצה כ 10%-מסך תכנית החומש לאמצעים של חינוך משלים (בלתי פורמלי) ברחבי המועצה.
רון :מתקנים אזוריים הם באחריות המועצה ולא חלק מתכנית החומש.
קובי מוסקוביץ' :יש צורך להקפיד על סדר היום ,לא מצוין מילולית כי עשויה להתקיים הצבעה על נושא מסוים.
רון :השעות אינן מחייבות.
עו"ד קורין :אין צורך לציין מילולית "דיון והחלטה".
רון :מבקש להעלות להחלטה את תכנית החומש כפי שהוצגה במליאות הקודמות ,הנוכחית ושאושרה בהנהלת המועצה.
החלטה :בעד .17 :נגד .2 :נמנע.1 :
מליאת המועצה מאשרת את תכנית החומש השנייה ליישובי משגב.

ד .פרויקטים של החטיבה להתיישבות – תומר לוין
בפני מליאת המועצה הוצגה רשימת הפרויקטים שיוגשו לתמיכת החטיבה להתיישבות על פי נוהל תמיכה בנושאי
תשתיות ובינוי וכן נוהל טיפול נקודתי.
מליאת המועצה מאשרת את הגשת בקשות התמיכה המפורטת בנספח הרצ"ב וזאת מהטעמים הבאים:
 .1הבקשות עונות לקריטריונים שנקבעו בנוהל התמיכה.
 .2הפרויקטים המוצעים בשלים לקידום וביצוע.
 .3הפרויקטים תואמים לתוכניות ייעודיות שמקדמת המועצה כדוגמת :פיתוח מבני ציבור בישובים באמצעות תוכנית
החומש למבני ציבור ,פיתוח שבילי אופניים לרכיבת יוממות ,חיזוק תהליכי צמיחה וקליטה בישובים קטנים ,פיתוח
מתקנים ותשתיות במרכזי השרותים של המועצה לרווחת כלל התושבים.
קיבוץ אשבל ממוקם בפריפריה המזרחית של המועצה האזורית משגב עומד בפני הרחבה וקליטת משפחות וחברים
חדשים .קהילת אשבל עומדת בפני ביקושים גבוהים לצורת ואופי הישוב הקהילתי  /שיתופי היוצר מוקד ביקוש ייחודי
ברמה האזורית והארצית כאחד .מתוך הכרה בנחיצות המיידית בהגדלת הקהילה הקטנה המתגוררת כיום בישוב ,מליאת
המועצה האזורית משגב תומכת ומאשרת את הפנייה במסגרת הקולות קוראים של החטיבה להתיישבות ,לתמיכה וסיוע
בהגדלת יכולת היישוב לקלוט משפחות וחברים חדשים באמצעות רכישה והצבת מבנים יבילים [קראוונים] אשר ייהוו
פתרון מהיר ואיכותי לגידול האוכלוסייה במקום ,בהתאם לתכניות המתאר המאושרות.
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קיבוץ פלך ממוקם בפריפריה הצפונית של המועצה האזורית משגב ,עומד בפני הרחבה וקליטת משפחות וחברים
חדשים .קהילת פלך עומדת בפני ביקושים גבוהים לצורת ואופי הישוב הקהילתי  /שיתופי היוצר מוקד ביקוש ייחודי
ברמה האזורית והארצית כאחד.
מתוך הכרה בנחיצות המיידית בהגדלת הקהילה הקטנה המתגוררת כיום בישוב ,מליאת המועצה האזורית משגב תומכת
ומאשרת את הפנייה במסגרת הקולות קוראים של החטיבה להתיישבות ,לתמיכה וסיוע בהגדלת יכולת היישוב לקלוט
משפחות וחברים חדשים באמצעות רכישה והצבת מבנים יבילים [קראוונים] אשר ייהוו פתרון מהיר ואיכותי לגידול
האוכלוסייה במקום ,בהתאם לתכניות המתאר המאושרות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את רשימת הפרויקטים שיוגשו לתמיכת החטיבה להתיישבות .בעד .19 :נגד .0 :נמנע:
.0

ה .אישור תבחינים לתמיכה במוסדות ציבור לשנת  – 2018דר' חיה בנדק ,עו"ד קובי קורין
רשימת התבחינים אשר נשלחה לחברי/ות המליאה טרם הדיון נסקרה .נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
רונן גל :שני תבחינים מקבלים באופן מסורתי את הסכומים הגבוהים ביותר :ספורט ,רווחה וקהילה .מדובר בשני תחומים
חשובים .היקף הפעילות בתחום הרווחה והקהילה מתפתח וגדל במועצה .מבקש לשקול לבטל את שני התבחינים
האחרים שההקצאה אליהם היא נמוכה מאוד; לא בשל חוסר חשיבותם ,אלא בשל הצורך להיערך להתאמת תקציב
המועצה בשל העליה במדד הסוציו-אקונומי.
רון שני :אנחנו מבצעים בקרה על העמותות הנתמכות .אנחנו נבקש מלימור ברק ,מנהלת החשבונות הראשית והאחראית
מטעם המועצה על יישום התמיכות ,להגיע ולהציג את הנתונים של שנים קודמות .מציע כי יוקם צוות לבדיקת התבחינים
יחד עם ועדת כספים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את התבחינים לתמיכה במוסדות ציבור לשנת  .2018בעד .19 :נגד .0 :נמנע.0 :

ו .בתי העלמין ביישובים הבדואים – תומר לוין
תומר לוין :המועצה מקדמת יחד עם היישובים הבדואים תכניות מפורטות לבתי עלמין ודרוש אישור של מליאת
המועצה לקידום התכניות המפורטות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את התכניות המפורטות לבתי העלמין ביישובים הבדואים במשגב .בעד .19 :נגד.0 :
נמנע.0 :
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ז .שונות
מליאת המועצה מאשרת את אילי לילך ,ת"ז  ,022944904כמורשית חתימה לחשבון בנק הורים ,ביה"ס יסודי הר גילון.
החלטה :בעד .19 :נגד .0 :נמנע.0 :

רון שני
ראש המועצה
רשם :גיל גורייבסקי
ט.ל.ח
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