פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 750/
שהתקיימה ביום  50.11.03במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,אביטל הכט (אבטליון) ,יוסקה ויינברג (אשחר) ,ברוך רוזן (הררית) ,טהא פעור
(חוסנייה) ,דון ג'קובסון (חלוץ) ,צביקה פאר (יובלים) ,דני עברי (יודפת) ,ארנון לאופר (יעד) ,גדעון רודוביץ (כמון),
יוסי בן סימון (לוטם) ,רונן גל (מעלה צביה) ,יצחק בוכריס (מורשת) ,דני פישלר (עצמון) ,אייל זוהר (צורית) ,עדן
אוריון (קורנית) ,יואב פיסטינר (רקפת) ,חיים ריס (שורשים) ,שלמה רגב (תובל).
חסרים :קובי סבן (גילון) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,שי משיח (חרשים) ,רן אקרמן (טל-אל) ,יוחנן בייט (כישור),
עלי סואעד (כמאנה) ,מאיר יעקובי (לבון) ,קובי גולדברג (מורן) ,גדי זיגלמן (מכמנים) ,חזי כפיר (מנוף) ,ירון מאיר
(מצפה אבי"ב) ,סעיד סואעד (סלמה) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,עטאללה ניקולא (ראס אל עין) ,ג'יימי גרשונוביץ
(שכניה).
נכחו :תומר עבודי (אשבל) ,רו"ח אלון מררי (לסעיף ה'-ו') ,עו"ד קובי קורין (לסעיף ו'-ז') ,שלמה אלקחר (לסעיף
ד') ,לאוניד מליקין (לסעיף ז') ,רו"ח רן אסא ,יפעת פוהורילס ,משה יונס (לסעיף ח') ,הדס תמיר ,ברוך קומפנו,
צדוק יפתח ,אתי לוי ,דפנה בן ברוך ,אורנה שוייצר ,אורית הרץ,ליאת בלכר ,בתיה רכבי ,אילה סיון-בן יוסף (לסעיף
ט') ,שאול אשואל ,רומה מנור ,מיה צבן ,בטי שוייצר

א .אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  6503מיום  13.9.03אושר.

ב .דיווח ראש המועצה:
רכב ראש המועצה – בהמשך לדיווחו בישיבה מיום  ,50.7.03הודיע ארז כי רכבו הוחלף,
עפ"י הנחיית המבקר ,לרכב מדרגה המותרת עפ"י חוזר מנכ"ל.
תרומה מקרן קלור – בהמשך לביקורה של ליידי דפילד  -מנכ"ל קרן קלור במשגב ,בתחילת
החודש ,שבמהלכו הוצג בפניה פרויקט מבנה רב-תכליתי בכמאנה ,התבשרנו לפני מספר ימים
כי הקרן תורמת  $600,000לטובת הפרויקט .המצ'ינג (בגובה  )$300,000יגיע ממשרדים
ממשלתיים ומכספים ייעודיים שונים .תחילת הבינוי מתוכננת לאמצע שנת .5006
גל פריצות – לנוכח גל הפריצות בכל יישובי משגב ,נפגש ארז עם מפקד תחנת המשטרה
במשגב .סוכם בין השניים כי משטרת משגב תראה את הטיפול בנושא כיעד מרכזי בשנת
 – 5006ועל ידי כך תוכל לגייס כוחות נוספים ע"מ להתמודד עם התופעה.
ועדת גבולות משגב-כאוכב – ישיבה ראשונה התקיימה בכאוכב ובקרוב צפויה ישיבה
שנייה במשגב .כבר עכשיו ,דיווח ארז ,מסתמן שהבקשות של כאוכב "גדולות" וחלקן אף לא
רלוונטיות – הועדה אף העירה להם על כך .מקווים שתוך חודש-חודשיים יסתיים תהליך זה.
ועדת גבולות משגב-סח'נין – ארז דיווח בקצרה על דו"ח ההמלצות של ועדת הגבולות
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(ראה דיווח מלא בפרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מיום  .)7.11.03כמו-כן ,הוא ציין כי
נמסר דיווח מפורט לנציגי הישובים הנוגעים בדבר ,בישיבה שהתקיימה לאחרונה במועצה.
הדו"ח הועבר לשר הפנים וההמלצות טעונות אישורו .לדעתו של ארז ,עם אישור הדו"ח ,מוטל
עלינו להמשיך במדיניות קידום אזור התעשייה המשותף ,קמפוס רב תרבותי והכביש העוקף
ולהוביל הנושא לטובת כל תושבי האזור.
ארז חזר והדגיש את תרומתו המשמעותית של לאוניד מליקין מהוועדה המרחבית בכלל
ולתהליך ועדת הגבולות בפרט  -וביקש להביע בשם מליאת המועצה הרבה תודה ,הערכה
והוקרה על עבודתו הרצינית והמקצועית לאורך כל התהליך.
ג.

אישור תב"רים:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את רשימת התב"רים הרצ"ב.
לגבי תב"ר  – 784ברוך קומפנו יעביר הבהרה בכתב לחברי המליאה על מהות התב"ר.
לגבי תב"ר  – 135תתוקן הטעות הטכנית

ד .צו ארנונה לשנת :5006

שלמה אלקחר ציין כי ,עד כה ,טרם גובשו תקנות או כל חקיקה לגבי ארנונה לשנת .5006
למרות זאת ,מומלץ לאשר את צו הארנונה ללא תוספת בתעריפים .שינויים ,אם יהיו ,יבוצעו
בהתאם לחקיקה בכנסת והמועצה תפעל כמובן לפיהם.
כמו-כן ,מובאים לאישור המליאה:

*
*
*
*

אישור צו הארנונה לשנת  – 5006התוספת במעבר0% :
בקשות לשינוי חריג:
 צמצום הפער בתעריפי הארנונה בין משגב ומטה אשר באזור תעשייה בר לב צמצום הפער בתעריפי הארנונה בתוך ומחוץ לישוביםהנחות בארנונה לשנת .5006
אישור5אישרור מינוי חברי ועדות ערר בארנונה וועדות הנחות בארנונה במשגב ובסלמה.

הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת את צו הארנונה לשנת  5006ללא תוספת בתעריפים .באם יהיו
שינויים הם יבוצעו בהתאם לחקיקה בכנסת ובהתאם לתקנות .שינויים אלה יחייבו את
המועצה ללא צורך בדיון מחודש במליאה.
 מליאת המועצה מאשרת להגיש בקשה לאישור שרי הפנים והאוצר להעלאה חריגה
בארבעה סעיפים:
 .1אזור תעשייה בר לב :להעלות התעריפים בשיעור של עד .10%
 .5צמצום הפער בתעריפי הקרקע התפוסה בתוך ומחוץ לישובים (התעריף המבוקש באזור
א' ₪ 11.30 :למ"ר – ובאזורים ב' ו-ד' ₪ 17.50 :למ"ר)
 .5סיווג חדש – קרקע חקלאית המשמשת חברת תשתית (התעריף המוצע ₪ 0.30 :למ"ר)
 .0סיווג חדש – קרקע תפוסה המוחזקת בידי חברת תשתית (התעריף המוצע₪ 0.30 :
למ"ר)
 המליאה מאשרת פה אחד מתן שיעורי ההנחה המקסימליים מארנונה כמפורט בתקנות.
 המליאה מאשרת פה אחד את אחוז מתן ההנחות שבסמכות ועדת ההנחות.
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 המליאה מאשררת את הרכב ועדות ערר בארנונה במשגב ובסלמה וועדת ההנחות
בארנונה בסלמה עפ"י הפירוט להלן.
תפקיד
מנהל ארנונה
ועדת ערר בארנונה
ועדת הנחות

מוא"ז משגב
מר שלמה אלקחר
גב' אורנה מרום– יו"ר
מר מואיז סודרי
מר טומי סקלי
מר ירון מאיר (יו"ר)
מר מוחמד אבו-דעוף
מר ברוך רוזן
מר יוסקה ויינברג
גב' אורנה שוייצר
מר שלמה אלקחר
עו"ד יעקב קורין

ואדי סלאמה
מר סאלח סוואעד
מוחמד עלי סוואעד – יו"ר
מוסא אחמד מריסאת
מוחמד יוסף סואעד
האשם בושנאק  -חבר ועד
עו"ד פדל בדארנה
יוסף חמיס – רו"ח
סעיד סואעד  -חבר מליאה
דאקר סואעד  -עובד סוציאלי

ה .התייחסות לדו"ח ביקורת לשנת :5000

רו"ח אלון מררי ציין כי גם השנה מדובר בדו"ח מינורי והערותיו של המבקר עוסקות בעיקר
בליקויים מנהלתיים ורישומיים בלבד.

רו"ח מררי הוסיף כי "גדולתה" של המועצה בכך שהיא מתייחסת לכל ההערות ופועלת לתיקון
הליקויים – גם של הטכניים והזניחים שבהם.
שאול אשואל ורומה מנור התעכבו על הנקודות שהועלו בדו"ח ובאו לידי ביטוי במסמך
ההתייחסות שהכינו ושהופץ למליאה בזמנו.

ו .נוהל הגשת תקציב ועד מקומי:

ארז הזכיר כי התיקון לצו המועצות הגדיר מחדש את יחסי הגומלין בין המועצה לישובים,
בעיקר בנושאים הכספיים וכי בזמנו קבלה מליאת המועצה החלטה ,לפיה "מה שהיה הוא
שיהיה"  -כל אחד מהוועדים המקומיים ביישובי המועצה יוסיף ויקיים את אותן הפעילויות
והמטלות כפי שביצע עד היום .כמו-כן ,האצילה המליאה לכל אחד מיישובי המועצה את
הסמכויות הדרושות כדי שיוכל להוסיף ולקיים את כל הפעילויות והמטלות כפי שהן מבוצעות
על ידו כיום.
ארז הוסיף כי מליאת המועצה נהגה לאשר תקציבי הועדים המקומיים מדי שנה ותמשיך
לנהוג כך – אולם ,לאור השינויים בחקיקה (לפיהם מתבקשים שינויים והתאמות במבנה
התקציב של הועדים המקומיים) ועפ"י החלטת המליאה מיום  ,5.5.03הוחלט להקים צוות
לגיבוש נוהל הכולל עקרונות לבניית התקציב ופורמט חדש להגשת תקציב ועד מקומי,
המאפשר זיהוי ועבודה מהירה ,משנת  5006ואילך.
שאול אשואל הציג את המלצות הצוות (מפורטות בנייר עבודה שהופץ) והדגיש את הצורך
לעשות הפרדה אדמיניסטרטיבית בין האגודה לבין הועד המקומי.

רו"ח אלון מררי ציין כי המועצה "יצאה לדרך" עם תיקון צו המועצות עם מינימום כפייה על
הישובים .מצדם ,הם מחוייבים בשקיפות מלאה בהגשת התקציב (הוצאות מוניציפליות של
הישוב) ,שאם לא כן תצטרך המועצה להגביר עליהם את הפיקוח.
עו"ד קובי קורין הוסיף כי שנת  5003היתה שנת מעבר .גם הפורמט החדש להגשת התקציב
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מבטא המשך זהה למה שהיה עד היום ,עם הצורך להפריד בין ועד מקומי לאגודה .הוא גם
מאפשר להקטין את גודל ההוצאות ועדיין לייחס את מרבית ההוצאות לאגודות שיתופיות .יחד
עם זאת ,במקרים בהם לא יהיה זיהוי ברור בין ועד מקומי לאגודה עלולה להתעורר בעיה.
הוחלט:
 מליאת המועצה מאמצת את המלצות הצוות ומאשרת את הנוהל והפורמט המוצעים.
בימים הקרובים ,יוזמנו גזברי5מזכירי הישובים למפגש לצורך הבהרת הנושא – באחריות
שאול.
 ארז הודה בשם המליאה לחברי הצוות על העבודה שהושקעה ,תוך ניסיון להגיע לאיזון בין
הצורך לפקח ולבקר לבין האינטרסים של האגודות השיתופיות והועדים המקומיים.

ז .מעמד הועדה המקומית:

ארז הזכיר כי הועדה המרחבית לתו"ב הוקמה בשנת  ,1996בראשותו של אריק רז ,בהסכמת
מוא"ז משגב ובמסגרת רה-ארגון מחוזי .הוא ציין כי במשך השנים נבנתה ועדה מקצועית,
שיצרה לעצמה מוניטין חיובי של גוף שעובד עפ"י הנהלים .נבנו מספר מנגנוני תיאום בין
המועצה לועדה ולמרות שלא תמיד היו הסכמות ,ידעו שני הצדדים לגשר על הפערים ולהסדיר
את העניינים לטובת האזור ותושביו.
ארז סקר את השתלשלות הדברים מאז פרץ ה"סכסוך" בין המועצה לממונה על המחוז
(כמפורט בפרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מיום  .)7.11.03הוא חזר והדגיש כי המאבק
שהוא ניהל לא היה נגד האיש שנבחר כיו"ר הועדה החדש אלא נגד תהליך המינוי הפסול!!
כעת ,הוסיף ארז ,לאור המצב שנוצר ,נשאלת השאלה – האם הועדה המרחבית במבנה שלה,
משרתת אותנו? האם האלטרנטיבה הקודמת של ועדה מקומית של המועצה בלבד ,כאשר
ראש הרשות הנו יו"ר הועדה וחברי המליאה הנם חברי מליאת הועדה ,אינה עדיפה ונותנת
מענה הולם לצרכים שלנו – של תושבינו ויישובינו?

ארז מנה את היתרונות והחסרונות של חזרה לועדה מקומית ,ונראה שהיתרונות גוברים על
החסרונות :המהלך יתן שליטה טקטית ואסטרטגית טובה יותר ,ימנע מינויים פוליטיים
ושיקולים לא ענייניים ,יקטין את התלות שלנו במשרד הפנים ,יאפשר תוספת משאבים ,היו"ר
יהיה תושב המקום המכיר את הרגישויות – לעומת החסרונות של עבודה מאומצת ולחצים
רבים יותר על המועצה והעדר הפרדה מקצועית וציבורית.
בתום סבב התייחסות של חברי המליאה ,הוחלט פה אחד להסמיך את ראש המועצה ,בסיוע
היועץ המשפטי ,לפעול ,מול משרד הפנים וגורמי המשרדים הרלוונטיים ,לפירוק הוועדה
המרחבית והחזרתה כוועדה מקומית לתו"ב במוא"ז משגב.

ח .הצגת דו"חות כספיים לשנת  5000של התאגידים:
חברה כלכלית למשגב בע"מ  -רו"ח רן אסא הציג את הדו"ח הכספי של החכ"ל לשנת
 ,5000שאושר בדירקטוריון של החברה .הוא ציין כי לחברה  0תחומי פעילות עיקריים :הפעלת
ואחזקת המועדון הכפרי ,ביצוע עבודות גינון באזורי התעשייה ובמקומות אחרים במועצה,
פרויקטים של בנייה ופיתוח תשתיות בישובים ,תחזוקת והשכרת מבני תעשייה.
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רו"ח אסא ציין כי שנת  5000הסתיימה ברווח של כ 151-אלפי  ₪לעומת הפסד של כ703-
אלפי  ₪בשנה שעברה (שנבע מהתחשבנות ארוכת טווח עם המועצה).
משה יונס (יוני) – מנכ"ל החכ"ל ציין כי המועדון הכפרי נותן שירותים למנויים ,לחוגים –
ולמעשה כל תושבי משגב נהנים ממנו בצורה זו או אחרת .נכון לעכשיו ,הוא נמצא בתפוסה
מלאה מבחינת המנויים .למרות שבחשבון רווח והפסד הוא שמר על הקיים לאורך כל השנים,
הוא עדיין מסובסד ואינו יכול להחזיק את עצמו .לקראת סוף השנה הוקם צוות במטרה לבחון
כיוונים נוספים5אחרים.
נרשמה מחאתו של יצחק בוכריס על כך שלמרות פניות חוזרות בעבר ובהווה ,טרם נמצא
פתרון שיאפשר לתושבי מורשת שעות נפרדות בבריכה (הפרדה בין גברים לנשים).
אביטל הכט הציעה לקיים באחת הישיבות דיון לגבי המדיניות5המנדט של החכ"ל מחד ושירותי
המועדון מאידך – ולפעול למציאת פתרון לצרכים של האוכלוסיות המיוחדות.
מינהלת תרדיון  -רו"ח רן אסא הציג את הדו"ח הכספי של מינהלת תרדיון לשנת  .5000הוא
ציין כי בתחום האחריות של המינהלת :תחזוקת ותפעול אזור התעשייה ,שיווק מגרשים
ופיתוח אזור התעשייה .הוא ציין כי שנת  5000הסתיימה עם תקציב מאוזן.
תודה בשם המליאה לרו"ח רן אסא ,למשה יונס (יוני) ולכל העוסקים במלאכה!

ט .תקציב שוטף לשנת :5006

ארז הציג את בתיה רכבי – המנהלת החדשה של אגף החינוך .הוא ציין כי ,בשל היותה בחו"ל
כעת ,ניפרד מישראלה אלוני בישיבה הבאה.

בתיה ספרה על אודותיה ,על הרקע ממנו היא באה ועל ה"אני מאמין" שלה בנושא חינוך.
בשם המליאה ,מאחלים לבתיה הצלחה בתפקידה החדש!
ארז סקר את תהליך הכנת התקציב ,שהחל בהכנת רשימת דגשים וסדרי עדיפויות שנקבעו,
דיונים במסגרת פורום מנהלי המחלקות וועדת הכספים.
הוא ציין כי הנושא המרכזי הוא החינוך ,בו כבר הושקע ובוצע רוב המאמץ במהלך ההיערכות
לקראת פתיחת שנת הלימודים .כמו-כן ,התקציב נותן מענה לצרכים שעלו באמצעות מנהלי
המחלקות ומתוצאות סקר שביעות רצון שבוצע בקיץ – ביניהם :נושאי הקליטה והרחבת
הישובים; התעסוקה; גיוס משאבים; שת"פ משגב-סח'נין ע"י העצמת האינטרסים המשותפים
במיוחד בהקשר של איכות סביבה; תרבות במשגב למבוגרים5קהילה; העצמת ועדים מקומיים.

רונן גל – יו"ר ועדת הכספים ,דיווח על הפער שבין ההכנסות להוצאות והפעולות בהן נקטה
ועדת הכספים עד לגיבוש המלצותיה.
שאול אשואל הציג את הצעת התקציב לשנת  ,5006עם ההתפלגות ההכנסות וההוצאות.
בהמשך ,הוזמנו מנהלי המחלקות להתייחס לנושאים שהם מבקשים לקדם השנה:
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דפנה בן ברוך – מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי:
* קליטה – מדובר בנושא האסטרטגי של המועצה .לאור העלייה החדה במספר המתעניינים,
כתוצאה מהעבודה רבה שהושקעה ,מבקשת לשקול להעלות את משרת רכזת הקליטה
ל.100%-
* גיוס משאבים – מול הקיצוץ המתמשך בתקציבי הממשלה ,חייבת המועצה לפעול ע"מ
לגייס משאבים מגורמים חיצוניים ולהשקיע ב"נקודות קצה" שיסייעו.
ליאת בלכר – מנהלת המרכז הקהילתי:
* שישי-ישובי – עם פעילות ל 570-תלמידים שחלקם באים לחוגים במתנ"ס.
* תרבות למבוגרים – כל נושא התרבות למבוגרים נבחן מחדש .מעוניינים לממש השנה את
התכנית שגובשה.
* הסעים – הנושא עבר טלטלה השנה .ליאת הדגישה כי מדובר בפעילות חוגית לכ5,000-
משתתפים.
צדוק יפתח – מנהל אגף אחזקה ובטחון:
* אחזקה – תעריפי תאורת רחובות יעודכנו בהתאם לחברת החשמל.
אתי לוי – מנהלת משאבי אנוש:
* מוקד תעסוקה – מבקשים לקלוט רכז5ת ב 60%-משרה ע"מ לרכז את מוקד המידע
לתעסוקה ,שהוחלט להקים לטובת האוכלוסייה והעסקים באזור.
אורנה שוייצר – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים:
* תקן לעובד סוציאלי – לאור העלייה הדרמטית במספר הפניות למחלקה לשירותים
חברתיים ,מבקשים לגייס עובד סוציאלי נוסף ,ע"מ לאפשר מתן מענה יותר מהיר.
* העצמת ישובים – אורית הרץ (עובדת קהילתית) ספרה שבמסגרת העבודה בצוותים רב
מקצועיים במטרה להעצים ולחזק את הועדים המקומיים והועדות ,הוכנה תכנית המשך
הכוללת מספר דרכי פעולה :קורס פעילים ,ליווי ישובים ועוד שרוצים להפעיל גם בשנת
.5006
ברוך קומפנו – מנהל מחלקת איכות סביבה:
* שת"פ משגב-סח'נין בנושא איכות סביבה – מבקשים להעמיד לטובת הנושא תקציב של
 ,₪ 100,000כאשר מולו יושגו תקציבים נוספים משמשרד לאיכות הסביבה ,עיריית סח'נין
ואיגוד ערים אגן בית נטופה .הכוונה היא להכין תכנית אב לבקעת סח'נין ,במימון משגב
וסח'נין.
ברוך העיר כי בנייר העבודה שהוצג נפלה טעות לגבי הפיסקה המתייחסת לשביל
ההליכה .צ"ל" :שביל ההליכה מסח'נין עד ובתוך בקעת החילזון".
* רכז חינוך סביבתי – פרויקט משותף למח' איכות הסביבה ואגף החינוך .מבקשים לגייס
עובד בחצי משרה שעלותה  ₪ 30,000לשנה .ברוך קומפנו ובתיה רכבי יכינו הצעה
משותפת שתובא לדיון בועדת הכספים.
בסבב התייחסות ,הביעו מספר חברים מחאה על העובדה שהדיון על התקציב מתנהל בשעה
כ"כ מאוחרת ,כשהחברים עייפים וכבר לא מרוכזים .לפיכך הוחלט כי ,בשנה הבאה ,תוקדש
ישיבה מיוחדת לנושא התקציב!
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ארנון לאופר העלה לדיון עקרוני נושא הסעות :נכון להיום ,ההסעות של אחה"צ מופעלות ע"י
המתנ"ס ומיועדות אך ורק לילדים המשתתפים בחוגים .לפי דעתו של ארנון ,מצב זה לא סביר
 צריך לאפשר לכל ילדים שנשארו במשגב מסיבה כלשהי לחזור לביתם – ובכללם הילדיםהמשתתפים בפעילות עמותת האופניים שקמה ופועלת מחוץ למתנ"ס.
במקרה של עמותת האופניים – הציע ארז שהצדדים ייפגשו וינסו להגיע לפתרון .לגבי הנושא
העקרוני – המתנ"ס יכין נוהל הסעים ,על בסיס מקום פנוי ,שיתן מענה לצורך הקיים במגבלות
שונות (צורך לתכן ,לתאם ,כשר הנשיאה וכו').
אביטל הכט ציינה כי ועדת הביקורת אינה ערוכה עדיין עם תכנית העבודה שלה .היא הזכירה
שעד עכשיו היתה התקשרות עם משרד רו"ח ,שהיה אמור ללוות את ועדת הביקורת
בעבודתה .עם כניסתה של הועדה החדשה לתפקיד ,הסתבר שההתקשרות אינה מתאימה
והוצעה מתכונת שונה לשנת .5006
יואב פיסטינר התייחס לנושא שעות הנוספות .לפי דעתו ,במחלקה בה יש עומס עבודה ,אולי
כדאי לבחון אם לא עדיף ,מבחינה כלכלית ,להעסיק אדם בחצי משרה במקום לאשר שעות
נוספות.
לפי דעתו של רונן גל – יו"ר ועדת הכספים ,התקציב טוב והושקעה בו הרבה מאוד מחשבה.
הוא מקבל את ההערה לגבי דיון נפרד – יחד עם זאת ,טוען שחברי המליאה מקבלים את
החומר מספיק זמן מראש ולמי שמעונין יש הרבה מאוד זמן והזדמנויות לשאול שאלות ,ליזום
ולהשפיע – ממילא אי אפשר בערב אחד לעבור על כל סעיפי התקציב.
חיים ריס הציע שעוד לפני שועדת הכספים ופורום המנהלים ידונו בתקציב ,תתכנס המליאה
ע"מ לדון במדיניות ולתת הנחיות כלליות.
לסיכום ,אמר ארז ,הדיון הושלם אבל לא תם! התקציב אכן משקף את הרצונות והצרכים אבל
יש עדיין מספר נושאים שצריך להוסיף ולדון בהם במסגרת ועדת הכספים ברבעון הראשון של
שנת .5006
הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התקציב השוטף לשנת  5006בהיקף של
.₪ 90,000,000
 המליאה מנחה את ועדת הכספים להמשיך לדון בנושאים הבאים ברבעון הראשון של שנת
:5006
* תוספת משאבים לנושא קידום ושיווק הקליטה
* מערך התחבורה והבטיחות בהסעים
* איכות סביבה  +קידום החינוך הסביבתי בשיתוף אגף החינוך
*
*
*
*

ליווי והעצמת הועדים המקומיים
תרבות בונה קהילה – בחינת תכנית האב ואופן יישומה
ועדת ביקורת – המשך דיון על סמך תכנית עבודה ותקציב שיוצגו
בחינת פילוג השעות הנוספות של עובדי המועצה

ארז הודה בשם המליאה לחברי ועדת הכספים שעמלה ועסקה בכל פרטי התקציב ,לשאול
אשואל ,להדס תמיר ,לשלמה אלקחר ,למנהלים ולצוות העובדים במחלקת הכספים על
העבודה המסורה .לכולם – יישר כוח!!!
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שונות:
חבר חדש לכישור – יוחנן בייט הנו הנציג החדש של כישור במליאת המועצה ,במקומו של
קובי ארז שהתפטר מתפקידו .ארז מברך בשם המליאה את יוחנן בייט (נבצר ממנו להגיע לישיבה)
ומאחל לו הצלחה בתפקידו החדש.
ויתור המועצה על בעלות בשטח יעד – בהמשך לדיון שנערך בישיבת הנהלת
המועצה ביום  ,7.11.03דיווח ארז כי ,ביעד ,כתוצאה מתוכנית מפורטת ג 150055שבתוקף (בקשר
להרחבת הישוב יעד) ,נוצר מצב שלפיו היעוד של חלקות ( 93 ,30 ,35 ,71 ,60 ,39או חלק מהן),
בגוש  ,19900שהיו מיועדות לדרך ציבורית ,או לשצ"פ ,שונה למגורים ,וחלק מהחלקות הנ"ל
מהווה ,עפ"י תכנית ג 150055את המגרשים שמספריהם ,503 ,500 ,505 ,505 ,193 ,133 ,137 ,135
.503 ,507 ,506
הוחלט :מליאת המועצה מאמצת את המלצת ההנהלה ,לפיה תוותר המועצה על כל טענות זכות
ביחס לכל המגרשים הנ"ל לטובת רשות הפיתוח ,עקב שינוי היעוד שנעשה במסגרת התוכנית
הנ"ל.
חבר חדש לועדת ביקורת – מליאת המועצה מאשרת את מינויו של גדעון רודוביץ
כחבר בועדת הביקורת ,במקומה של אירינה טרסיוק שהתפטרה מתפקידה.
פתיחת חשבון עזר – מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון עזר בבנק אוצר השלטון
המקומי לטובת בינוי בי"ס יסודי כמאנה – שלב ב'.

רשמה:
בטי שוייצר

ארז קרייזלר
ראש המועצה
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