לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 4/12

שהתקיימה ביום  14.5.12במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,עומר נאור (אשחר) ,אפרת מאייט (הררית) ,דן בבלי (חרשים) ,צביקה פאר (יובלים) ,דני
עברי (יודפת) ,אלי פרקש (לבון) ,חדווה רייז (מורן) ,עפרה סלצר (עצמון) ,ינון ירושלמי (פלך) ,שייקה פרנקו (קורנית),
אורי אקרמן (רקפת) ,רותי יהודה (שורשים) ,מיכל דורות (תובל).
חסרים :יורם אייזנברג (אבטליון) ,עמיר שנאן (אשבל) ,מיכאל עובדיה (גילון) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,מוחמד
סואעד (חוסנייה) ,זוהר קולברג (חלוץ) ,עוזי ביטון (טל-אל) ,גיל קני (יעד) ,יוחנן בייט (כישור) ,עארף סואעד (כמאנה),
גדעון רודוביץ (כמון) ,מיקי בר-און (לוטם) ,ניר ברעם (מנוף) ,אמיר יגר (מצפה אבי"ב) ,רונן גל (מעלה צביה) ,שלמה
פייבלוביץ (מורשת) ,מוחמד סואעד (סלאמה) ,חוסין נעים (ערב אל נעים) ,חיים כץ (צורית) ,עטאללה ניקולה (ראס
אל עין) ,איציק ג'רסי (שכניה).
נכחו :רו"ח אורנה גרדמן ,רו"ח אלון מררי ,ליאת בלכר ,ענת מילר קושניר ,סמי ניסן ,שי בוים ,איריס בכר ,ליאור מעיין
(לסעיף ה') ,דודו דהן (לסעיף ו') ,אמיר מיכאל ,חיים דריבין  +רעייתו (לסעיף ז') ,אתי לוי ,נירית סגל ,בטי שוייצר.

א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  3/12מיום  26.3.12אושר.

ב .דיווח ראש המועצה:
נציג חדש ללבון – אלי פרקש הוא הנציג החדש של לבון במליאה .הוא מחליף את משה שדמי שהתפטר
מתפקידו לאחר מספר שנים במליאה ,בעקבות תפקידים חדשים שהוא קיבל במסגרת עבודתו .בשם מליאת
המועצה ,תודה למשה על תרומתו רבת השנים ואיחולי הצלחה לאלי.
הנחות בקרקע – נכון לעכשיו ההחלטה ( 1207שנותנת תוספת הנחה של  20%באזור הגליל) תפוג בסוף חודש
מאי  .2012רון דיווח על המאמצים שהוא משקיע ,יחד עם ראשי רשויות נוספים מהגליל ,על מנת לגרום לכך
שתוקף ההחלטה תוארך .לדבריו  -יש סיבה לאופטימיות זהירה .בינתיים הגענו להבנות עם מנהל מ.מ.י מחוז צפון
( המנהל היוצא והמנהל החדש שנכנס לתפקידו בימים האחרונים) באשר לזירוז הליכים עם המשפחות החדשות.
רון הדגיש כי כל הטיפול בנושא נמצא אצלו ברמת עדיפות מאוד גבוהה.
מחשוב בבתי הספר היסודיים – אנחנו בשלבים מאוד מתקדמים של מחשוב כל בתי הספר היסודיים במשגב.
נכון להיום כבר הותקנו כיתות חכמות בכל בתי הספר .בישיבות הנהלה/המליאה האחרונות דווח על התהליך
שעברנו עם המורים ואיך נבחר הציוד .רון ציין כי המועצה השתתפה בכ 400-אלף  ₪מעלות הפרויקט (אושר
במסגרת התב"רים) על מנת לשדרג את התשתית הבסיסית שמומנה ע"י משרד החינוך .ביום ראשון הבא ,יחולקו
 208מחשבים לכל המורים של בתי הספר היסודיים .במקביל אנו נערכים לבחון שבזכות הציוד הזה איכות ההוראה
וחוויית הלמידה משתפרים.
צמתים/כבישים – בצומת מורשת ובכביש יודפת-הררית כבר התחילו לעבוד וכל הנוסע באזור יכול לראות זאת.
במקביל נמשכת העבודה מול משרד התחבורה במטרה להעביר את כבישי הגישה לישובים לאחריות המשרד .רון
ציין כי ,עפ"י ההסכם שהיה בין המועצה למשרד התחבורה באשר לכבישים יודפת-הררית וכמון-מכמנים – הם
היו אמורים לשקם אותם ולאחר מכן להעביר אותם לאחריות המועצה .לאחר מאמצים רבים (גם ברמה הארצית
במסגרת מרכז המועצות האזוריות) ,משרד התחבורה השתכנע והכיר בעובדה שמועצות אזוריות אינן מסוגלות
לטפל בכבישי גישה ארוכים .הוא יצר אז קריטריונים לגבי חלוקת הכבישים ללא אבא שיעברו לאחריות מע"צ /
המועצות ואף פרסם באתר המשרד מפה של אותם כבישים (הכבישים הקצרים יותר – עד כ 1-ק"מ – יישארו
באחריות המועצות).
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אמנת שירות – לפני כ 10 -שנים נכתבה אמנת שירות למועצה והעובדים חתמו על רמת השירות שהם התחייבו
אליה .אנחנו מרגישים שהגיע הזמן לחדש את האמנה ולהתאים אותה לתקופתנו (למשל – לפני עשור כמעט לא
עבדנו עם מיילים וזמני התגובה היו שונים) .מירב בן-דע – מנהלת משאבי אנוש ,בסיוע יועצת חיצונית ,מובילה
את הנושא מול כל המחלקות .כאשר התהליך יסתיים ,נציג למליאה את האמנה עם הגדרת רמת השירות החדשה.
תכנית מתאר כמאנה – רון הזכיר שהתכנית הראשונה אושרה בסוף שנות ה 90-אבל הושארו אז מחוצה לה
שתי שכונות :ג'אלסי והשכונה המערבית .התושבים עתרו לבג"צ כנגד העובדה שלא הכלילו אותם בתכנית .בג"ץ
קבל את עמדת התושבים ולפני כ 10-שנים הורה לכל הגופים להכין תכנית מתאר שתכלול את שתי השכונות.
מאז התכנית היתה בשלבי תכנון.
בתחילת הקדנציה הנוכחית ,הצלחנו להביא לסיום ההפקדה אבל אז הוגשו התנגדויות רבות ומסובכות ,בעיקר
מהתושבים בינם לבין עצמם ,וחלקן אף הוגש לבתי המשפט .יכולנו לסיים את התכנית לפני שנה ,אבל בגלל
ההתנגדויות והדיונים המשפטיים אישור התוכנית מתעכב .היום אנחנו נמצאים ממש לקראת הסוף.
רון נסע עם אנשי המועצה העוסקים בנושא ועם נציגי הישוב לפגישה אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
(שעוקבת אחר התקדמות הנושא והיות ומדובר בהנחיית בג"ץ) בכדי לקדם את הנושא .בפגישה זו קיצרנו את
לוחות הזמנים באופן משמעותי .יש סיכוי שבחודשיים הקרובים התכנית תאושר ,ואז נוכל לתת לתושבים את
הבסיס להמשך ההתפתחות ובנייה כחוק.
צמיחה כפרית – רון השתתף ביום עיון של צמיחה כפרית שהחטיבה להתיישבות ערכה ברמת הגולן .דובר על
איך אנחנו צומחים במרחב הכפרי בכלל ,ועל ו שאלות לגבי איך עושים את זה ואיך מועצות אחרות ואנשי מקצוע
מתחבטים בסוגיה .השתתפו לא מעט אנשים ממשגב (מתכננים ,יועצים) .נפיץ את התוצרים לישובים ונלמד
לעבוד איתם.
הקדמת תהליך הכנת התקציב – רון ציין כי תמיד נהגנו בשנת בחירות להקדים את הכנת התקציב לשנה הבאה
ולאשר אותו עוד במליאה המכהנת .זאת בכדי למנוע מצב בו יש לחצים על התקציב בסמוך ליום הבחירות או
שהמליאה החדשה מתחילה את הקדנציה בחוסר תקציב .בישיבתה האחרונה הנהלת המועצה קבלה החלטה
להנחות את גזבר המועצה וועדת הכספים להתחיל לעבוד על התקציב לשנת  2013במטרה להביא אותו לאישור
המליאה בסביבות חודש ספטמבר .התקציב לשנת  2013יוכן על בסיס תקציב  - 2012במידה ויהיה צורך
בעדכונים/שינויים ,הם יבואו לידי ביטוי בעדכון התקציב במליאה הבאה.
גם דווח על ההתקדמות בכביש פלך-תובל – ראה פירוט בפרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מיום .23.4.12

ג .אישור תב"רים:
מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים שהוצגה בפניה (רצ"ב).

ד .הצגת נתונים כספיים על המועצה:
לפני הצגת הדו"חות הכספיים לשנת  2011של התאגידים רון הציג נתונים כספיים על המועצה ,משנת  2007עד
שנת  :2011התקציב בתחילת שנה ,התקציב בסוף שנה והביצוע .הוא גם הראה את הגידול לאורך השנים במספר
תחומים:
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תקציב המועצה  :בשנים אלו מס' התושבים גדל בכ 17%-ותקציב המועצה גדל בכ31%-
תקציב החינוך הכללי  :מס' התלמידים גדל בכ 17%-והתקציב החינוך גדל בכ 30%-וסבסוד המועצה גדל בכ53%-
תקציב הרווחה  :מס' התושבים גדל בכ 17%-והתקציב גדל בכ( 89%-לצערנו ,מספר הנצרכים גדל)
השתתפות בוועדים מקומיים  :מס' התושבים גדל בכ - 17% -השתתפות המועצה גדלה בכ76%-
רון ציין כי מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו והדבר בא לידי ביטוי לפני שנתיים כאשר שינינו את סדר
העדיפויות של המועצה .כדי ליישם אמירה זו ,אנחנו מתכננים להתחיל במספר תכניות בחינוך.
* הראשונה היא תכנית של הערכה ומדידה במערכת החינוך ע"י הכנסת אנשי מקצוע חיצוניים שיבדקו חלקים
במערכות שלנו ,יעריכו אותם מול המטרות שלנו וידווחו לנו היכן אנחנו עומדים :איפה יותר טוב איפה פחות ,כדי
שנדע איך ואיפה לשפר .התכנית השנייה :תקשוב ומערכות בתי הספר.
* במקביל לנושא המחשוב בבתי הספר היסודיים עליו דווח ,אנחנו רוצים להתחיל לבחון בשנה"ל הבאה את בתי
הספר העל יסודיים שלנו – מה לגביהם המשמעות של מחשוב ,כיתות חכמות ,מחשוב אישי לתלמידים ועוד.
יצרנו קשר עם מספר חברות העוסקות בנושא .שני בתי הספר בארץ כבר התחילו בשנה"ל הנוכחית ליישם את
התכנית אצלם ואנחנו לומדים מהם ,מפיקים לקחים במגמה להיות בין בתי הספר המובילים בתחום.

ה .הצגת הדו"חות הכספיים לשנים  2010ו 2011-של התאגידים:
רון ציין שכל הדו"חות הכספיים כבר נבדקו ואושרו ע"י ההנהלות  /הדירקטוריונים הרלוונטיים של העמותות
והחברות העירוניות .עפ"י חוק ,הם מוצגים מדי שנה ולידיעה בלבד ,למליאת המועצה – הבעלים.
השנה ,מסיבות אובייקטיביות ,נדון בדו"חות הכספיים לשנים  2010ו 2011-תוך הדגשה על שנת  2011בהשוואה
לשנת .2010
עמותת הספורט – רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הכספי של עמותת הספורט .הוא ציין שהעמותה מפעילה
מספר פעילויות ספורט בהיקף של כ 1-מיליון ( ₪היקף הפעילות זהה בשנת  .)2010שנת  2011הסתיימה בגירעון
של כ - ₪ 14,000-נובע מהוצאת פחת שלא היתה מתוקצבת .בסה"כ הפעילויות היו מאוזנות .שנת 2011
הסתיימה בגירעון מצטבר של כ.₪ 71,000-
עמותת משגב הגליל – רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הכספי של עמותת משגב הגליל .בין הדברים שהוא
ציין :היקף הפעילות של העמותה מסתכם בכ 17-מיליון  ₪בצד ההכנסות ,מתוכם כ 13-מיליון ( ₪כ)75%-
מתשלומי משתמשים ו 4-מיליון ( ₪כ )25%-סבסוד מהמועצה  +משרדי ממשלה .עיקר הפעילות מוצאות לטובת
פעילות לילדים .כל הוצאות המינהל מסתכמות בכ 1-מיליון  .₪העמותה סיימה את שנת  2011עם עודף קטן של
 ;₪ 70,000ב 10-השנים האחרונות ,היא מחסלת את גירעון העבר ,שמומן בעזרת הלוואה ההולכת ומתכלה
(התחיל בשנת  2000ויסתיים בסוף שנת .)2014
מנהלת בר לב – רון ציין כי החברה נותנת שירותים לפארק תעשיות בר לב שבבעלות משותפת של  3רשויות :משגב,
מטה אשר וכרמיאל .חברים בדירקטוריון מטעם משגב :רון שני ,שי בוים ונציגת ציבור חדשה (נבחרה אך מינויה טרם אושר)
שתחליף את אפרת מילר .החברה מבצעת את גביית הארנונה מהמפעלים בפארק ומעבירה את הכספים לרשויות ,שווה
בשווה ,בניקוי ההשתתפות שהחברה מקבלת לכיסוי הפעילות השוטפת של אחזקת הפארק.
רון הוסיף שיש כיום לכל רשות  33%בפארק .עם האישור לצרף את ישובי אלשגור לשעבר בתור ישות רביעית ,היינו
אמורים לרדת ל .25%-היות ומסיבה כלשהי ,הצירוף של אלשגור מתעכב וטרם מומש באופן פורמאלי ,הכספים ממשיכים
בינתיים להתחלק בשליש .במקביל אנחנו פועלים להרחבת האזור והשלמנו הוספה של כ 300-דונם לאזור התעשייה בר לב
באזור המנחת (בתוך שטח משגב) שרובו כבר כמעט שווק .אנחנו מתכננים עוד שני אזורי הרחבה לעתיד.
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רו"ח אורנה גרדמן הציגה את הדו"ח הכספי של מנהלת בר-לב .היא ציינה כי המנהלת הוקמה כגוף עסקי
וכתוצאה מהתדיינות בעבר עם המע"מ ,הגוף הפך להיות גוף מלכ"רי .הצלחנו השנה גם להפוך חלק מהפעילות
(בעיקר שמירה ,מים) לפעילות עוסק ובכך חסכנו כסף למנהלת (בסוף מגיע לרשויות במסגרת החלוקה הסופית).
אורנה הוסיפה כי בשנת  2011החברה היתה מאוזנת  -סה"כ מחזור ההכנסות היה כ 5.9-מיליון והרווח התפעולי
בא לכסות את התקורות הקיימות.
מנהלת פארק תעשיות משגב – ליאור מעיין – מנכ"ל הפארק דיווח על הכנס השני לתעשיות הקלאסיות
מתקדמות (כמו תדביק ,פלרם ועוד) שיתקיים ביובלים בעוד כחודש ,ואליו תגיע הצמרת של התעשייה הקלאסית.
מטרת הכנס היא למשוך עוד מפעלים למשגב ולייצר על ידי כך מקומות תעסוקה נוספים באזורנו .ליאור הדגיש
את החשיבות בארגון כנסים מעין זה וציין כי בשנה שעברה ,לאחר הכנס הראשון ,הצלחנו לגייס כ 61-מיליון ₪
מהמדען הראשי ומרכז ההשקעות למפעלים בפארק .מדובר בסכום אדיר בקנה מידה של תעשייה בישראל.
התעשיינים מעריכים את הפעילות ומוכנים להגיע לפארק שלנו כי הם מבינים שנעשה את המרב שיצליחו ,ירחיבו
את פעילותם ויפתחו מוצרים חדשים.
לדברי רון ,מרגישים בשינוי שחל בשנתיים-שלוש האחרונות .רואים זאת במפעלים שמגיעים אלינו ,בשיתוף
הפעולה ובאיגום משאבים ביניהם וגם ביחס אלינו של מנהלי המפעלים הקיימים ,שרואים בנו שותפים ולא רק
"בעלי הבית".
רו"ח אורנה גרדמן הציגה את הדו"ח הכספי של המנהלת .היא ציינה כי הגידול בהכנסות נובע כולו מפיתוח
תשתיות ,שגדלו מכ 852-אלף  ₪בשנת  2010לכ 1.7-מיליון  .₪כל הגידול מתייחס לשטחי הפנים של המגרשים
שמנהלת הפארק מפתחת במסגרת ההסדר .פיתוח שטחי החוץ עובר ישירות דרך המועצה ,בגלל סוגיות מע"מ
ומיסוי.
חכ"ל – רו"ח אורנה גרדמן הציגה את הדו"ח הכספי של החכ"ל .היא ציינה שיש גידול של  3%בהכנסות .מעל
מחצית מהגידול נובע מהכנסות מהמועדון הכפרי .סה"כ הוצאות התפעול מסתכמות ב 8-מיליון  .₪הרווח הנקי
בשנת  2011מסתכם בכ ₪ 18,000-לעומת כ ₪ 130,000-בשנה שקדמה.
שי בוים – מנכ"ל החברה ציין שההבדל ברווח נקי בסדר גודל של  ₪ 110,000בין השנה  2011לבין השנה
הקודמת נובע מהמועדון הכפרי .בשנה שעברה הוחלט בחודש פברואר להפסיק לקלוט מנויים מחוץ למשגב כדי
למנוע את העומס שיש בדרך כלל בחודשי הקיץ .והדבר גרם להפסד של  .₪ 152,000בשל הצפי להוספת בריכת
קיץ ,השנה חזרנו לעבודה הרגילה .לגבי התשתיות בישובים :מבצעים היום פרויקטים ב 16-יישובים ,דבר שמכניס
לחכ"ל באופן קבוע כ 4%-מהיקף הפרויקטים.
קולחי משגב – רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הכספי .הוא ציין שהחברה הוקמה שנת  1989והתחילה לפעול
בשנת  .1989המועצה העבירה אליה אז תשתיות שהיא ביצעה בהיקף של כ 24-מיליון  .₪מאז כל ההשקעות
מבוצעות ע"י החברה וגם תחזוקת המערכות .במהלך השנים ,החברה התחילה לעסוק גם בנושא המים .סך
ההכנסות בשנת  2011הסתכמו בכ 20-מיליון ( ₪לעומת  16.3מיליון  ₪בשנת  )2010והוצאות החברה בכ12-
מיליון .₪
רון הוסיף שלפני  3שנים הנהגנו מדידה של הרבה פרמטרים בחברה כמו :כמה עולה לנו לתחזק מ"ק מים ,מ"ק
ביוב וכן הלאה .נבקש מסמי ניסן – מנכ"ל החברה ,להציג מדדים אלה (חלקם פיננסיים וחלקם תפעוליים) באחת
הישיבות הקרובות ,כי הם נותנים תמונה הרבה יותר מעניינת מהמספרים היבשים .אחרי  3שנים אנחנו יודעים איך
כל פרמטר משתנה לאורך זמן .רון ציין כי קולחי משגב היא החברה היחידה לביוב שקבעה מדדים  -הצגנו אותם
לפני שנה בפני נציגי רשות המים ,שמאוד התרשמו.
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מרחבים – עמותה לותיקי משגב – מיכל חונן  -מנהלת העמותה ,נתנה סקירה על מרחבים .היא ציינה כי
בשנת  2011התגוררו במשגב כ 2000-תושבים בני  ,+55מתוכם כ 1200-בני ( +60מתוכם  200בני  .)+70המספר
הזה גדל בקפיצות גדולות מפאת העובדה שרוב הישובים במשגב נוסדו באותו תקופה ע"י אוכלוסייה בעלת
מאפייני גיל דומה ,ובהתאם לעליה במספר התושבים בני הגיל השלישי ,יגדל הצורך בהרחבת היקף ומגוון
השירותים.
מיכל סיפרה על הפעילויות הקיימות היום במגזר היהודי ובמגזר הבדואי במסגרת מרחבים .היא הוסיפה כי הוכנה
פרוגרמה למרכז פעילות לתושבים הוותיקים במסגרת הרחבת המועדון הכפרי במשגב ,בשיתוף החכ"ל .כבר הוכן
תיק תורם והוחל בגיוס משאבים מול גורמים שונים – וגם אושר ע"י מליאת המועצה התקציב הנדרש להשלמת
הפרויקט במסגרת תקציבי הפיתוח.
בהמשך מיכל הציגה את הדו"חות הכספיים של העמותה .בין הדברים שהיא ציינה :מחזור הפעילויות בשנת 2011
היה כ 1.350-אלף  ₪לעומת כ 1.174-אלף  ₪בשנת  .2010הגידול נובע בעיקר מעליה בהשתתפות המועצה
(שניתנה כדי לסייע בקליטה מינהלן ובכמה צרכים דחופים) ,השתתפות ממשרד הרווחה שמעלה בהדרגה לאורך
כל השנים את תמיכתו ,השתתפות מאש"ל (ארגון ארצי לפיתוח שירותים לזקן בישראל) ,מתרומות שונות
ומהמשתתפים .בצד ההוצאות (פעילויות  +הוצאות הנהלה וכלליות) כ 1.344-אלף  ₪בשנת  2011לעומת כ-
 1.178אלף  ₪בשנת .2010
רון הודה ,בשם המליאה ,למנכ"לי החברות/העמותות ,לרו"ח אורנה גרדמן ולרו"ח אלון מררי על הצגת הדו"חות.

ו .דיווח על הביקורת בשנת :2011
דודו דהן – מבקר פנים ,הקדים ואמר כי הביקורת הפנימית במועצות אזוריות מושתתת על החובה שנקבעה
בפקודת המועצות המקומיות להעסיק בכל מועצה מקומית ומועצה אזורית מבקר פנימי לביצוע עבודת הביקורת.
(הוחל בינואר  .)2008המבקר נדרש לערוך ביקורת על פעילות הרשות ולהגיש לעומד בראשה ולוועדה לענייני
ביקורת את ממצאיו .תפקידיו וסמכויותיו של המבקר נקבעו בדין .בכל רשות מקומית קיימת ועדה לענייני ביקורת
שמתפקידה לדון בדוחות הביקורת על הרשות ולעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
דודו דיווח שהביקורת התמקדה בשנת  2011במספר נושאים :בניהול צי הרכב של המועצה (המבנה הארגוני
והשפעתו על ניהול צי הרכב ,ניהול תפעול ואחזקת הצי ,אופן העמידה בחוקים ובנהלים ועוד); תפקוד וועדות
ביקורת ביישובים ובתלונות שהגיעו אליו מתוקף תפקידו כממונה על תלונות הציבור .הוא הציג את עיקרי
הממצאים והמסקנות בכל אחד מהתחומים המבוקרים (ניתן לעיין בתקציר הדו"ח באתר המועצה).
מפאת העומס וריבוי הנושאים ,הוחלט כי דו"ח הביקורת של הוועדה לענייני ביקורת יוצג בישיבה הבאה.

ז .ציון והוקרה על הישגים למורה מצטיין:
רון הזכיר כי בישיבה האחרונה ארחנו את אלישבע גבע מעצמון שקבלה הוקרה כמורה מצטיינת לכימיה .באותו
מעמד היה אמור גם להיות חיים דריבין ,שקיבל הוקרה כאחד המורים הטובים ביותר לרובוטיקה .אבל בדיוק אז
הוא היה בחו"ל ,בתחרויות הרובונר ,עם התלמידים שהגיעו שם להישגים בקנה מידה בינלאומי .היום אנחנו
שמחים לארח אותו ולציין את האירוע בהוקרה ובהערכה.
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לדברי אמיר מיכאל – מנהל ביה"ס העל יסודי ,חיים מלמד בביה"ס כבר  25שנה .הוא בנה מגמה טכנולוגית שהיא
שם דבר ברמה הארצית  -הכל רק איכות של מורים ותלמידים ,נשמה ורוח חינוכית .חיים מנחה תלמידים רבים
בהצלחה בפרויקטים שונים והביא את תלמידי המגמה להצלחות ברמה הלאומית והבינלאומית .הוא נחשב לשם
דבר ויוצר קשרים טובים עם עמיתים למקצוע בארץ ובחו"ל.
מליאת המועצה מברכת את חיים דריבין על זכייתו בפרס על הצטיינות ממנהל מדע וטכנולוגיה של משרד החינוך,
וגם בפרס המנחה המצטיין של פירסט .הרבה איחולים והערכה לחיים  -יישר כח!

ח .ש ו נ ו ת :
קול קורא אשכול רשויות – משרד הפנים יצא לפני כשבועיים עם קול קורא להקמת אשכול רשויות
אזורי ,עפ"י הדוגמא של אשכול גליל מערבי (מעלות תרשיחא ,מטה אשר ,מעלה יוסף) .היום הגשנו את הצעתנו
לקול קורא יחד עם כרמיאל כעיר הגדולה באזור וכל הרשויות בבקעת בית כרם (מג'דל כרום ,דיר אל אסד ,נחף,
בענה ,סג'ור ,ראמה ועוד) .רון ציין כי נושא איכות הסביבה הוא אחד הנושאים המרכזיים שאנחנו מעוניינים לקדם.
מינוי יו"ר ועדת הבחירות – מליאת המועצה מאשרת את מינויה של אתי לוי – מנכ"ל המועצה,
כיו"ר ועדת הבחירות במועצה.

רשמה:
בטי שוייצר

רון שני
ראש המועצה
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