לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר 6031/
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א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר  5031/מיום  ,11.50.151/אושר.

ב .אישור תב"רים:
מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים המצ"ב.

ג .דיווח ראש המועצה:
 .1נציג חדש ללבון
מבקש להציג את חבר המליאה שמוליק ישראלי שהחליף את אלי פרקש כנציג לבון .המליאה מאחלת לו
הצלחה בתפקידו ולאלי פרקש הכרת תודה על תרומתו למליאה.
 .2וועדת גבולות בין משגב לכאוכב
לפני מספר שנים פעלה וועדת הגבולות על פי בקשה של כאוכב להעברת שטחים בין משגב לכאוכב.
המלצות הוועדה כללו העברת שטח בגבול כאוכב בציד המערבי לתחום משגב ושטח בתחום המזרחי ,באזור
המעיינות והדירים ,לתחום כאוכב .מסקנות הועדה הזו אושרו על ידי שר הפנים דאז מאיר שטרית אך בשל
שאלות משפטיות לא נכנסו לתוקף.
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לאחר מכן פעלה ועדת גבולות נוספת בראשות נילי שחורי שבדקה אי התאמות בין גבולות מועצות ורשויות,
וכך גם את גבולות משגב .מסקנות הוועדה התקבלו ע"י שר הפנים ,פורסמו בילקוט הפרסומים ,ונכנסו
לתוקף.
לפני כחודש הוגשה תוכנית מתאר של כאוכב לוועדה המקומית משגב .בבדיקה נראה כי היא גולשת לתחום
משגב ,והוחלט בוועדה להשהות את הדיון ולפתוח בשיח בין הרשויות .בעקבות כך נערכו פגישות בין כאוכב
למשגב ,וכן כאוכב פנו למשרד הפנים בבקשה לתקן את תחום השיפוט ולכלול את התחום הנמצא בתוכנית
המתאר שלהם בתוך שטח השיפוט שלהם.
משרד הפנים הקים וועדת גבולות כמבוקש ,שהמנדט שלה הוא לבדוק ולהתאים גבולות של תכניות מתאר
מאושרות עם גבולות שיפוט הרשויות .אנחנו נשתף פעולה עם הוועדה ,ונביא את הנושא למליאה בהתאם
להתקדמות.
 .3אירועי תרבות במשגב
בסוף השבוע שעבר התקיימו במשגב שני אירועים מוצלחים –
 פסטיפארק למשפחות בפארק אוסטרליה – התקיים קרקס רחוב בתשלום סמלי שהיה מרשים ומהנה. מופע בפארק של אברהם טל – מעל  1,555משתתפים ,חיילים ובני שירות צפו בהופעה ללא תשלום.כמו כן ,צפו ונהנו בני נוער וצעירים ברוחם שגדשו את הפארק.
מבקש להודות לשלומית ,למרכז הקהילתי ולצוות המתנדבים ,לכוחות המשטרה ולכל מי שעסק בהפקת
האירועים .כן ירבו.

 .4הפגנה בצומת יובלים
בתאריך  113513151/נערכה הפגנה של ערבי ישראל בצומת יובלים במחאה על החלטת הממשלה לפתרון
ההתיישבות הבדואית בנגב .ההפגנה הפתיעה את גורמי הביטחון ,זאת בשל חסימת צומת יובלים והפקקים
הרבים שהיו מסביב .יחידת תצפיות מוקמה ותצפתה לבדוק אם יש חשש שיגלוש לישובים .הקב"ט ואני נכחנו
במועצה עד לסיום האירוע במטרה להיות עם יד על הדופק כדי לראות שלא הולך למקומות אחרים .השריפה
היתה חלק מהאירוע ובסיום נמשכה התגודדות מול תחנת המשטרה בקריאה לשחרור העצורים – נמצא
בטיפול משטרתי.
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 .5מינהלת תרדיון –
על סדר היום אישור הדירקטורים לחברה אך כהקדמה לנושא אבקש להציג בפני המליאה את המבנה של
פארק תרדיון .המועצה האזורית משגב מחזיקה ב –  155%מהחברה הכלכלית כחברת בת .החברה הכלכלית
הקימה לפני שנים רבות חברה בת :החברה לפיתוח בר לב ותרדיון בע"מ ,חברה רדומה שאינה פעילה .חברה זו
מחזיקה בחברה נינה של המועצה :החברה לפיתוח תרדיון בע"מ – חברה עירונית ופעילה שעופר בוזו הוא
המנכ"ל ולה אנו אמורים למנות את הדירקטורים.
עלתה שאלה מדוע צריך את מבנה הפירמידה שקיים כיום ,מזה מספר שנים אנו בודקים את נחיצות המבנה
הנוכחי .אולם ,פירוק המבנה טומן בחובו בעיות מיסוי כמו גם הצורך לפתור את נושא שטר הון למועצה
ושטרות חוב נוספים.
אין אני רוצה להגיע למצב שמשלמים מס בשל השינויים ,אך בעקבות הערות של רואה החשבון וכללים
בסיסיים ,לא ניתן להחזיק חברה לא פעילה לאורך זמן .בהתאם להנחיות ,אם החברה לא פעילה – יש לפרקה.
התחלתי תהליך של "שיטוח" המבנה ולהעביר את החברה לפיתוח תרדיון בע"מ לבעלות המועצה ישירות.
לציין כי מבחינת רגולציה ,למשרד הפנים לא חשוב המבנה – כולן חברות עירוניות והיחס נותר ללא שינוי.
מבחינת תהליך אישור הדירקטורים – המליאה ממנה את הדירקטורים אך הוועדה של משרד הפנים היא זאת
שמאשרת.
אולי המבנה הקיים היה נכון בזמנו אך כיום הוא נטל .הכללים מאוד מוגדרים בקשר למה שצריך לעשות,
ובנוגע לאיך – אנו נעזרים ביעוץ משפטי ,רואה חשבון ליעוץ מס ובמס הכנסה – לפסיקה מוקדמת .כך גם
עם משרד הפנים – הצגתי את הנושא בפני נציגי המשרד והם הסכימו שזה הצעד הנכון לעשותו .עכשיו ראוי
לבחון מה התהליך הטכני הנכון.
נושא נוסף בנוגע לחכ"ל הוא הגדלת אחוז המשרה של המנכ"ל שי בוים .עד עתה עבד שי ב –  15%משרה.
בישיבת דירקטוריון החליטו להגדיל ל –  155%משרה ,זאת לאור היקף העבודות והעומס בשל כמות
הפרויקטים.
 .6שמאויות מגרשים –
מתחילים לראות את העליה בשומות המגרשים ביותר מישוב אחד .טווח המחירים לקרקעות עומד עתה על
 015 - /05אש"ח לחצי דונם – עליה משמעותית לעומת  /55 – 115אש"ח לפני כשנה .אנו פועלים מול
המינהל ובשיתוף שמאים לבדוק את האפשרויות להקטנת עלות הקרקע.
בעקבות פנייתנו ,המינהל אפשר למשפחות בטל אל להגיש ערר על השומה בלי לשלם מקדמות ,מחווה של
רצון טוב (על פי הנהלים צריך לשלם  10%מהשומה והיתרה בערבות בנקאית או צ'ק ביטחון) .המינהל הסכים
לקבל עררים ללא הפקדת כסף מראש ובכך מפשט את התהליך לתושבים ובמיוחד בטל אל .זוהי אינה החלטה
גורפת אך מספיק לדעת שיש תקדימים לכך.
אני מבקש להעביר לתושבים שאם נתקלים בבעיות ,לא להסס ולפנות למועצה .הבעיה נעוצה בעליות מחירים
כלליות באזור .כלומר ,מחירי הבתים בישובים בשטח המועצה במגמת עליה .אני חוזר על כך שעל הישובים
לבחון נושא של מגרשים קטנים יותר שכן השמאי מייחס את העליה בעלות הבתים לעליית ערך הקרקע.
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בתגובה לשאלות בנוגע לצעדי עידוד שמציעה המועצה למתיישבים חדשים ,ראש המועצה ענה כי קיימות
תוכניות עידוד וסבסוד למשתכנים החדשים .הביקושים ,לעומת זאת ,ממשיכים בקצב עלייתם ,וכבר היום
מרגישים את השפעת הקמת קו הרכבת בביקוש למגורים ,כך גם בשיווק מגרשים בבר לב.
 .7תקציב 2114
הכנת התקציב צפויה להיות כבדה ומורכבת .נפגשתי עם שאול אשואל ואתי לוי בכדי להתניע את תהליך
הכנת התקציב .הנחת העבודה היא שתקציב האיזון ירד מ 11 -מיליון ל  0 -מיליון .הצעד יתפרס ככל הנראה
על פני  /שנים :זאת לפי סיכום עם שר הפנים וצוותו הבכיר ,לכלל השלטון המקומי .כלומר ,צריך לקצץ 0
מיליון ש"ח בכל שנה .אין ספק כי מדובר במשמעות כבדה מאוד למועצה.
כמדיניות ,בנושא החינוך נטפל לקראת הסוף ,אך באותה אמירה ,ברור שנאלץ לקצץ בנושאים אחרים,
חשובים לא פחות ,קודם .מרכיב החינוך הינו  00%מכלל התקציב ועל כן הנטל יפול על כל השאר .אנו נביא
את המלצותינו לוועדת הכספים ,הנהלת המועצה והמליאה.
לשאלת הנוכחים :המדד הסוציו – אקונומי מתפרסם שרירותי כל תקופה .משמעות השינוי הוא בחלוקה
הפנימית בין הרשויות 11 .מיליון  ₪זהו רק הקיצוץ מהכספים שמתקבלים ממשרד הפנים; תהיינה השלכות
נוספות גם על שאר משרדי הממשלה .ככל שהרשות ממוקמת גבוה יותר ,כך מקבלים פחות תקציבים.
כרגע עובדים על תקציב שוטף שעיקרו ממשרד הפנים ,כאשר במשרדים אחרים יושפעו בעיקר תקציבי
פיתוח .במשרד החינוך עובדים על פי מדד שנקרא מדד טיפוח – לכל בית ספר יש מדד שכזה שמבטא את
הרמה הסוציו אקונומית של הורי התלמידים .לצורך דוגמא ,השתתפות משרד החינוך במעבר לניהול עצמי של
בתי הספר :באשכול  – 0השתתפות של  ₪ 155לתלמיד ואילו באשכול  – 1רק  ₪ 05לתלמיד.
אילן בלוך מציע לערוך בדיקה מעמיקה בתחום תקציבי החינוך ,כלומר ,להקים וועדה או גוף חיצוני שתבחן
את הנושא ותבדוק היכן ניתן להתייעל ולקצץ .אתי לוי בתגובה אמרה כי המועצה תעשה בדיקת עומק בכל
רמת השירותים של המועצה וכל נושא יבחן.
ראש המועצה סיכם ואמר כי טרם הגיעו למסקנות אך יש לנו די זמן להתארגן שכן התקציב יוגש רק לקראת
חודש נובמבר .מבחינת עדכון התושבים אמר כי הנושא מוצג בכל הכנסים ,הפורומים השונים ואמצעי
התקשורת.
 .8חודש הרמדאן

ראש המועצה מבקש בשם המליאה לשלוח איחולי רמדאן כרים לכל
התושבים והשכנים שמציינים את החודש.
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ד .המלצות וועדת נוער לטווח הארוך
ראש המועצה פתח את הדיון באומרו כי לפני למעלה מחצי שנה התחלנו בפעילות בכדי לבדוק כיצד ניתן לסנכרן
בצורה מיטבית בין הפעילות החינוכית הפורמלית והלא פורמלית של בני הנוער במשגב .הוקמו שתי וועדות –
הוועדה לטווח הקצר אשר עסקה במתן המלצות הנוגעות לשנת הפעילות שעברה ,והוועדה לטווח ארוך אשר
עסקה בהמלצות שיחולו על שנת הפעילות הבאה ואילך.
הוועדה לטווח הארוך סיימה עתה את עבודתה ונתבקשה להציג בפני המליאה את המלצותיה שאף נשלחו לעיון
חברי המליאה בטרם נערך הדיון .חברי הוועדה הציגו את עצמם בפני הנוכחים ואדם גורן ,מנהל מחלקת הנוער,
הציג את עיקרי הפעילות ומסקנות הוועדה על גבי מצגת:
"....להלן הנושאים העקרוניים וההמלצות המעשיות אותם מבקשת הועדה ממליאת המועצה לאשר .הנושאים
המובאים כאן לאישור יעובדו ויתורגמו בפועל ע"י הגופים הביצועיים והחינוכיים השונים במשגב ובישובים,
ויוטמעו לפעילות שוטפת החל משנת הלימודים הקרובה:
 .1יום שלישי מוגדר מערכתית ,כיום לטובת פעילות הנוער ותנועות הנוער בישובים .שעות הפעילות לשכבות
הצעירות הינן כדלהלן:
 :11.55-11.55פעולות לשכבות ד  -ה.
 :11.55-13./5פעולות לשכבות ו  -ז.
 :11./5-15.55פעולות לשכבות ח  -ט.
 :15.55-11.55ישיבת מד"צים לסיכום היום.
כל הגופים המוסדיים – בתי ספר ,מועצה ,מרכז קהילתי וישובים יסנכרנו את מערכות הפעילות ,המתקנים,
ומערכת ההסעות בהתאם.
 .1עיבוי הממשקים בין בתי הספר למחלקת הנוער (והמדריכים בישובים) – הרחבת התוכניות הקיימות ומיסוד
השותפויות ,תאום פעילויות ,הקמת מועצת תלמידים ונוער רשותית ,ליווי משותף לשכבות הנוער ,התמודדות
משותפת עם אתגרים והכנה לש"ש3צה"ל.
 ./חיזוק פעילות הנוער ביישובים באמצעות יצירת תנאים מיטביים לקליטת רכזי נוער ושמירתם לאורך זמן ע"י –
מציאת פתרונות מגורים ,שיפור תנאי שכר ,הטבות (מנוי למועדון כפרי ,נסיעות ,פסיכומטרי) ,קשר עם מוסדות
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חינוך אקדמים ,המשך פעילות המועצה ברמה הלאומית להכרה בהדרכה כ"עבודה מועדפת למשוחררים" ,הקמת
קרן3מענק משגבית לעידוד "רכזים מתמידים" ועוד.
 .0חיבור המהלכים והמסקנות של ועדה זו ,לסדר היום של ועדת החינוך שהוקמה לאחרונה במועצה .על בסיס
ההמלצות הקיימות ,הועדה תמשיך ,תלווה ,ותעודד את פעילות הנוער הבלתי פורמלית בישובים לצד הפעילות
החינוכית בבתי הספר"....
בתום המצגת התעורר דיון סביב נושא התקצוב לפעילות המערכות השונות העוסקות בחינוך לא פורמלי ובכלל זה
גובה השכר שמשולם לרכזי הנוער .סוגיית שכר הרכזים הטרידה רבים מהנוכחים אך במהלך הדיון דיווח דני עברי
כי גם במליאה הקודמת עסקו בנושא ואף העלו את שכרם של הרכזים.
בתגובה אמר אילן מאייר כי על פי מיטב ידיעתו ,אחוז השתתפות בעלויות החינוך בקרב הורי משגב הוא נמוך
משמעותית לעומת מועצות אחרות .ירון מאיר הצטרף לדברים ואמר כי על מנת לממן פעילות חינוכית איכותית
על התושבים לתרום את חלקם באופן יותר משמעותי .אתי לוי ,מנכ"ל המועצה ,אישרה את דבריו של אילן
מאייר ומסרה כי תעביר נתונים לידיעת חברי המליאה.
דני עברי אמר באותו הקשר כי ניסה לנתח את תקציב הנוער בישובים וגילה כי אכן לא משקיעים רבות בנושא
מבחינה ישובית .בסופו של דבר ,מדובר בבחירה של כל ישוב לגופו וכל תושב החבר באגודה שיתופית.
ליאת בלכר התייחסה לפניית הנוכחים שביקשו לברר את מידת מחויבות המתנ"ס להסדרים החדשים שיקבעו
בהתאם להמלצות הוועדה .לדבריה ,נציגי המתנ"ס היו שותפים מלאים בתהליך וכי המלצות הוועדה הם על דעתם
ומתואמות עם המתנ"ס.
ראש המועצה ביקש להבהיר כי מליאת המועצה עוסקת ביצור מדיניות כוללת ללא כניסה לשיקולים פרטניים של
המתנ"ס ,מה גם שרוח הדברים מובאת על ידי נציגי הוועדה שמורכבת מנציגים רבים מכל הגופים שעוסקים
בדבר.
ניר שנק ,חבר הוועדה ,דיווח כי הוועדה הצליחה להגיע לפשרה והסכמה שכלל הנציגים יכולים לחיות עימה
בשלום .כל המלצות הוועדה ברורות ומוגדרות וכל המערכות יתאימו עצמם למה שיוחלט .זוהי דרך ביניים שמנחה
את כלל מרכיבי המערכת הרלוונטים .כמו כן ,ניתן לחשוב על אפשרויות נוספות לגיוס משאבים ולבחון שיתופי
פעולה עם שותפויות ,גורמי תעשייה וכו'.
שמוליק ישראלי מלבון הציע כפתרון לעלויות הגבוהות של שיכון המדריכים את המבנה הקיים בלבון אשר מכיל
חדרים רבים ועומד כיום ללא שימוש .כמו כן ,ביקש לבחון אפשרות לשימוש במתקנים של כרמיאל לטובת
פעילות הנוער .ראש המועצה בתגובה אמר כי בכרמיאל יש עוד פחות מתקנים מאשר במשגב ועל כן לא
מתאפשר הדבר.
בנוגע להחלטות המליאה ,ראש המועצה ממליץ לאשר את סעיפים  1ו 1 -כלשונם ואילו לגבי סעיף  – /כרגע
להשאירה כהצהרת כוונות ובהתאם ליכולת הכלכלית ,לאור אי הבהירות .סעיף  0יועלה לאישור לאחר הצגתו
לוועדת חינוך.
החלטה:
סעיפים  1ו –  1אושרו פה אחד במליאה .סעיף  /אושר כהצהרת כוונות בלבד לעת עתה.
ראש המועצה וחברי המליאה מודים לחברי הוועדה על עבודתם המאומצת וישר כוח על פועלם.
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ה .דוח ביקורת לשנת 1511
כמידי שנה אנו מקבלים את דוח הביקורת שעורך רואה החשבון של משרד הפנים .הדוח לשנת  1511מכיל הערה
בודדת .לקראת פרסום הדוח עבר המבקר על הניהול הכספי ובכלל זה על התב"רים ,חוזים אישיים ועוד והכול
הניח את דעתו .לחברי המליאה שלחנו רק את הדפים הרלוונטים לדיון והדו"ח במלואו יועבר לעיונה של הוועדה
לענייני ביקורת.
להלן התייחסות המועצה להערתו של המבקר – לפי טענת במבקר על המועצה לפתוח חשבון בנק נפרד לכל
תב"ר .במועצה האזורית משגב מתנהלים כ  055 -תב"רים ולכן זה לא מציאותי לפתוח כמות חשבונות בנק כאלו,
לנהל אותם ולעקוב אחרי כל אחד .המועצה מנהלת את התב"רים באמצעות חשבון יעודי לפיתוח בבנק דקסיה..
בנוסף ,בדו"ח מופיעות מספר הערות חוזרות מביקורת קודמת:
סעיף  – 1חובות ארנונה של נבחרי ציבור ועובדי מועצה – כל התיקים של עובדי המועצה נמצאים בתהליכים
שונים של טיפול וחלקם נמצאים בהליכים משפטיים .בנוגע לחברי המליאה – מדובר בנציגי המליאה החדשה
שנכנסו לתפקידם בחודש דצמבר  1511ולכן לא ניתן היה לטפל בנושא עד תום שנת  .1511בכל מקרה ,הנושא
נמצא עתה בטיפול הגזברות .לשאלת הנוכחים האם ניתן לנכות את הסכומים החייבים ממשכורתם של העובדים
ענתה אתי לוי כי לא ניתן לפגוע בשכר של אותם עובדים.
סעיף  – 1דוחות מבוקרים חסרים של וועדים מקומיים – כעיקרון ,צריך להגיש את דוחות הוועדים המקומיים עד
לחודש מאי אך הדבר תלוי מאוד בישובים עצמם .לכל ישוב יש רואה חשבון שמכין בעבורו את הדו"ח ,בהכוונת
לימור ברק ,מנהלת החשבונות הראשית של המועצה ובשיתוף דודו דהן ,מבקר המועצה ,שעובד עימם על הנושא
גם כן.
סעיף  – 0צירוף המדינה כמוטבת בפוליסות ביטוח – הוחלט שלא לצרף את המדינה מפאת עלויות גבוהות
מאוד .זה נעשה ברוח המלצת השלטון המקומי שלא לצרף וכך נמשיך לנהוג.
החלטה:
דוח הביקורת לשנת  – 1511המליאה מאשרת.

ו .מינוי דירקטורים למינהלת תרדיון –
המבנה בתרדיון מאוד מורכב .על פי התב"ע של פארק תרדיון הוקמו כמה גופים סטטוטוריים:
וועדת היגוי – הנהלת המועצה תשמש כוועדת היגוי שתמנה את חברי מינהלת פארק התעשיה.
מינהלת פארק תעשיה – אומנם אין לה סמכויות כספיות אך יש לה סמכויות תכנוניות בנוגע להקצאת שטח וכו'.
לאחר בדיקה מעמיקה של הנושא על ידי עופר בוזו ,מנכ"ל הפארק ,ועו"ד קובי קורין ,היועץ המשפטי של
המועצה ,עשינו התאמה בין חברי הדירקטוריון לבין חברי המינהלת ,בנוסף לנציגי הגופים החיצוניים ,והנהלת
המועצה בשיבתה כוועדת ההיגוי אישרה.
וועדה אדריכלית – עובדת כיום בשוטף.
וועדת שירותים – כנ"ל.
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דירקטוריון החברה בע"מ – בנוסף לחברי הדירקטוריון הקיימים ,עלינו למנות עתה:
נציג ציבור – מציע למנות את שמוליק זילבר מיובלים אשר מכיר את הנושא היטב ואף ביקש להתמנות.
נבחר ציבור – שניים ביקשו להציג את מועמדותם לתפקיד – ינון ירושלמי ,נציג פלך ,ואמיר בשן ,נציג הר חלוץ.
החלטה:
מליאת המועצה אישרה את מינויו של שמוליק זילבר כנציג ציבור בדירקטוריון.
מליאת המועצה אישרה את מינויו של אמיר בשן כנבחר ציבור בדירקטוריון (ברוב של  10קולות לעומת .)1

ז .אישור שמות הרחובות בקורנית
לחברי המליאה נשלחו מפת הישוב ורשימת הבתים.
החלטה:
מפת הישוב ורשימת הבתים אושרו פה אחד על ידי חברי המליאה.

רשם:
רפי גדעון

רון שני
ראש המועצה
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