פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 760/

התקיימה ביום  61.21.4במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,תומר עבודי (אשבל) ,יוסקה וייבנרג (אשחר) ,ברוך רוזן (הררית) ,חנן
גולדשטיין (טל אל) ,צביקה פאר (יובלים) ,ארנון לאופר (יעד) ,יוחנן בייט (כישור) ,גדעון רודוביץ (כמון),
משה שדמי (לבון) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,קובי גולדברג (מורן) ,שי בוים (מצפה אבי"ב) ,רונן גל (מעלה
צביה) ,אייל זוהר (צורית) ,עדן אוריון (קורנית) ,חיים ריס (שורשים)1
חסרים :אביטל הכט (אבטליון) ,קובי סבן (גילון) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,טהא פעור (חוסנייה) ,דון
ג'קובסון (חלוץ) ,שי משיח (חרשים) ,דני עברי (יודפת) ,עלי סואעד (כמאנה) ,גדי זיגלמן (מכמנים) ,חזי כפיר
(מנוף) ,יצחק בוכריס (מורשת) ,סעיד סואעד (סלמה) ,דני פישלר (עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,עטאללה
ניקולא (ראס אל עין) ,יואב פיסטינר (רקפת) ,ג'יימי גרשונוביץ (שכניה) ,שלמה רגב (תובל)1
נכחו :הדס תמיר ,שאול אשואל ,רומה מנור ,מיה צבן ,בטי שוייצר

ארז ציין כי בהמשך לישיבה האחרונה ,שבמהלכה הציג גזבר המועצה הצעת התקציב לשנת
 2..2בהיקף של  ...מיליון  , ₪המבטא גידול של כ 4-מיליון  ₪מתקציב  + 2..4המלצות
פורום מנהלי המחלקות וועדת הכספים ,הוכן מסמך ובו מאפייני תקציב החינוך לשנת 2..2
עפ"י חתכים שונים והתפלגות תכנון תקציב שוטף " -פעולות כלליות"1
צביקה פאר – חבר ועדת הכספים ,הציג את המסמך 1כמענה על השאלות שנשאלו בישיבה
האחרונה ,הסביר צביקה בהרחבה את המרכיבים השונים בתקצוב מערכת החינוך והצביע על
הסעיפים בהם ניתנת מידה של גמישות בסעיף פעולות כלליות1
ארז הדגיש כי ,לאורך כל השנים ,עומד נושא החינוך בראש סדרי העדיפויות של המועצה
ואף מגיע ל 72%-מתקציבה בשנת ( 2..2מתוכם ,כ .2-מיליון  ₪סבסוד המועצה)  -קיצוץ
בתקציב החינוך פירושו פגיעה במערכת החינוך1
בסבב התייחסות הועלו הדברים הבאים:
חנן גולדשטיין הציע לבחון מדי פעם את נוסחת העברת השתתפות המועצה לישובים1
חיים ריס ביקש להחזיר את מימון המועצה להפעלת תאורת רחוב בישובים ל ..-שעות
בלילה ,דבר שלדעתו יגביר את תחושת הביטחון והבטיחות בקרב התושבים1
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כמו-כן ,הזכיר חיים שני נושאים שהועלו לפני מספר חודשים בדיון על תכנית אב לפיתוח בר
קיימא :הצורך בשת"פ עם הכפרים השכנים וגיוס רכז לנושא פיתוח בר קיימא 1הוא ביקש
לבדוק מבחינה תקציבית היתכנות שני הנושאים הנ"ל1
ארנון לאופר ביקש לבדוק אפשרות לבטח את חברי המליאה ,בטענה שחלקם עלולים להיות
חשופים לתביעות שונות מעצם פעילותם הציבורית1
שי בוים הודה על ההתייחסות לשאלותיו ועל ההסברים שקיבל 1הוא סבור ש"צדק צריך גם
להראות"  -לכן הציע להגביר מאמצים בהעברת כמה שיותר מידע לתושבים1
יוסקה ויינברג טען שאין מספיק מכולות אשפה בישובים  -לפי דעתו ,אנחנו נבחנים לא רק
בחינוך אלא גם בניקיון 1רומה מנור דיווחה כי מחלקת האחזקה משפצת בימים אלה מכולות
בכל הישובים1
גדעון רודוביץ ביקש לחזק את הטיפול בנושא איכות הסביבה  -רכז לפיתוח בר קיימא1
ברוך רוזן ציין כי בשנה שעברה התחילה התעוררות בנושא פיתוח הכלכלה ,בעיקר בתחום
התיירות והוחל בשיתוף פעולה עם מוא"ז מרום גליל 1הוא רואה חשיבות בקידום הנושא ע"מ
שנוכל לתת שירות טוב יותר לתיירנים במשגב 1ארז העיר כי ,אחרי שה"חתונה" שלנו עם
עמותת התיירות גליל מערבי לא עלתה יפה ,אנחנו מנסים לעשות פיילוט של שנה עם מוא"ז
מרום גליל ,במסגרתו מתוכננים שיווק ואירועים משותפים1
משה שדמי שאל האם יש חשיבה תכנונית בהקשר למרכז חינוכי באזור תפן 1ארז ציין כי
הנושא אכן עלה ,נדון מספר פעמים עם נציגי לבון ונעשים מאמצים לאתר שטח מתאים
באזור1
יוחנן בייט ביקש ליידע/לזמן את נציג הישוב במליאה לישיבות של ראש המועצה עם
מזכירות הישוב1
הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה השוטף בסך  ...מיליון ,₪
על סמך המלצת ועדת הכספים ופורום המנהלים1
במסגרת התקציב ,יינתן מענה לנושאים הבאים:
 בהמשך לבקשתו של חיים ריס והמלצתו של צדוק יפתח – מנהל אגף אחזקה ובטחון
(ועפ"י תקן פיקוד העורף) ,תממן המועצה הפעלת תאורת רחוב בישובים במשך ..
שעות בלילה ,במקום  8שעות הנהוגות מזה מספר שנים1
תקצוב סעיף זה ע"ס (אומדן) כ ,₪ .0.,...-באחריות ועדת הכספים1
 יגויס/תגויס רכז/ת במשרה מלאה לנושא פיתוח בר קיימא ,שיסייע בהטמעת
עקרונות תכנית האב ובהרחבת החינוך הסביבתי1
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 באחת הישיבות הקרובות של הנהלת המועצה ,יועלה נושא שיתוף פעולה בתחום
איכות הסביבה 1ברוך קומפנו יציג תכנית  +משאבים שצריך יהיה לגייס ממקורות
שונים1
 באותה ישיבה ,יציג ברוך קומפנו תמונת מצב לגבי נפח אצירת אשפה בישובים
ואחזקת המכולות ,כולל המלצות לעתיד (שוטף  +פיתוח)1
 נושא הביטוח לחברי המליאה ייבדק ע"י ליאור מעיין – האחראי על נושא הביטוח
במועצה ובאחת הישיבות הבאות ,ידווח על תוצאות הבדיקה ותוצג חוות דעתו של
היועץ המשפטי של המועצה1
 יתוקצב פיילוט של שנה עם מוא"ז מרום גליל ,בנושא שיתוף פעולה ושיווק התיירות
האזורית – באחריות ועדת הכספים לתקצב סך של  ₪ 7.,...נוספים1
ארז הודה בשם המליאה לחברי ועדת הכספים ,לשאול אשואל ,להדס תמיר וצוות הנהלת
חשבונות ולאלון זלצמן וצוות הגזברות ,על עבודתם המסורה והמצוינת ,המאפשרת למוא"ז
משגב לעמוד בסטנדרטים גבוהים1
כמו-כן הודה ארז לחברי המליאה על הדיון התרבותי והרציני ,שהקו המנחה הוא אחריות
ציבורית של כל חברי המליאה1

שונות:
ישיבה עם יו"ר ועדים מקומיים – ארז הזמין את חברי המליאה להשתתף
בישיבה שתתקיים ביום  ,.81.21.4בה יוצגו המסקנות לתהליך הפקת לקחים ממלחמת לבנון
השנייה בנושא פערי מיקלוט ,מיגון וצפירות בישובים – ועקרונות תקציב המועצה לשנת
12..2

רשמה:
בטי שוייצר

ארז קרייזלר
ראש המועצה
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