לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 05/18
שהתקיימה ביום  11.06.2018במשגב

השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,דני עברי (יודפת) ,רותי יהודה (שורשים) ,רונן גל (מעלה צביה).
חסרו :אילן מאייר (מנוף) ,רפי דיין (מורשת).
נוכחים :ד"ר חיה בנדק ,נירית סגל ,דודו דהן ,גיל גורייבסקי ,מיכל חונן (לסעיף ב') ,רו"ח אוריאל וקסלר (לסעיף ג') ,דורון חסיד
(לסעיף ג').
א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת המועצה מס'  04/18מתאריך 30.04.2018

ב .הצגת טיוטת תכנית האב לגיל השלישי במשגב – מיכל חונן ,מנהלת עמותת מרחבים
מיכל חונן את הציגה טיוטת תכנית האב לגיל השלישי .מיכל מדגישה שהרוב המכריע של יעדי תכנית האב הקודמת  -מומשו.
כעת ,יש צורך לעדכן את תכנית האב .נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את המסמך כקו מנחה לתכניות עתידיות של המועצה ,וכן להעביר את המלצתה למליאת
המועצה .בעד .5 :נגד .0 :נמנע.0 :
הנהלת המועצה מודה לצוות על הצגת תכנית האב ומחזקת את ידיה בעבודתה החשובה.

ג.

הצגת מסקנות של צוות בחינת ההיסעים  -רו"ח אוריאל וקסלר ,דורון חסיד

רו"ח אוריאל וקסלר הציג את בדיקתו הכלכלית-תפעולית של מחלקת התחבורה ולאחר מכן הציג את מסקנותיו בבחינת מערך
ההיסעים של המרכז הקהילתי.
רון :מציע שבהובלת חיה יחד עם דורון ואילה -יוצגו ההמלצות שניתן ליישם במועצה ,כולל לוחות זמנים.
החלטה :צוות שיורכב ממנכ"לית המועצה ,מנהלת המרכז הקהילתי ומנהל מח' התחבורה ,יגבש המלצות ויביאן לאישור ,כולל
גיבוש לוחות זמנים להטמעת ההמלצות .בעד .5 :נגד .0 :נמנע.0 :

ד .עתירת עיריית טמרה נגד משרד השיכון
עיריית טמרה עתרה לבג"צ כנגד משרד השיכון .זה לא מכבר ,התקיימו דיונים אצל היועץ המשפטי לממשלה ,ואצל מנכ"ל
משרד הפנים במטרה להגיע להסכמה כלשהי בין טמרה למשגב .טמרה לא מוכנים לשנות את עמדתם .להזכיר כי הוגשה
עתירה כנגד הותמ"ל ע"י מצפה אבי"ב על כך שהתכנית שנדונה בותמ"ל סוטה באופן ניכר מההרכזה של וועדת השרים לענייני
דיור ("קבינט הדיור") .בנוגע לעתירה האחרונה ,משגב או מצפה אבי"ב אינן צד בעתירה ,ואנו מבקשים להצטרף כמשיבים
(המועצה והיישוב) לעתירה .צעד זה דורש החלטה של הנהלת המועצה.
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את הצטרפותה כמשיבה לעתירה של טמרה כנגד משרד השיכון .בעד .4 :נגד .0 :נמנע1 :
(רונן גל נמנע).
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ה .בקשה לאישור חל"ת – חיה בנדר
ד"ר חיה בנדק ,מנכ"לית המועצה ,הסבירה כי ביה"ס העל יסודי אסיף מבקש אישור ליציאה לחל"ת עבור מורה.
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את החל"ת המבוקש .בעד .5 :נגד .0 :נמנע.0 :

דיווחי ראש המועצה
תרומת קרן "קלור" למבנה אמנויות הבמה במשגב
קרן "קלור" תרמה סכום בגובה  1.3מליוני דולרים להקמת מבנה לאומנויות הבמה (מוסיקה ותיאטרון) במשגב .בנוסף קיבלנו תקציב
לתכנון המבנה מהחטיבה להתיישבות .בהמשך ,אנו נידרש להוסיף כ 2-3 -מליוני  ₪ממקורות עצמיים.

ביה"ס "תבנית החינוך המוזהב" במעלה צביה – רשמי ומוכר
ההסכם על נספחיו נחתמו השבוע על ידי המועצה ומשרד החינוך ,ובכך בא לסיומו המוצלח תהליך ארוך של מעבר למעמד רשמי
ומוכר .בשלב זה ,המורים עוברים להיות עובדי משרד החינוך ,והנהלת ביה"ס לומדת את תפעולו בסטטוס החדש .אנו מברכים את
כל העוסקים במלאכה בנושא חשוב זה ומאחלים הצלחה לביה"ס ,לצוות ההוראה ולתלמידים.

בדיקת לחצי מים וספיקות ביישובים שאינם בשירות חב' קולחי-משגב בע"מ
בחודשים האחרונים המועצה ערכה באמצעות מכון בדיקה חיצוני ,בדיקות ספיקה ולחצים ביישובים שאינם מקבלים שירות מקולחי
משגב .הבדיקה העלתה שמערכות המים ב 10-מתוך  16יישובים לא עומדות בלחצים הנדרשים על ידי כיבוי-אש .גם בין עשרת
היישובים ,ישנם פערים .הרשימה בעיבוד כעת והיא תוצג בפני היישובים עם התוצאות המלאות ,ודרישה מהישובים לערוך בדיקה
יותר מקיפה ולהגיש תכנית לתיקון היכן שנדרש.

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