לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה
שהתקיימה ביום  15.1.2018במשגב

השתתפו :רון שני (יו"ר) ,רותי יהודה (שורשים) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,אילן מאייר (מנוף) ,רונן גל (צביה).
לא נכחו :דני עברי (יודפת) ,רפי דיין (מורשת).
נוכחים :ד"ר חיה בנדק ,עו"ד קובי קורין ,נירית סגל ,דודו דהן ,גיל גורייבסקי.

א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת המועצה מס'  09.17מתאריך  13.11.2017לאחר השינויים שהוטמעו בו.

ב .דיווחים
הטבות מס ליישובי משגב
החל משנת המס  2018כל יישובי משגב נכנסו לרשימת היישובים מוטבי המס .המימוש נעשה באמצעות טופס בקשה של רשות
המסים .לראשונה ,השנה הוצאנו אישורים במהלך מרוכז .ההתארגנות המהירה איפשרה לנו לשלוח לכ 45% -מתושבי משגב .מי
שלא קיבל במהלך המרוכז -יקבל את האישור לאחר בקשה מקוונת ,ישירות ממזכירות היישוב.
אזו"ת עמק זבולון
כפי שעודכן בעבר ,אנחנו בתהליכים לתכנון אזור תעשיה חדש במשגב ,בשטח מדרומית לג'דיידה ,מערבית לפארק תעשיות בר-
לב .אזוה"ת יהיה משותף לרשויות השכנות ,לפי מדיניות הממשלה .הכוונה שהאזור החדש ינוהל במשותף עם פארק בר לב.
ועד מקומי ישיר
בעבר הצגתי את הרעיון של ועד מקומי כגוף סטטוטורי בשילוב ניהול אגודה .גם מרכז המועצות האזוריות בוחן את האפשרות
בחיוב .הנושא נמצא בבחינה אך מדובר בתהליך ממושך שמצריך תיקוני חקיקה משמעותיים.
חנוכת ספרייה חדשה בסלאמה
הספרייה הקודמת נשרפה כתוצאה מקצר חשמלי .הספרייה הועתקה לתוך בי"ס יסודי סלאמה .הערב קיימנו את חנוכת המבנה
באירוע חגיגי ,בנוכחות הצוות ,נציגי המועצה והכפר.
לישמניה
לאחרונה התגלו מקרים של לישמניה בחוסנייה .היות והמחלה מחייבת דיווח למשרד הבריאות ,צעד זה מקנה לנו אפשרויות כמו
גריסת סלעים ודילול השפנים עם מלכודות ,וכן איטום מסלעות בעפר .אנו ממשיכים לעודד יישובים אשר בתחומם מסלעות לבצע
איטום כדי לצמצם מקומות לקינון שפני הסלע.
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מלגות לסטודנטים
בתכנית משותפת עם מפעל הפיס והמועצה ,הוענקו  35מלגות בהיקף של כ 10-אלש"ח לכל סטודנט/ית ,בהתחייבות לתרומה
לקהילה .חלק מהמלגאים הם רכזי נוער ביישובים 16 ,מלגות ניתנו ע"י המועצה על מנת לקבל שירותי עזר במועצה .היתרה היא
באמצעות פר"ח בסכום גבוה .ביום שישי האחרון התקיימה החלוקה בטקס בפאב גלילאו שכניה .הנושא מרוכז ע"י כוכי
אוסטרובסקי מאגף פיתוח יישובים ומנהלת אשכול הצעירים.
מנכ"ל חכ"ל
עפ"י הנחיות משרד הפנים ולאחר הליך סינון ואיתור ,נבחר מנכ"ל חדש ,אבי וולמרק ממצפה אבי"ב .בהמשך ,נבקש שאבי יגיע
ויציג את עצמו ואת משנתו הניהולית לחברה .נאחל לאבי הצלחה!
תנורי הסקה מעץ
לאחרונה פנו למועצה קבוצת תושבים גדולה מיובלים ,בטענה של זיהום אוויר קשה .אני מבקש שהנושא יועלה לדיון עתידי בהנהלת
המועצה.

ג.

הצגת דוח מבקר המועצה בנושא רישוי העסקים ,בהשתתפות :חיה בנדק ,דודו דהן

מבקר המועצה ,דודו דהן ,הציג את עיקרי דוח הביקורת בנושא רישוי העסקים על מסקנותיו .כמו-כן ,הוצגו עיקרי מסקנות בדיקת
המבקר בנושא ועדת הערר וההשגות על הארנונה ,וכן את ממצאי הבדיקה של טקס יום הזיכרון במועצה.
הנהלת המועצה רשמה לפניה את הצגת דו"ח המבקר ומודה לו על עבודתו.

ד .דוח חצי שנתי סקור  -רבעון  ,2017 ,2בהשתתפות :לימור ברק
לימור ברק ,מנהלת החשבונות הראשית במועצה ,הציגה את הדוח ,לאחר שהוצג בוועדת הכספים של מליאת המועצה.
הנהלת המועצה רשמה בפניה את הצגת הדוח ומודה לאגף הכספים במועצה.

ה .אישרור הצטרפות רשויות אל שגור לפארק התעשיות בר לב
רון הציג את הרקע להסכם ,אשכול בית הכרם ייצג את הרשויות  -מג'ד אל כרום ,בענה ,דיר אל אסד במינהלת בר לב .בחודשים
האחרונים הנושא נכנס לבדיקת הוועדה הגיאוגרפית לחלוקת הכנסות מפארק התעשיות בר לב .מליאת המועצה אישרה את
ההצטרפות בשעתו בפרוטוקול  7/2007מתאריך  .22/11/2007כעת ,הרשויות הנ"ל מצטרפות באמצעות אשכול בית הכרם .רון
מבקש להצביע על אישרור ההסכם שנשלח להנהלת המועצה .ההסכם יועבר ע"י הוועדה הגיאוגרפית עם המלצה לאשרו לשר
הפנים ולאגף לתאגידים עירוניים.
החלטה :הנהלת המועצה מאשררת את ההסכם ,ומאשרת להעביר את הנושא להצגה בפני מליאת המועצה.
בעד .4 :נגד .0 :נמנע.0 :
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ו.

אישור סדר יום לישיבת המליאה הבאה

 .1תקציב פיתוח
 .2דוח כספי סקור
 .3הצגת דוח ביקורת ודוח הוועדה לענייני ביקורת
 .4הצגה ודיון של פעילות הנוער במשגב (חינוך ,רווחה ,נוער)
 .5שונות (שמות רחובות) ,משאבי אנוש ,הסכם בר לב
בעד .4 :נגד .0 :נמנע.0 :

ז.

דיון בנושא תב"רים שהוצגו במליאת המועצה בתאריך  ,25.12.17בהשתתפות :שאול אשואל

לאור חוסר בהירות לגבי  2תברים במליאת המועצה האחרונה ,אגף הכספים ביצע בדיקה לנושא .המלצות האגף הוצגו בפני הנהלת
המועצה ע"י שאול אשואל ,גזבר המועצה.
רותי :יש להפריד את בניית מעונות היום מתוך תכנית החומש ,לגיוס כספים ממשרדי הממשלה.
רון :אין שיטתיות של משרדי הממשלה לתקצוב מעונות יום .מדובר במשרד אחר כיום  -עבר ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה
והשירותים החברתיים.
הנושא הועבר גם לועדת הכספים לדיון והמלצה.
לאחר המלצת ועדת כספים הנושא יחזור לדיון בהנהלת המועצה.

רון שני
ראש המועצה
רשם :גיל גורייבסקי
ט.ל.ח

ד.נ .משגב  | 2017900טל | 04-9902312 .פקסWWW.MISGAV.ORG.IL | 04-9902391 .
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם |
מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה :פארק תעשיות משגב ,בר לב | מרכזי שירותים :מרכז קהילתי משגב ,משגב

