פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 270/
שהתקיימה ביום  73.3.5במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,יוסקה ויינברג (אשחר) ,ברוך רוזן (הררית) ,דון ג'קובסון (חלוץ),
חנן גולדשטיין (טל אל) ,צביקה פאר (יובלים) ,ארנון לאופר (יעד) ,משה שדמי (לבון) ,שי בוים (מצפה אבי"ב),
רונן גל (מעלה צביה) ,יצחק בוכריס (מורשת) ,עטאללה ניקולא (ראס אל עין) ,חיים ריס (שורשים)3
חסרים :אביטל הכט (אבטליון) ,תומר עבודי (אשבל) ,קובי סבן (גילון) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה),
טהא פעור (חוסנייה) ,שי משיח (חרשים) ,דני עברי (יודפת) ,יוחנן בייט (כישור) ,עלי סואעד (כמאנה),
גדעון רודוביץ (כמון) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,קובי גולדברג ( מורן) ,דרור לוי (מכמנים) ,חזי כפיר (מנוף) ,סעיד
סואעד (סלמה) ,נימר נעים (ערב אל נעים) ,דני פישלר (עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,אייל זוהר (צורית) ,עדן
אוריון (קורנית) ,יואב פיסטינר (רקפת) ,ג'יימי גרשונוביץ (שכניה) ,שלמה רגב (תובל)3
נכחו :אלון זלצמן (לסעיף ו') ,שאול אשואל ,רומה מנור ,אתי לוי ,מיה צבן ,בטי שוייצר

א 3אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  17.5מיום  73.3.5אושר3

לגבי סעיף ב' – דיווח ראש המועצה:
* החברה הלאומית לדרכים – החברה אינה עומדת בלו"ז שהיא קבעה ,עפ"י הסיכום שהועבר
לכל הישובים 3אמנם מרגישים התחלה של תזוזה אבל תהליך הביצוע יהיה כנראה ארוך
ונצטרך להשקיע עוד הרבה עבודה ,אנרגיה ואורך רוח3
* משרד התיירות – בינתיים שר התיירות התחלף וגם מנכ"ל המשרד! נכון לעכשיו אין עם
מי לדבר ונצטרך להמתין למינויו של מנכ"ל חדש ,ע"מ לנסות לממש את התחייבויות
המנכ"ל היוצא3
לגבי סעיף ז' :הצגת תקציב הפיתוח לשנת  – ...5חיים ריס חזר ואמר כי בתהליך אישור
תקציב הפיתוח חשוב היה שהמליאה תקבע מדיניות בטרם יציג פורום המנהלים רשימת
פרויקטים3

ב 3דיווח ראש המועצה:
דו"ח כספי לשנת  – 2002ארז ציין בסיפוק כי הדו"ח הכספי לשנת ( ...2שהסתיים
עם עודף של  )₪ 710,...כבר מוכן ואף הופץ – דבר שמצביע על ניהול ועבודה מאוד
מקצועיים וראויים לשבח של כל העוסקים במלאכה3
בשם המליאה ,תודה מיוחדת לשאול אשואל – גזבר המועצה ,הדס תמיר וצוות הנהלת
החשבונות ואלון זלצמן וצוות מחלקת הגזברות 3יישר כח!!!
פרס על ניהול כספי תקין – חלק מהעודף שצויין לעיל כולל בתוכו את המענק
הפרס על ניהול כספי בשנת  3...2כמדי שנה ,הציע ארז להקצות גם השנה חלק מכספי הפרס
לרווחת העובדים ( )₪ 177,...ובנוסף כ ₪ 07,...-עבור חיילי משגב3
הוחלט :מליאת המועצה מאשרת את ההצעה הנ"ל3
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ג 3אישור תב"רים:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת התב"רים הרצ"ב3

ד 3אישור תקציב ועד מקומי כישור:

בישיבת המליאה האחרונה ,נדונו ואושרו תקציבי הועדים המקומיים ,למעט כישור שקיבלו
הארכה 3לאחרונה הוגש תקציב הועד המקומי כישור לבדיקת הגזבר עפ"י הנוהל 3סך התקציב
המאוזן עומד על  3₪ 02,.67המלצת הגזבר – לאשר את התקציב3
הוחלט :מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת  ,...5שהוגש ע"י הועד המקומי כישור3

ה 3אישור תמיכות לשנת :...5

שאול אשואל הציג את המלצת הועדה המקצועית לתמיכות למוסדות ציבור (פרוטוקול מיום
 103.3.5הופץ לחברי המליאה) וציין כי הבקשות שהוגשו מתאימות לתבחינים ועונות על
הנהלים החדשים 3הוא הדגיש כי כל הסכומים מתוקצבים בתקציב השוטף של המועצה3

הוחלט :מליאת המועצה מאשרת את המלצת הועדה המקצועית לתמיכות לעמותות הבאות:
עמותת מרחבים 333333333333333333333
עמותת מט"י לב הגליל 3333333333333
העמותה לקידום הספורט 333333333

₪ ...,...
₪ .7,...
₪ .00,...

ו 3תקציב פיתוח לשנת :...5

ארז הסביר שוב את תהליך אישור תקציב הפיתוח :איסוף צרכים ע"י המחלקות ,דיון בפורום
המנהלים ,בדיקת מכלול הבקשות וגיבוש המלצה למליאה ע"י ועדת הכספים 3הוא מנה את
מקורות המימון העומדים לרשותנו לביצוע פרויקטים עפ"י קטגוריות3
ארז ציין כי ,השנה ,מגיע תקציב הפיתוח לסך של  ,₪ 12,7.1,...עפ"י החלוקה הבאה:
*  ₪ 1.,.2.,...יגיעו ממקורות שונים כמו משרדי ממשלה וגורמים חיצוניים3
*  ₪ 2,026,...ממקורות פנימיים  +מענק משרד הפנים3
ארז הוסיף כי בשנת  ...5רוב תקציב הפיתוח יוקדש לנושאים של חינוך ואיכות סביבה
ובנוסף ,הוחלט להכפיל את השתתפות המועצה ב"פרויקט המיליון" ,לקידום פרויקטים
בישובים בנושאי בטיחות והסדרת תשתיות3
דון ג'קובסון – חבר בועדה לאיכות הסביבה ,הציע לבחון הקמת גוף סטטוטורי ייעודי (כדוגמת
תאגיד הביוב והמים או איגוד ערים) לניהול אזורי של פסולת מוצקה ולשם כך ביקש לייעד סך
 ₪ 0.,...מתקציב הפיתוח לטובת בחינת הנושא3
נערך סבב התייחסות ,שאלות והערות של חברי המליאה3
ארז הוסיף כי ,בין היתר ,מתוכננת השנה תחילת בנייתו של האצטדיון לאתלטיקה – פרויקט
שישרת את כל האזור ושאושר ע"י כל הגורמים ואף הוכן עבורו תיק לגיוס תורמים (נספח
כלכלי יישלח לחברי המליאה – באחריות יוחאי אברני)3

הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת מסגרת תקציב פיתוח לשנת  ...5בסך  ₪ 2,026,...ממקורות
פנימיים  +מענק משרד הפנים 3מתוך הסך הנ"ל  137מיליון ( ₪מענק משרד הפנים) יובאו
לאישור נוסף ונפרד במסגרת תב"רים עם אישור התקציב ע"י משרד הפנים במהלך השנה3
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 יחד עם פרוטוקול הישיבה ,יופץ קובץ מסודר של התב"רים שאושרו במסגרת תקציב
הפיתוח לשנת  ,...5כפועל יוצא מההחלטות שהתקבלו3
 פרויקט בחינת הקמת גוף סטטוטורי לניהול אזורי של פסולת מוצקה יובא לדיון ואישור
ההנהלה ברגע שיבשיל (יצירת שותפות אזורית לנושא)3

ז 3אישור חבר חדש בועדת הנחות:

מליאת המועצה מאשרת את מינויו של דרור לוי ,כחבר בועדת ההנחות במקומו של מוחמד
אבו-דעוף שהתפטר מתפקידו3

רשמה:
בטי שוייצר

ארז קרייזלר
ראש המועצה

3

