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א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  1/11מיום  10.1.11אושר.
ב.

דיווח ראש המועצה:
בג"ץ רקפת – האירוע המרכזי של השבועות האחרונים היה הדיון השני בבג"ץ רקפת ,שהתקיים בתחילת
החודש .למרות שתקציר מהדיון כבר הופץ במייל ,פורסם בעיתונות ודווח עליו ביומן המועצה ,רון רואה לנכון
להציג שוב את השתלשלות הדברים והחלטת השופטים ,בגלל חשיבותם ובגלל העובדה שהמועצה הנה אחד
המשיבים .נכון להיום ,אנו נערכים ליישום החלטת בית המשפט העליון.
דו"ח ביצוע של שנת  – 2010במהלך השבועות האחרונים במספר ימים מרוכזים ,מנהלי המחלקות הציגו
את עמידתם ביעדים שהוצבו בתכניות העבודה של שנת  .2010השנה הוכנס פרטמר נוסף ,וכל מנהל התבקש
להציג גם מדדים כמותיים .בסך הכל ,העמידה ביעדים די יפה אבל כמובן לא הכל בוצע  -הופקו לקחים וצריך
יהיה להשתפר .הדבר יבוא לידי ביטוי בתכניות העבודה של שנת .2011
משרד החקלאות – לפני כשבועיים התקיים מפגש של שרת החקלאות ח"כ אורית נוקד עם הנהלת מרכז
המועצות האזורית .דובר על שיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר בהתיישבות הכפרית ,על יצירת ממשקי
עבודה ועל נושאים שונים הקשורים לכפרים .מבחינת משגב ,מעניין במיוחד נושא פיתוח הכפר .אנחנו ניגשים
לקולות הקוראים ומצליחים להשיג תקציבים כדי לפתח את היישובים.
הרשות לפיתוח הגליל הנה הזרוע הביצועית של המשרד לפיתוח נגב גליל .התקציב של הרשות לפיתוח
הגליל גדל השנה באופן משמעותי (הודות לשר סילבן שלום) .אנו נענה לקולות קוראים ובקשות לתקצוב.
הכביש לחוסנייה – רון ועדי אלדר נוהגים להיפגש מדי פעם לפגישות שוטפות ,בתור שכנים ,כדי לדבר על
נושאים משותפים לכרמיאל ומשגב .בשבוע שעבר התקיים מפגש בהשתתפות המנכ"ליות של שתי הרשויות
ואחד הדברים שעלו ,היה דרך הגישה לחוסניה (מהצד של כרמיאל) .מדובר בדרך לא סלולה ,שמאוד לא נוח
לנסוע עליה בחורף במיוחד .סוכם שנקיים פגישה בצירוף מהנדסי הרשויות כדי לבחון פתרונות.
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רון ציין כי חוסניה עברה שידרוג מאוד משמעותי בשנתיים האחרונות .אם עד לפני שנתיים לא היה אף כביש
סלול בחוסנייה ,היום הכביש הראשי ממעלה צביה עד חוסנייה כמעט כולו סלול (למעט המקום בו עומד
באמצע הכביש הבית שנבנה ללא היתר) .אנחנו רוצים שכך יהיה גם בצד של כרמיאל.
אזכרה – התקיימה היום ,לציון שנה לפטירתה של אירית עמית ז"ל ,בטכס מאוד מרגש ומכבד בביה"ס
היסודי משגב  -ונחנך "גן אירית" ,שהוקם לזכרה בפינת החי של ביה"ס
אשכול צעירים  -קורם עור וגידים .לפני כשבוע התקיימה פגישה בהשתתפות נציגי האשכול ,מתנדבים
מהציבור ונציגי המועצה ,שמטרתה לשמוע הלך הרוחות בקרב הצעירים – מה היו רוצים ,מה חסר להם והיכן
ניתן לשפר.
בתי הספר המצליחים – משרד החינוך פירסם בפעם הראשונה רשימת בתי הספר עם אחוזי הצלחה
בבגרות שלהם .בית הספר האזורי משגב דורג במקום ה 15-המכובד .יישר כח!
ג.

המלצות הוועדה לבחינת השקעות המועצה בבתי הספר:
רון ציין שהוועדה בראשותה של מנכ"ל המועצה ,הוקמה עפ"י החלטת מליאת המועצה וכללה קשת רחבה
של אנשי מועצה ,מנהלי בתי הספר ,נציגי ועדי הורים ,חברי מליאה ונציגי ציבור .היא קיבלה מנדט לבחון את
הנושאים הבאים:
* מודל הקצאת סבסוד המועצה לבתי הספר
* תכניות חינוכיות מעל ומעבר לסטנדרט משרד החינוך
* סטנדרט בינוי וטיפוח בתי הספר
הוועדה סיימה את עבודתה והגישה את המלצותיה לאחר למעלה משלושה חודשים של מפגשים שבועיים
ועבודה מאוד אינטנסיבית ,שכללה לימוד המורכבות של תקציבי החינוך ותקציבי המועצה ,ובחינה מעמיקה
של כל הנושאים .ההמלצות הוצגו בפני פורום מנהלי בתי הספר והנהלת המועצה ,שקיבלו אותן ונתנו את
ברכת הדרך .רון הדגיש כי ההמלצות מתייחסות לכל בתי הספר במשגב באופן שווה ,במגזר היהודי ובמגזר
הבדואי.
ניר קדם – יו"ר ועד הורים של בי"ס על יסודי וחבר בוועדה ,הציג בהרחבה ונימק את המלצות הועדה בכל
אחד מהנושאים שנבדקו (ראה פירוט במסמך הרצ"ב) .הוא ביקש להודות על ההזדמנות שניתנה לחברי
הוועדה ,להבין את הנושא על מורכבותו .הוא הדגיש שכל הנתונים נפרסו בפני הוועדה בפתיחות ובשקיפות
מלאה.
רון הזכיר שבתקציב לשנת  2011המליאה אישרה הגדלה בלתי מותנית בסך  ₪ 600,000לתקציב החינוך +
עוד  ₪ 200,000שיעמדו כמול  ₪ 200,000התייעלות של מערכת החינוך – סה"כ  1מיליון  ₪שהמערכת תוכל
להקצות מחדש .כעת אנחנו רואים שמראש נדרש תקציב של  1מיליון  ₪ליישום ההמלצות הוועדה,
שבהחלט כוללות בתוכן התייעלות במספר נושאים.
הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת את המלצות הוועדה שהוצגו בפניה ושעיקרן:
מודל הקצאת סבסוד המועצה לבתי הספר:
* הקצבות המועצה ימשיכו להיות לפי מספר התלמידים בכל בית ספר ,והקצאה שוויונית של הסכום לכל
תלמיד.
* ההקצבה לתלמיד בשנה זו תעמוד על  ,₪ 700שהם גידול של  ₪ 70לעומת שנה שעברה.
* המליאה רשמה לפניה את בקשת הועדה להמשיך ולהגדיל את ההקצבה לתלמיד בעוד  ₪ 50מדי שנה
בשנתיים הקרובות ,ותבחן את הבקשה בעת הכנת תקציבי השנים הבאות.
* בבתי הספר היסודיים הקטנים מצבת התלמידים המשמשת לחישוב ההקצבה תוגדל באופן הבא:
 בי"ס שבו עד  300תלמידים – יוסף תקציב שווה ערך ל  40תלמידים בי"ס שבו בין  300ל  400תלמידים – יוסף תקציב שווה ערך ל  30תלמידים -בי"ס שבו בין  400ל  500תלמידים – יוסף תקציב שווה ערך ל  20תלמידים.
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החינוך
:
תכניות חינוכיות מעל ומעבר לסטנדרט משרד
* העמדת תקציב לטובת הקטנת כיתות בחטיבת הביניים במשגב ,שהוא המקום הכי רגיש במעבר בין היסודי
לעל יסודי.
* העמדת תקציב תוכניות/יוזמות ייחודיות לבתי הספר היסודיים.
סטנדרט בינוי וטיפוח בתי הספר– הנושא יישאר באחריות אגף הנדסה.
 המליאה מאשרת את השימוש בתוספת התקציב שהוקצב למערכת החינוך לפי המלצות הועדה .המליאה
מנחה את ועדת הכספים להוסיף לתקציב החינוך בעדכון התקציב הקרוב כך שסך תוספת התקציב תעמוד
על  1מיליון  ₪ליישום ההמלצות.
 וועדת הכספים תדון בכל אותם הסעיפים שיצטרכו להיות אופרטיביים כבר השנה.
רון סיכם את הדיון והודה בשם מליאת המועצה לחברי הועדה על העבודה היסודית והמסורה ,על השקעת
שעות רבות של למידה ודיון ועל התשובות שהם סיפקו.
ד.

הצגת הדו"חות הכספיים לשנת  2009של מנהלת בר לב:
רון הזכיר כי ,עפ"י דרישות החוק ,כל תאגיד הקשור למועצה חייב להציג כל שנה בפני המליאה את הדו"חות
הכספיים שלו .במנהלת בר לב אנחנו שותפים כיום בחלקים שווים עם מטה אשר וכרמיאל ובקרוב יצטרפו גם
ישובי אלשגור (דיר אל אסד ,בענה ומדג' אל כרום) כשותף רביעי.
רו"ח אורנה גרדמן הציגה את הדו"חות הכספיים של מנהלת בר לב לשנת ( 2009אושרו בחודש מרץ 2010
ע"י הדירקטוריון של החברה) .היא ציינה שהחברה נותנת שירותים לפארק תעשיות בר לב שבבעלות
משותפת של  3הרשויות .ההכנסות וההוצאות הן הכנסות/הוצאות ישירות שהחברה מבצעת כשהיא פועלת
כזרוע ישירה של הרשויות .החברה מבצעת את גביית הארונה מהמפעלים בפארק ומעבירה את הכספים
לרשויות ,שווה בשווה ,בניקוי ההשתתפות שהחברה מקבלת לכיסוי הפעילות השוטפת של אחזקת הפארק.
אבי טילר – מנכ"ל מנהלת בר לב דיווח על הנעשה בפארק .הוא ציין כי התב"ע הנוכחית משווקת כולה (יש
עודף ביקוש) ונכון להיום אין יותר מגרשים פנויים .המנהלת נמצאת בתהליך של הרחבת התב"ע כבר למעלה
משנה ומצפים שתוך לכל היותר חצי שנה יתוספו כ 250-דונם נטו לתעשייה.
פרויקט הדגל של הפארק הוא הקמת קריית היי טק (יזמות פרטית של יהודי עשיר מדרום אפריקה).
הפרויקט היה "תקוע" במשך כ 3-שנים מול ממ"י אבל בימים האחרונים התהליך עומד לצאת לפועל (הודות
לרון ,שסייע מול המינהל) .ביום שלישי הבא נקבעה ישיבה של הנהלת ממ"י ,בה אמורים להתקבל
האישורים על הפרויקט .מדובר בכ 70-דונם של תעשיות עתירות ידע וטכנולוגיה עם פוטנציאל של בין 3,000
ל 5,000-מקומות עבודה נוספים (יש כבר היום כ 3,000-עובדים בפארק התעשייה) .מקווה שבתוך חצי שנה
מהיום ,ניתן יהיה לבצע עבודות פיתוח ותשתיות של כל המתחם.
רון הודה בשם המליאה לרו"ח גרדמן ולאבי טילר על הצגת הדברים.

ה .מינוי ממונה לגביית קנסות לטובת המועצה ו/או הועדה המקומית:
לאחר שעו"ד קובי קורין הסביר את משמעות הדבר ,החליטה מליאת המועצה ,בתיפקודה גם כמליאת הועדה
המקומית לתכנון ובניה ,להמליץ על גזבר המועצה – מר שאול אשואל ,ת.ז ,051947109 .המשמש כיום
כממונה גבייה לעניין ארנונה ותשלומי חובה ,לשמש כממונה על הגבייה גם לצורך גביית קנסות המגיעים
למועצה ו/או לוועדה המקומית לתכנון ובניה משגב על פי כל דין ,ובין היתר אך מבלי לגרוע מכלליות האמור
לפי הדיונים הבאים:
*
*
*
*

פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) לרבות תקנות ,צווים וחוקי עזר על פיה.
החיקוקים המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) ,התשמ"ד.1984-
חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-לרבות התקנות שמכוחו.
חוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו ,1985-לרבות התקנות שמכוחו.
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מובהר כי אין בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכויותיו של גזבר המועצה כממונה על הגבייה של המועצה לעניין
ארנונה ותשלומי חובה ,וזאת על פי הסמכות שהוקנתה לו על ידי שר האוצר בהחלטתו מיום  23בדצבמר
 ,2003שפורסמנה בילקוט הפרסומים תשס"ד ,עמ' .5261
החלטה זו מתקבלת ע"י מליאת המועצה וכן כמליאת הועדה המקומית לתו"ב.
ו.

אישור תמיכות לשנת :2011
רון הזכיר את תהליך אישור התמיכות למוסדות ציבור :בסמכות המליאה לאשר את התבחינים ואת מסגרת
התקצוב לכל אחד מהם .מכאן ,עובר הטיפול לוועדה המקצועית ,המורכבת ממנכ"ל המועצה ,גזבר המועצה
והיועץ המשפטי .בסמכותה של הועדה לבחון את הבקשות ,לקבל החלטה ולהביא המלצה למליאה שאמורה
לאשר או לדחות את ההמלצה בשלמותה .אין אפשרות לערער על סעיף זה או אחר – אלא להצביע כן או
לא על כלל ההצעה.
אתי לוי ציינה כי ,בהמשך לאישור התבחינים ע"י מליאת המועצה לשנת  ,2011פורסמה הודעה בעיתונות
המקומית שבעקבותיה התקבלו בקשות מגופים שונים .הועדה המקצועית דנה בבקשות וגיבשה את המלצתה.
אתי הציגה בהרחבה את המלצת הוועדה .בין היתר ,היא ציינה כי עמותת מרחבים ביקשה להגדיל השנה את
התמיכה ל .₪ 430,000-הנימוקים :הפעילות של העמותה מאוד גדלה בשנים האחרונות ומקיפה מאות
משתתפים (במגזר היהודי ובמגזר הבדואי) אבל התקצוב כמעט ולא גדל בהתאם .העמותה עובדת עם היקף
כוח האדם מאוד מצומצם ולמעשה ,הבקשה לגידול בתקציב נובעת מהגדלת היקפי המשרות של העובדים
הקיימים .לכן ,המלצת הוועדה המקצועית היא לתקצב את עמותת מרחבים ב .₪ 425,000 -אתי ציינה שעל
מנת לאפשר מימוש המלצת הוועדה ,יהיה צורך בעדכון תקציב התמיכות.
עפרה סלצר הציעה לשריין תקציב בעת אישור מסגרת תקציב התמיכות של השנה הבאה ,לטובת עמותות
שעושות פעילות בקהילה.
אפי פדידה סבורה שאין מקום לפרוץ את מסגרת התקציב – לדעתה ,צריך לאשר תמיכות במסגרת התקציב
שאושר.
בתום הצגת ההמלצה והתייחסות החברים ,הוחלט ברוב קולות (בעד – 23 :נגד – 1 :נמנע )0 :לאשר את
התמיכות למוסדות ציבור לשנת  ,2011במסגרת התקציב שאושר וכפי שהוצגו ע"י מנכ"ל המועצה (פירוט
במסמך הרצ"ב).
ועדת הכספים תדון בתוספת התקציב עבור עמותת מרחבים ותגבש המלצה למליאה .באם תאושר ,התוספת
תבוא לידי ביטוי בעדכון התקציב הבא לשנת .2011

ז.

התייחסות המועצה לדו"ח הביקורת המפורט לשנת :2009
אתי לוי – מנכ"ל המועצה ,הציגה את התייחסות המועצה לדו"ח הביקורת לשנת  2009וציינה כי ,כרגיל,
מדובר בדו"ח מאוד מינורי .היא הסבירה את עמדת המועצה לגבי כל אחד מהממצאים (המעטים) המופיעים
בדו"ח כטעוני תיקון ואופן הטיפול בהם.
הוחלט:
 המועצה תפרסם בקרוב את תמצית הדו"ח המבוקר ,כנדרש בחוק.
 בישיבה הבאה הועדה לענייני ביקורת תציג את דו"ח הביקורת שלה.

ח .הצגת תקציב הפיתוח לשנת :2011
רון ציין כי תקציב הפיתוח (תב"ר  -תקציב בלתי רגיל) עוסק בהוצאות שאין להן ביטוי בתקציב השוטף של
המועצה ,כמו עבור :פיתוח ,בניית בתי ספר ,כבישים ועוד .היום מנהלי המחלקות יציגו את הפרויקטים שהם
מציעים לבצע ,לידיעה ולהכרת המסגרת בלבד ולא תתקבלנה החלטות .לאחר ההצגה ,הפרויקטים יידונו
במסגרת ועדת הכספים (כל מי שמעונין בכך ,מוזמן להגיע לישיבות הועדה ע"מ לשמוע ולהשמיע) ובישיבת
המליאה הבאה ,ביום  ,28.3.11יובאו לאישור.
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לפני הצגת הפרויקטים ,רון שיתף את המליאה בתכנית שהמועצה מגבשת בחודשים האחרונים ,במטרה
לפתח את היישובים ולסייע להם בבניית מבני ציבור .לפני כשנה הוצגה עבודה שאגף ההנדסה הכין ובה דורג
מצאי מבני ציבור בישובים עפ"י חישוב הצפיפות והשימוש בהם .עד היום הצלחנו גייס מקורות מימון עבור 4
ישובים :מועדונים ברקפת ,קורנית ,שכניה ,ומגרש ספורט במצפה אבי"ב  -ובקרוב נתחיל גם לבנות ,הודות
לתרומתו של סטפ וורטהיימר ,מבנה רב תכליתי בלבון.
אבל אנחנו רוצים לעשות יותר והיום ,המטרה שלנו היא לגבש תכנית חומש ליישובים היהודיים (תכנית חומש
ליישובים הבדואיים כבר קיימת) ,במסגרתה נוכל תוך  5-6שנים לתת תשובה ליישויבים לצורך במבני ציבור
(מועדוני חברים ,מועדוני נוער ובתי כנסת) ,כאשר מקורות המימון יגיעו ממשרדי הממשלה (כפי שקיים
היום) ,הלוואות שהמועצה תיקח והשתתפות היישובים .מדובר בתכנית בהיקף של כ 50-מיליון .₪
הנהלת המועצה תדון בתכנית החומש ותגבש המלצה ,הכוללת מקורות מימון ואופן החזר ההלוואות ,שתובא
לאישור מליאת המועצה.
במקביל ,אנחנו מקדמים פרויקטים במסגרת תכנית אזורית ,הכוללת מרכז מוסיקה ,בית נוער ,מרכז לפעילות
הגיל השלישי ובית הכנסת במורשת  -והתחלנו גם לבחון בניית אולמות ספורט ( 60%במימון הווינר).
בהמשך רון תיאר את תהליך הכנת תקציב הפיתוח :הצעת פרויקטים ע"י מנהלי מחלקות ,והכנסתם לתוכנת
תקציב הפיתוח שהוכנה ע"י אלון זלצמן; דיונים במסגרת ההנהלה המורחבת ודירוג כלל הפרויקטים; גיבוש
המלצה ע"י ההנהלה המצומצמת; הצגת הפרויקטים ע"י מנהלי המחלקות בישיבת המליאה; דיונים במסגרת
ועדת הכספים אליהם יוזמנו מנהלי המחלקות וחברי מליאה המעוניינים בכך  -ובסופו של דבר ,גיבוש המלצה
לאישור הנהלת ומליאת המועצה.
רון הציג את הפרויקטים המרכזיים ומסגרת מקורות המימון ובהמשך מנהלי המחלקות הציגו את הפרויקים
שהם מציעים .בתום ההצגה ,רון העיר שסה"כ הבקשות כפי שהן כתובות כיום מגיע ל 13.2 -מיליון ,כאשר
מסגרת המימון שאנחנו מעריכים שיש לנו מגיעה ל 11.6 -מיליון  - ₪כלומר קיים פער של  1.6מיליון .₪
ועדת הכספים תדון בכל הפרויקטים ,תדרג ותעדף אותם ובסופו של תהליך ,תגיש לאישור מליאת המועצה
המלצה לתקציב פיתוח מאוזן מול מקורות המימון.

ט .אישור תב"רים:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת התב"רים הרצ"ב.
י.

אישור תקציבי הוועדים המקומיים:
שאול אשואל הציג את רשימת התקציבים של הוועדים המקומיים לשנת  2011וציין שכל היישובים הגישו
אותם בזמן .התקציבים המלאים נמצאים באגף הכספים וכל מי שמעוניין לעיין בהם – מוזמן.
הוחלט :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התקציבים של הוועדים המקומיים כפי שהוצגה בפניה.

יא .השלמת מערכות ביטחון ביישובים:
לעיתים מגיעות למועצה בקשות מהיישובים להזיז את מערכת הביטחון (גדר ,דרך ותאורה) של היישוב בגלל
הרחבה/הקמת שכונה חדשה .רון ציין כי ,לאחר דיון בנושא בהנהלה מצומצמת ,הוחלט כי יישוב שיעשה
הרחבה ויהיה מעונין להזיז את מערכת הביטחון ,יצטרך להכליל את עלות ההזזה במסגרת העלויות של
השכונה ולהגיש את התכנית לאישור הבקרה של המינהל .המועצה תוכל לעזור ,ללחוץ ואף לסייע ,בתיאום
עם היישובים ,ולהגיש בקשות למשרד הביטחון (שמדי פעם מוכן להשתתף בעלויות).

יב .ש ו נ ו ת :
קולחי משגב – רון ציין שקולחי משגב הוקם לפני כעשר שנים כחברה עירונית עפ"י הגדרתו בחוק (לא
כתאגיד היות וחוק התאגידים אינו חל על מועצות אזוריות) .משמעות הדבר ,שהחברה היא בשליטה מלאה
של המועצה ,שצריכה גם לאשר הלוואות שהתאגיד לוקח לצורך הקמת תשתיות ביוב .תנאי ההלוואות הם:
למגזר היהודי 100% :הלוואה ,ולמגזר הבדואי 50% :הלוואה ו 50% -מענק.
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הוחלט :מליאת המועצה מאשרת את ההלוואות המפורטות להלן ,שכולן אושרו ע"י רשות המים:
*
*
*
*
*
*
*
*

אל מנארה  560 -אלש"ח (מתוכם  50%מענק 280 ,אלש"ח הלוואה)
ערב אל נעים –  3,740אלש"ח ( 50%מענק 1,870 ,אלש"ח הלוואה)
ראס אל עין –  250אלש"ח ( 50%מענק 125 ,אלש"ח הלוואה)
קידוח סלאמה –  550אלש"ח ( 50%מענק 275 ,אלש"ח הלוואה)
השלמת תקציב למט"ש פרוד –  560אלש"ח ( 40%מענק 336 ,אלש"ח הלוואה)
מאסף ביוב פלך צומת גילון על סך של  3,230,000ש"ח 30%( .מענק 2,261 ,אלש"ח הלוואה)
מאסף ביוב פלך צומת גילון על סך של  100%( ₪ 670,000הלוואה)
מערכת הולכה אזורית קטע טל אל שמרת אדמית על סך  30%( 360,000מענק 252 ,אלש"ח הלוואה).

נסיעה לארה"ב – מליאת המועצה מאשרת את נסיעתו של רון לארה"ב (ניו יורק ופיטסבורג) בסוף
חודש מרץ ,לצורך גיוס כספים.

רשמה:
בטי שוייצר

רון שני
ראש המועצה

