פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 790/

שהתקיימה ביום  90.11.03במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,אפי פדידה (אבטליון) ,עמיר שנאן (אשבל) ,ישראל נאמן (אשחר) ,מיכאל עובדיה (גילון),
אפרת מאייט (הררית) ,אוגו לוצאטי (חרשים) ,עוזי ביטון (טל-אל) ,צביקה פאר (יובלים) ,דני עברי (יודפת) ,ארנון
לאופר (יעד) ,גדעון רודוביץ (כמון) ,חדוה רייז (מורן) ,דרור לוי (מכמנים) ,אמיר יגר (מצפה אבי"ב) ,רונן גל (מעלה
צביה) ,עפרה סלצר (עצמון) ,ינון ירושלמי (פלך) ,אייל זוהר (צורית) ,שייקה פרנקו (קורנית) ,אורי אקרמן (רקפת),
רותי יהודה (שורשים) ,איציק ג'רסי (שכניה) ,מיכה דורות (תובל).
חסרים :מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,מוחמד סואעד (חוסנייה) ,מיקי מרטנוביץ (חלוץ) ,יוחנן בייט (כישור) ,מוסטפא
קאסם (כמאנה) ,מיקי בר-און (לוטם) ,משה שדמי (לבון) ,שמואל מגל (מנוף) ,שלמה פייבלוביץ (מורשת) ,חאלד
סואעד (סלמה) ,חוסין נעים (ערב אל נעים) ,כמיל ניקולה (ראס אל עין).
נכחו :עו"ד קובי קורין ,אלון זלצמן (לסעיף ד') ,לאוניד מליקין (לסעיף י') ,דוד מטק (לסעיף ט') ,הדס תמיר (לסעיף
ו') ,שאול אשואל ,אתי לוי ,נירית סגל ,בטי שוייצר.

א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  6903מיום  10.3.03אושר.
ב.

דיווח ראש המועצה:
כנס בסח'נין – אורגן ע"י עמותת "שתיל" וסיכם את עבודת העמותות העוסקות בנושאים של יהודים-ערבים,
במעמד השר אבישי ברוורמן ויו"ר מרכז השלטון המקומי – מר שלמה בוחבוט .ראש עיריית סח'נין ,שהוזמן יחד
עם רון להשתתף בכנס ,בחר להחרים אותו.
מבני ציבור בישובי משגב – רון הזכיר כי ,לפני כשנה ,המליאה אישרה את העבודה המסכמת את מצאי מבני
הציבור בישובי המועצה ,שהוכנה ע"י אגף הנדסה ואחזקה ,ודרגה את מבני הציבור על פי הצפיפות הגבוהה
ביותר ומטה .עבודה זו מהווה בסיס לעדיפות בהשגת כספים9תרומות לבניית מבני ציבור חסרים בישובים .לפני
שנה קבלנו תקציב מהרשות לפיתוח הגליל עבור המועדון ברקפת והשנה נקבל עבור מועדונים בשכניה ובקורנית -
ישנה גם אמירה של משרד השיכון שסדר העדיפות שקבענו ישמש גם אותם.
משרד השיכון  -באותו הקשר ,רון ציין כי עפ"י מדיניות משרד השיכון ,המשרד משקיע רק באזור עדיפות א'.
לכן משגב ,הנמצאת באזור עדיפות ב' ,אינה זכאית לשום הטבות .הפקידות הבכירה של המשרד ,שנענתה
להזמנתנו וביקרה לאחרונה במשגב ,מאוד התרשמה מהעבודה שהושקעה ואישרה השתתפות המשרד בכ-
 ₪ 000,000עבור מועדונים בשכניה וקורנית .מסתבר שכאשר ישנם קריטריונים ברורים ,קל למוסדות לתת כספים.
רון אמר שהרשימה תעודכן אחת לשנה9שנה וחצי ונמשיך להגיש בקשות למימון ו9או השתתפות כספית.
דיר אל אסד – רון ומוחמד ביקרו אצל ראש העיר בדיר אל אסד .הם בירכו אותו על היבחרו בבחירות שתקיימו
לפני כחודש וחצי ודברו על שיתוף פעולה בנושא איכות סביבה ועל נושא האדמות.
ישוב ירוק – המועצה האזורית משגב רואה באיכות הסביבה ובקיימות דרך חיים לטווח ארוך ופועלת להטעמת
עקרונות הקיימות במועצה וביישוביה .כך התחלנו לפני שנה בתהליך חשיבה על מה צפוי להיות עתידו של ישוב
מקיים ,במטרה למסד את הפעילות ולקבוע לה מדדים שיאפשרו לישוב לבחון את עמידתו בעקרונות הקיימות
מחד ולשווק את עצמו ככזה מאידך.
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רון דיווח שהוקמה ועדת היגוי שכבר התחילה להיפגש במטרה להכין "מרחב פתוח" מונחה ברבעון השני של
השנה הבאה .כל מי שירצה להשתתף בו – מוזמן .הנושאים לא נקבעים מראש וכל אחד רשאי להעלות נושא
בתחום שהוגדר .ועדת ההיגוי אחראית גם לעיבוד התוצרים של המרחב הפתוח.
עפ"י בקשת מספר חברים ,יופצו הסיכומים של ועדת ההיגוי למליאה.
חנוכת גן משחקים – בשבוע שעבר נחנך גן משחקים חדש בחרשים – תרומה של עמותת "גלילה".
הנחת אבן פינה – לפני מספר ימים הונחה אבן הפינה בפרויקט ההרחבה ל 90-יח"ד ,בקורנית.
פגישה עם שר השיכון – רון הודיע שהוא עומד להיפגש למחרת עם שר השיכון ושהנושא המרכזי שהוא
מתכוון להעלות בפניו הוא :החזרת ההנחות בעלות הקרקע.
עיד אל אדחה – בשם מליאת המועצה ,רון שולח איחולי חג שמח לתושבים הבדואיים ולכל שכנינו המסיימים
היום את עיד אל אדחה.
ובנוסף  -רון דיווח על מספר אירועים שקרו בשבועות האחרונים (ראה פירוט בפרוטוקול מישיבת הנהלת
המועצה מס'  8903מיום :)16.11.03
* כנס ראשי הרשויות ,בשבוע שעבר במעלות  -דן על אסטרטגיה :איך רואים את המרחב הכפרי בישראל
בעשור הקרוב ובהמשך.
* כנס בכרמיאל של ראשי רשויות מהצפון עם השר סילבן שלום סביב נושא הרכבת לכרמיאל (ראשי הרשויות
יצאו בקריאה לממשלה להשקיע את הכסף הנדרש ע"מ שהרכבת תגיע לכרמיאל עם אופציה שתמשיך לאצבע
הגליל).
* כנס ביובלים לעסקים קטנים וקטנטנים במשגב.
* ביקור של הגב' דורית זיס – מנהלת מחוז הצפון של המשרד לאיכות הסביבה.
ג.

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

צו ארנונה לשנת :0010
עפ"י חוק ההסדרים ,נקבע שיעור עדכון הארנונה השנתי בהתאם לנוסחת חישוב מוגדרת .העדכון הוא במנגנון
אוטומטי וחובה לעדכן את צו הארנונה לשנת  0010בהתאם .על כן ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר את צו
הארנונה לשנת  0010בהתאם לצו הארנונה המעודכן המאושר לשנת  ,0003בתוספת במעבר בשיעור .1.69%
אלון זלצמן – מנהל הארנונה ,הוסיף כי במסגרת אישור צו הארנונה לשנת  ,0003הנחתה המליאה לפעול להגדלת
התעריף המחויב בגין "בניינים המשמשים לשידור ו9או קליטה ,תחנה לשידור טלביזיה בכבלים לרבות שטח עליו
מוצבים אנטנות וצלחות קליטה בכל רחבי הרשות" .אולם ,הסתבר כי לא ניתן היה להגיש בקשה לאישור חריג
בשנת  0003בגלל הבחירות ואי אישור תקציב המדינה בחצי השנה הראשונה של .0003
אלון הוסיף כי המליאה מתבקשת ,כמדי שנה ,לאשר הנחות בארנונה  +הרכב ועדת ערר לארנונה וועדת הנחות
בארנונה.
הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את צו הארנונה לשנת  0010בתוספת העדכון האוטומטי בשיעור .1.69%
 המליאה מחליטה להעלות את תעריף הארנונה לשנת  0010בסיווג "בניינים המשמשים לשידור ו9או קליטה,
תחנה לשידור טלביזיה בכבלים לרבות שטח עליו מוצבים אנטנות וצלחות קליטה בכל רחבי הרשות" (סידורי
 0.2בצו הארנונה) ,ב  10% -נוספים מעבר להעלאה הכללית בשיעור של  1.69%לעומת התעריף לשנת 0003
בגין סיווג זה.
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העלאה חריגה זו כפופה לאישור שר הפנים ושר האוצר ,ולאחר קבלת אישור השרים ,וככל שיתקבל ,תחול
ההעלאה למפרע מתחילת שנת  ,0010ויגבה ההפרש.
בעקבות ההעלאה ,וככל שתאושר יהיה התעריף כמפורט להלן:
אזורים א ,ב ,ד בצו הארנונה –  ₪ 62.06למ"ר
אזור ג בצו הארנונה –  ₪ 83.06למ"ר
עד לקבלת אישור השרים תיגבה הארנונה לפי התעריף הבא:
אזורים א ,ב ,ד שבצו הארנונה –  ₪ 23.21למ"ר.
אזור ג בצו הארנונה –  ₪ 81.12למ"ר.
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 המליאה מאשרת פה אחד מתן שיעורי ההנחה המקסימאליים מארנונה כמפורט בתקנות.
 המליאה מאשרת פה אחד את אחוז מתן ההנחות שבסמכות ועדת ההנחות.
 המליאה מאשררת את הרכב ועדת ערר בארנונה וועדת ההנחות בארנונה במשגב כלהלן:
מוא"ז משגב
מר אלון זלצמן
גב' אורנה מרום – יו"ר
מר מואיז סודרי
מר טומי סקלי
מר אמיר יגר (יו"ר)
מר מוחמד אבו-דעוף
עו"ד יעקב קורין
גב' מזי אורן
מר אלון זלצמן

תפקיד
מנהל ארנונה
ועדת ערר
בארנונה
ועדת הנחות

ד.

תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור בשנת :0010
אתי לוי ציינה כי הועדה המקצועית לנושא תמיכות שהיא מרכזת ,בחנה את התבחינים שנהגו בשנים עברו ומצאה
שאין סיבה לערוך בהם שינוי .על כן ,ממליצה הועדה לאשר את אותם תבחינים בשנת .0010
רון הוסיף כי לאחר אישור המליאה ,הועדה תפרסם את התבחינים בעיתונות המקומית ובאתר המועצה ,ותזמין
בכך כל עמותה העונה על דרישות התבחינים להגיש בקשה לתמיכה.
הועדה המקצועית תבחן את הבקשות ותגיש את המלצתה לאישור המליאה בישיבתה בחודש פברואר .0010
הוחלט :מליאת המועצה מאשרת את התבחינים לתמיכות לשנת .0010

ה .תקציב שוטף לשנת :0010
רון סקר את התהליך והשיקולים להכנת התקציב השוטף לשנת ( 0010ראה פירוט בפרוטוקול מישיבת הנהלת
המועצה מיום .)16.11.03
עוזי ביטון – יו"ר ועדת הכספים הדגיש מספר נושאים שניתן להם ביטוי וביניהם :ההשתתפות לישובים גדלה;
תקציב הנוער שנותר משנת  0003הועבר לשנת  ,0010בתוספת תקציב לנושא מתב"ר; השכר לרכזים
המוניציפאליים (שהמימון עבורו הופסק ע"י משרד הפנים) ימומן השנה מתב"ר 80% :ע"י המועצה ו 00%-ע"י
הישובים ,כאשר הכוונה היא להוריד במשך השנים את השתתפות המועצה ולהגדיל את השתתפות הישובים .ניתן
גם מענה לבקשת המרכז הקהילתי לגבי הבטיחות במתקני הספורט ,תוך אמירה שבשנת  0010ייבחן הנושא
במטרה למצוא לו פיתרון הולם.
בסבב התייחסויות ,עלו בין היתר הדברים הבאים:
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ארנון לאופר הצר על כך שהתקציב מובא ישר לאישור ולא נערך דיון מקדים עליו ,כפי שהובטח בזמנו ,דבר
שהיה נותן אפשרות למליאה להביע את דעתה ולנסות להשפיע בנושאים מסוימים.
דרור לוי – עפ"י עמדת יישובו ,מכמנים ,המועצה צריכה להמשיך לתקצב את אחזקת מתקני המשחקים בישובים.
לדבריו של גדעון רודוביץ ,מגיעות מחיאות כפיים לוועדת הכספים על עבודתה .יחד עם זאת ,חושב שהיה צריך
לקיים דיון על התקציב הגמיש והיה רוצה לראות שנושא הנוער יכנס לבסיס התקציב.
צביקה פאר – חבר בועדת הכספים ,מזכיר שבשנה שעברה הוכנס נושא הנוער למסגרת התב"רים ,כי רצינו
לראות איך הנושא מתנהל .בחודש מאי ,אמרנו שנבחן את ההחלטה בפרק זמן של כחצי שנה .בפועל הישובים
לא הצליחו להתארגן עם תוספת רכזים וכאשר באנו לדון על הנושא רוב הישובים לא היו מוכנים .הבנו שצריך
יותר זמן כדי לבחון את הצלחת הנושא .לכן וידאנו שהתקציב של השנה שעברה יעבור לשנת .0010
רון הוסיף שב"שולחן עגול נוער" ,הנושא עלה .פותחו מדדים השוואתיים עם השנה הקודמת שייבחנו ע"י צוות
הנוער החדש והשולחן עגול .יש עכשיו מנהל חדש במחלקת נוער .רמת פעילות גדלה וכך גם רמת שביעות הרצון.
אורי אקרמן מצטרף להערתו של ארנון ומוסיף שהתקציב לא ברור לרוב החברים .לפי דעתו ,יש בהחלט מקום
לארגן השתלמות לחברי המליאה.
צביקה פאר העיר שלמעשה הדיון הסתיים וכל מי שרצה לדבר – אכן דיבר .כך שגם אם היינו מחליטים על שתי
ישיבות בנושא התקציב ,לא היה נותר על מה לדבר בישיבה השנייה .לפי דעתו ,בלתי אפשרי לנהל דיון על כל
סעיפי התקציב במסגרת ישיבת מליאה .אם מישהו באמת רוצה להבין ולהשפיע ,הוא צריך להגיע לוועדת
הכספים ולשאול את השאלות – הוא גם מוזמן להצטרף לוועדה .יש מקום לעוד חברים – אין דברים "סודיים".
הוועדה מורכבת מנציגי ציבור שמייצגים את כל המליאה וכל הציבור.
רון ציין שהוא נוהג לתת לוועדת הכספים חופש מאוד גדול בתחום המשחק בין הסעיפים .אחד הדברים הכי
קשים הוא לאזן את התקציב הגמיש .היינו רוצים לעשות הכל אבל לצערנו אין לנו את כל המקורות הדרושים
לכך .התקציב מועבר לוועדה כשהוא לא סגור והוא סומך עליה ועל המליאה לקבל את ההחלטות הנכונות .כולנו
נבחרי ציבור והמשימה שלנו אינה פשוטה.
הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות (בעד – 13 :נגד – 1 :נמנע )9 :את התקציב השוטף לשנת  ,0010בסך
 100מיליון .₪
 גזבר המועצה יארגן השתלמות לחברי המליאה ולוועדים המקומיים ,בה יקבלו הסברים על אופן בניית התקציב
ועל עקרונותיו.
רון הודה ,בשם המליאה ,לחברי וועדת הכספים ,לגזבר המועצה ,לצוות עובדי מחלקת הכספים ולכל העוסקים
במלאכה על עבודתם הברוכה.
ו.

נציגת ציבור בוועדת בחינה :
אתי לוי הסבירה כי משרד הפנים הגדיר את הרכב הועדה הבוחנת את כשירותם של המועמדים לתפקיד באיוש
משרות בכירות .היא ממליצה למנות כנציגת ציבור בוועדות כוח-אדם את יעל רייך ,תושבת יובלים ,שמילאה
תפקיד מנהלת אזור כרמיאל-משגב בסוכנות היהודית עד לפרישתה לגמלאות לפני כשנה .יעל הסכימה לקבל על
עצמה את התפקיד.
הוחלט :מליאת המועצה מאשרת את מינויה של יעל רייך כנציגת ציבור בוועדות הבחינה.

ז.

ועדת ביקורת חדשה בצורית:
מליאת המועצה מאשרת את ההרכב החדש של ועדת הביקורת בצורית ,כדלקמן :זכריה נקסון ,לילך איילי וענבל
גפני.
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ח .האצלת סמכויות לועדים המקומיים:
רון הסביר בקווים כלליים את משמעות האצלת הסמכויות .עד שנת  ,0000עפ"י צו המועצות האזוריות ,הוועד
המקומי היה רשאי לעשות כל דבר שהמועצה עושה ,למעט אם המועצה עשתה זאת בעצמה .לדוגמא :אם
המועצה לא פינתה זבל – הועד היה רשאי לפנות אותו אבל אם המועצה פינתה ,הועד לא היה רשאי לעשות
זאת .מצב זה נקרא :סמכות שיורית.
בשנת  ,0000בעקבות ועדת אמרני ,החוק שונה וסמכויות הועד המקומי הפכו להיות האצלות.
בקדנציה הקודמת ,לא היה הכרח לדון בנושא והמליאה קבלה אז החלטה לפיה :מה שהיה הוא שיהיה .החלטה זו
התאימה אז כי לאף אחד לא היה ניסיון בנושא .אבל מאז עברו  2שנים והיום קשה לנו לומר שאנחנו לא יודעים.
גם מבקר המדינה אינו מקבל טענה כזו והוא בודק אותנו.
לאחר הביקורת שנציגי מבקר המדינה ביצעו במשגב לפני מספר חודשים ,נכנסנו לתהליך שבו אנחנו צריכים
להגדיר סמכויות שאנחנו מאצילים לועדים המקומיים .החוק אומר שאנחנו חייבים להאציל סמכויות .יחד עם זאת,
הועד המקומי רשאי לא לקבל האצלה כלשהי ובמקרה כזה ,אנחנו צריכים לבדוק כל סעיף לגופו.
יצרנו מסמך האצלה ראשון ,שהופץ לפני מספר חודשים לחברי המליאה ולוועדים ופתחנו בכך דיון רחב ואפשרנו
לכולם להגיב ,להעיר ולהציע .אכן התעורר דיון במייל; השתדלנו להתייחס ולבדוק (גם מבחינה משפטית) כל
שאלה והערה .בסופו של דבר תיקנו ו9או הורדנו מספר נושאים ,וגיבשנו מסמך שמטרתו לשקף את המצב הקיים
– לא פחות ולא יותר .לכן גם יש מקור תקציבי לכל נושא שהמועצה מעבירה לוועד המקומי .נקודה מאוד
חשובה :המועצה רשאית להעביר כספים לוועד המקומי רק לאותם נושאים שהואצלו במפורש ,ולא לשום נושא
אחר – ובתקציב הוועד המקומי שמוגש לאישור המליאה צריכים להופיע כל אותם סעיפים.
בסבב התייחסויות ,העירו החברים כדלקמן:
דני עברי סיפר כי המסמך התחיל להיווצר כתוצאה מפגישותיו עם יו"ר הועדים הפועלים במסגרת אגודה
שיתופית ,ובדיקת סעיפי התקציב עבורם מקבל הועד המקומי השתתפות כספית מהמועצה.
לפי רונן גל ,אנחנו חייבים לשאוף לכך שהמצב הנוכחי (זהות פרסונאלית אגודה+ועד) ימשיך להתקיים .למשל,
בישוב שיש בו רק ועד מקומי אין אסיפה והתושבים אינם יכולים להשפיע .כפל ועדים (במצב בו אין זהות
פרסונאלית) עולה הרבה כסף (נוסף) .לכן רצוי מאוד שהישובים יתנהלו בתור אגודות חזקות.
מיכאל עובדיה טוען שניתן לנהל ישוב על ידי ועד מקומי – זה רק עניין של החלטה .עכשיו אנחנו מנסים לחזק
את האגודות שלנו אבל אנחנו מהלכים על חבל דק מאוד מבחינת ניהול הישובים .מיכאל מציע לא לאשר את
סעיפים  0ו 9-במסמך האצלה ,אלא אם מוסיפים להם" :תחזוקת הכבישים וניקיון שטח הישוב יוותר באחריות
המועצה".
אוגו לוצאטי מציע לקבוע "עד שער היישוב".
דרור לוי סיפר שיש פאניקה במכמנים .רוב התושבים לא הבינו בכלל את נושא האצלה .מרגישים שיש החלשה
של הועדים .מבקשים לשנות את סעיף אחזקת המתקנים.
רון מאוד מתפלא על מכמנים ,שיחד עם אבטליון מקבל יותר מכל יתר הישובים ,בגלל מדיניות המועצה לעודד
ישובים קטנים .יש כאן אמירה של הרמה ידיים של היישוב שבא ואומר :אני לא מסוגל לנהל את היישוב .בעיניו
של רון ,לחזק את הישוב זה דווקא לתת לו סמכויות .הפעולות של הנהלת הישובים החשובות :קהילה ,קליטה,
נוער .מה שכתוב במסמך זה דברים טכניים שיאפשרו לישובים לקבל מהמועצה כספים .לכן ,הישוב צריך לשאוף
לכמה שיותר האצלה.
לפי דעתו של איציק ג'רסי אין במסמך שום דבר חדש שהוא לא עשה עד עכשיו בתור מזכיר ישוב ,והוא תומך
בכל מה שכתוב בו.
עפרה סלצר רואה בעיה בהעברת האחריות לתחזוקת הדרכים וכו' (סעיף  )0לישובים .היא גם הוסיפה שבתור
יו"ר ועדת ביקורת ,היא העירה בזמנו שאנחנו נמצאים על חבל דק  -יתכן שהמועצה תיערך בצורה יותר
פילוסופית ויותר מהותית כלפי הישובים .אבל גם יכול להיות שיהיו ישובים שירימו ידיים כי יהיה קשה להם .היא
קוראת לדרגים הבכירים של המועצה להקשיב לתגובות של הישובים כי יש ,לדבריה" ,פצצה מתקתקת".
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דני עברי העיר שלאחרונה השתתפות המועצה בועדים המקומיים גדלה ,נוסף תקציב לנושא הנוער וגם פרויקט
המיליון גדל .למעשה ,מה שעשינו עפ"י המסמך ,זה לקחת את כל הכספים שהמועצה מעבירה ולחלק אותם בין
הסעיפים – לא יותר מזה.
צביקה פאר ציין שהדיון הנוכחי אמור להיות טכני בלבד ,שבא רק "לסדר" את המצב הקיים .נכון שאילו היינו
שולחים את המסמך לתושבים 80% ,מהם היו חושבים שהמועצה מנסה "לסדר" אותם – זאת ,כי הם לא ממש
יודעים שבעצם המועצה מנסה כל הזמן דווקא להעלות את הכספים שהיא מעבירה לישובים – כפי שכבר הוזכר:
פרויקט המיליון ,נוער ועוד .לדבריו של צביקה ,תפקידם של חברי המליאה ,כנציגי ציבור ,הוא לקחת מנהיגות,
להבהיר את הדברים ,להיכנס לדיון ציבורי ולקבל החלטה.
עו" ד קובי קורין הדגיש כי מדובר בהאצלה כוללת לכל הועדים המקומיים .היא צריכה להיות פוזיטיבית וכוללת.
בתום הדיון ,הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות (בעד – 10 :נגד – 9 :נמנע )0 :את מסמך האצלת הסמכויות לועדים
המקומיים ,בכפוף לעדכונים הבאים:
סעיף  2צ"ל:
תחזוקת דרכים ,כבישים ,גינון ,נוי ,שטחי גינון ציבוריים ושצ"פים הכלולים בתחום שיפוטו של הועד המקומי.
סעיף  3צ"ל:
ניקיון שטח היישוב ודרכי הגישה אליו הכלולות בתחום שיפוטו של הועד.
למען הבהר הדברים האמור לגבי תחזוקת דרכים כבישים ודרכי גישה שעד לשער היישוב וניקיונם ,אלו יוותרו
בידי המועצה ובאחריותה.

ט .תחומי שיפוט ועדים מקומיים:
רון הסביר שהמוטיבציה להתנעת התהליך באה מהבעיה שהתעוררה בראס אל עין בבחירות האחרונות למועצה,
כאשר הסתבר שחלק מהתושבים שמתגוררים מחוץ לתחום השיפוט של הישוב לא יכלו להצביע לוועד המקומי.
בבדיקה שנעשתה ,נוכחנו שבעוד מקומות רבים ישנן אי התאמות בין השטח המוכרז לבין המצב האמיתי ,דבר
ש הביא אותנו למנות צוות שיבדוק את כל הנושא ויציע מפה ותחומי יישובים התואמים את המציאות .הצוות מנה
את רון שני ,ליאוניד מליקין ושגית מלמד מהוועדה ,ואת דני עברי ודוד מטק ממח' פיתוח יישובים.
באותה תקופה ,גם משרד הפנים הקים ועדה שדנה בתיקוני גבולות טכניים ותחומי שיפוט ועדים מקומיים ,וראינו
בכך הזדמנות להעביר דרכה את התיקונים הנדרשים .רון הדגיש שאישור המליאה הוא רק חלק מהתהליך .בסופו
של דבר ,האישור וההחלטה יהיו בידי משרד הפנים ,באמצעות ועדת הגבולות.
לאוניד מליקין – מהנדס המועצה ,תיאר את התהליך עד לתוצר המוגמר שמוצג היום :הוכנה תכנית ראשונית
שנשלחה לכל היישובים .הצוות בחן כל ההתייחסויות9ההערות שנתקבלו וערך תיקונים היכן שנדרשו .המפות
המתוקנות נשלחו שוב לישובים ונערכו פגישות עם אלו שביקשו הבהרות נוספות.
הוחלט :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות (בעד – 18 :נגד  – 0נמנע )0 :את המפה הכוללת של תחומי
אחריות הועדים המקומיים שהוצגה בפניה.
י.

שונות:
מיתוג המועצה – רון דיווח שכחלק מתהליך המיתוג של המועצה (שפה גרפית ומסרים אחידים) ,הגיע
השלב לבחור סלוגן למועצה .פנינו למספר קופירייטרים וקבלנו למעלה מ 100-הצעות.
היום נבחר הסלוגן :משגב – פסיפס של קהילות .רון ציין כי הנושא תוקצב וכי סטודיו עוז ממנוף מלווה
אותנו בתהליך המיתוג.
רון שני
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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