לשכת ראש המועצה

טיוטא
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 2/12

שהתקיימה ביום  13.2.12במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,יורם אייזנברג (אבטליון) ,עמר נאור (אשחר) ,מיכאל עובדיה (גילון) ,אפרת מאייט (הררית),
זוהר קולברג (חלוץ) ,דן בבלי (חרשים) ,עוזי ביטון (טל אל) ,צביקה פאר (יובלים) ,דני עברי (יודפת) ,גיל קני (יעד),
רונן גל (מעלה צביה) ,עפרה סלצר (עצמון) ,שייקה פרנקו (קורנית) ,איציק ג'רסי (שכניה).
חסרים :עמיר שנאן (אשבל) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,מוחמד סואעד (חוסנייה) ,יוחנן בייט (כישור) ,עארף סואעד
(כמאנה) ,גדעון רודוביץ ( כמון) ,מיקי בר-און (לוטם) ,חדוה רייז (מורן) ,ניר ברעם (מנוף) ,אמיר יגר (מצפה אבי"ב),
שלמה פייבלוביץ (מורשת) ,מוחמד סואעד (סלאמה) ,חוסין נעים (ערב אל נעים) ,ינון ירושלמי (פלך) ,חיים כץ
(צורית) ,עטאללה ניקולה (ראס אל עין) ,אורי אקרמן (רקפת) ,רותי יהודה (שורשים) ,מיכה דורות (תובל).
נכחו :שלומית דגן (לסעיף ג') ,אלון זלצמן ,ג'קי ונונו ,ברוך קומפנו ,צדוק יפתח ,מירב בן-דע ,תומר לוין ,ליאת בלכר,
דוד מטק ,לימור ברק ,מיקי ויצמן (לסעיף ד') ,שאול אשואל ,נירית סגל ,דודו דהן ,בטי שוייצר

א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  1/12מיום  15.1.12אושר.
ב.

דיווח ראש המועצה:
פרס שרת התרבות והספורט – משגב דורגה במקום ראשון על הישגיה בתחום הספורט ,בקטגורית המועצות
האזוריות .אתמול רון ,ליאת בלכר ,שלומי טחן ונציגי עמותת הספורט במשגב קבלו את הפרס מידי שרת התרבות
והספורט ,בטקס יפה וחגיגי.
מעבר להוקרה ולהכרה בפעילות הספורט במשגב ,קבלנו גם פרס כספי בסך  150אלף ( ₪הסכום המקורי היה 75
אלף  ₪ובמהלך הטקס מנכ"ל הטוטו ביקש להודיע שהוא מכפיל את הסכום ,כפוף לעוד אישור) .הנהלת עמותת
הספורט תחליט על השימושים בכסף.
תאונות דרכים – ביום שישי שעבר ארעה תאונת דרכים קשה של אוטובוס שהוביל ילדים מאורט סלאמה לטיול.
ילדה אחת פצועה קשה (איבדה יד) וכמה עשרות ילדים פצועים קל מרסיסים .ביום שישי הושארו כ 10-ילדים
ב 3-בתי חולים .היתר חזרו הביתה .מדובר במכה קשה לכפר שרק לפני כחודש איבד  3מצעיריו בתאונת דרכים
אחרת .רון ציין לשבח את ההתארגנות של בית הספר ,שתפקד למופת באירוע הזה .גם הבוקר ארעה תאונה,
הפעם למזלנו קלה יותר ,של טרנזיט שהוביל ילדים מטל אל למשגב .מספר ילדים סבלו ממכות יבשות וחבלות.
רון ציין כי ,בשני המקרים ,מדובר בקבלני משנה ואף אחד מהם לא היה אשם בגרימת התאונה .בעקבות אירועים
אלה ,הוא כינס את כל הנהגים וקציני הבטיחות (שלנו ושל הקבלנים איתם אנחנו עובדים) כדי להעלות את
המודעות ולדבר על ההתנהגות בכביש.
עוזי ביטון – תושב טל-אל ,שיבח את הטיפול באירוע וציין שכל ההורים קבלו מיד מסרונים ועודכנו לגבי מצב
הילדים.
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ג.

הצגת אירועי שנת ה 30-למשגב:
בחודש אוקטובר נחגוג  30שנה לכינונה של המועצה .רון הזכיר את חגיגות שנת ה ,5-חגיגות העשור וכן הלאה עד
היום .את שנת ה 30-נחגוג ברצף של אירועים ביישובים ובמועצה ,רובם במחיר מסובסד – חלקם פתוחים חינם
לחיילי משגב.
שלומית דגן – רכזת התרבות ,ציינה כי צוות ההיגוי לאירועי ה 30-החליט לא להתמקד באירוע אחד בלבד אלא
לפרוס את האירועים על פני כל השנה ,על מנת לתת משמעות למילה "חגיגות" .חלקם  -אירועים שהיו קיימים
בלאו הכי אבל יינתנו להם השנה דגש מיוחד והרחבה מבחינת המשאבים (כספיים ,נראות ועשייה) וחלקם
אירועים חדשים.
האירועים עד היום  -התחלנו בסוף ינואר באירוע לאזרחים ותיקים עם ירדנה ארזי (נתמך ע"י המשרד לאזרחים
ותיקים)  -הפך למסורת במשגב ומיועד לבני  +60ולכל הציבור .היה מאוד מכובד והגיעו למעלה מ 400-איש.
בהמשך ,היה טקס הוקרה למתנדבים שמלווים את פעילות מרחבים; בט"ו בשבט  -סדר ט"ו בשבט אזורי בבית
הכנסת המורשת.
האירועים המתוכננים בהמשך  -השקת חדר ההנצחה לחללי צה"ל בני משגב הממוקם סמוך לספרייה ,בשיתוף
משרד הביטחון וארגון יד לבנים; יום גיבוש למשפחות השכולות; חודש אירועי איכות סביבה ,בשת"פ עם אגף
קיימות וסביבה של המועצה ,בדגש על בעלי חיים; תחרות סרטונים "משגב זה הבית שלי" – ניסיון להביא
מקסימום תושבים להיות חלק ביצירה המקומית; אירועי יום העצמאות; ערב שירי/סיפורי לוחמים; אירוע בתים
פתוחים  2-3סופי שבוע; ערב יוצרים מקומיים; אירוע נוער שיאחד בתוכו ערב כישרונות צעירים לזכר עמרי גולדין
ז"ל; יום ספורט אזורי  -תחרות בין כל היישובים; לילות משגב  -אירועי מוסיקה המיועדים במיוחד לאשכול
צעירים (בני  18עד  35ועד בכלל); אירוע הוקרה למערכת החינוך; אירוע מרכזי של  30שנה למשגב בפארק
התעשייה משגב; מרוץ משגב ה ;30-אירוע מתנדבים; פרויקט מיוחד שמתקשר למערכת התקשוב החדשה.
בשם המליאה ,תודה לשלומית ולצוות אירועי ה .30-בהצלחה !

ד.

תקציב הפיתוח לשנת  - 2012הצגת הפרויקטים:
כמדי שנה אנחנו נערכים לתקציב הפיתוח של השנה הקרובה .רון תיאר את התהליך שעברנו עד עכשיו :סבבים
ראשונים בתוך המועצה ,עם המחלקות והתאגידים השונים; יצירת רשימות פרויקטים ודירוגם בראיה רחבה של
כלל הצרכים שעלו; גיבוש המלצה של ההנהלה המצומצמת להמשך דיונים ועבודה של ועדת הכספים.
באופן טבעי ,נפח הפרויקטים שיוצג יותר גדול מהיכולות התקציביות שלנו .המטרה היום היא להציג את כולם,
להבין ולהתייחס אליהם .לאחר מכן ,כל החומר יועבר לוועדת הכספים ,שתדון ,תיכנס למהות של כל אחד מהם
ובסופו של דבר ,תגבש המלצה לאישור המליאה לגבי אלו מהם ייכנסו למסגרת הכספית שנקצה השנה או
למקורות שנצליח לגייס .רון הדגיש כי פרויקטים אלה הם בנוסף לתכנית החומש למבני ציבור בישובים ,שפועלת
במקביל.
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אלון זלצמן הוסיף שהפרויקטים חולקו לשתי קבוצות :פרויקטים "לדיון"  -עליהם יש לדון ולהחליט לגבי תקצוב
השנה ופרויקטים "לא לדיון"  -לגביהם לא נדרש לקבל החלטה ,בשלב זה ,ממקורות המימון של תקציב הפיתוח.
הוא הציג את מקורות המימון העומדים לרשותנו :קרן מקורות חד פעמיים ,קרן היטל השבחה ,תקציב שוטף,
מענק פיתוח משרד הפנים ,מפעל הפיס ,משרדי ממשלה ואחרים .הוא הדגיש כי לכל מקור תקציבי קריטריונים
משלו ולא ניתן לשייך אליו כל פרויקט .זאת למעט קרן מקורות חד פעמיים שהינה של המועצה וגמישה.
בתום הצגת הפרויקטים והתייחסות המנהלים לאלה הקשורים למחלקתם ,דני עברי ציין כי החומר ,המהווה מיון
ראשוני ,יועבר לועדת הכספים .חברי המליאה המעוניינים להתייחס ,לשמוע ולהשפיע יוזמנו לדיונים של הועדה.

ה .אישור תב"רים:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת התב"רים שהוצגה בפניה.
ו.

אישור תקציבי הועדים המקומיים:
דני ציין כי אם בעבר נדרשנו רק לוודא שתקציבי הועדים המקומיים שהוגשו אלינו היו מאוזנים – השנה ,אנחנו
אמורים לבדוק שהועדים הכינו תקציב בהתאם להנחיות החדשות של משרד הפנים ואנחנו נאלצים להתנהל
מבחינה כספית מול הועדים באמצעות חשבונות בנק .בישובים עושים את כל ההתאמות הנדרשות.
שאול הוסיף כי כל הישובים הגישו את התקציב שלהם במתכונת האחידה והמחייבת מהנחיות משרד הפנים.
בדיקתם העלתה שרובם תקינים ומוצע לאשר אותם .התקציבים של מספר ועדים לוקים בחסר (מטעמים טכניים
ו/או אי הבנה של השנה הראשונה) – יתוקנו ויבואו לאישור בישיבה הבאה.
הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת את התקציבים של  27ועדים מקומיים שנמצאו תקינים.
 התקציבים של  8הישובים הנותרים (דמיידה ,הררית ,חוסניה ,כמאנה ,כישור ,סלאמה ,ערב אל נעים וראס אל
עין) יתוקנו ויבואו לאישור בישיבה הבאה.
 התקציבים המפורטים נמצאים במשרדי אגף הכספים – כל המעוניין לעיין בהם מוזמן לפנות לגזבר המועצה.

רשמה:
בטי שוייצר

רון שני
ראש המועצה
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