לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 3071/
שהתקיימה ביום  .1.2.5.80במשגב

השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,דני עברי (יודפת) ,אילן מאייר (מנוף) ,רונן גל (מעלה צביה),
רותי יהודה (שורשים).
חסרו :רפי דיין (מורשת)
נוכחים :נירית סגל (דוברת) ,דודו דהן (מבקר) ,דוד מטק (מנהל אגף פיתוח יישובים) ,רלי דהן (אחראית המחשוב),
לימור ברק (מנהלת החשבונות הראשית) ,עו"ד קובי קורין (יועץ משפטי)
לא נכחו :חיה בנדק (מנכ"לית)

א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס'  2071/מתאריך .7...1/

ב .דיווחים
כביש עוקף סחנין
סחנין מבקשים לשנות את תוואי כביש  528שאמור להגיע לצומת תרדיון ומקדמים תוואי אחר שיגיע לצומת
יובלים .נודע לנו על כך במסגרת וועדת ההיגוי של תכנית המתאר .עמדת משגב היא שהפתרון הוא רע ושיש לו
השלכות על יובלים ותרדיון בפרט ועל האזור בכלל .מינהל התכנון היום ,תחת האוצר ,לא מתייחס לגבולות שיפוט.
הובהר שעמדתנו היא שלא נסכים לשינוי התוואי הסטטוטורי של כביש  528ופועלים בכל הערוצים שהשינוי לא
יקרה.

בקשות להעברת שטחים
אנחנו מקבלים לפתחנו כל העת בקשות להעברת שטחים מיישובים סובבים .טרם מונתה ועדה גיאוגרפית לאזורנו.
לאחרונה קיבלנו בקשות מכפר מנדא וכן מראמה .כל הבקשות נבדקות לעומקן וניתנות תשובות מסודרות .פירוט
מעמיק יובא בהמשך הדיון (סעיף ה').

כביש טמרה-מצפה אבי"ב
התכניות לכביש נגנזו בותמ"ל .הנושא טרם הסתיים ואנחנו עובדים מול משרד השיכון כדי שהתכנון יבוצע בשיתוף
עם משגב ובהתחשבות בצרכים של משגב .כעת ,טמרה מנסה לבקש סלילת כביש שיתחבר לאזור מנוף .גם בנושא
זה אנחנו עוסקים מול המוסדות המתאימים.
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החטיבה להתיישבות
בעת האחרונה נראה כי החטיבה להתיישבות חוזרת לעבודה .לפני כשבועיים נחתם הסכם בין החטיבה למדינה
להסדרת מערכות היחסים (משרד החקלאות) .כעת אנחנו מצפים לקבל את הפרשי התקציב של שנת  021/תוך
ניסיון לקבלת התקציב של  .0217לציין כי את הפערים משנת  - 0217המועצה מימנה באופן ממקורותיה באופן
עצמאי.

ג.

ויתור המועצה על זכויות במקרקעין ביישוב צורית  -דוד מטק

הנושא הוצג ונסקר בפני הנהלת המועצה ע"י היועץ המשפטי ,עו"ד קורין ודוד מטק ,מנהל אגף פיתוח יישובים.
הנושא צריך להיות מובא בפני הנהלת המועצה ולאחר אישור ההנהלה ,הנושא יובא בפני מליאת המועצה.
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת להביא את הנושא בפני המליאה.
הצבעה :בעד ./ :נגד .2 :נמנע.2 :

ד .פרויקט  GISבמועצה  -רון שני ,רלי דהן
הנושא הוצג ונסקר בפני הנהלת המועצה ע"י רון שני ורלי דהן.
רותי :האם התקן בוועדה יעבד את המידע של היישובים  -חשמל ,מים ,תאורה?
רון :התקן בוועדה ישמש את מה שיוחלט בהנהלת המועצה.
דני :מבחינתי ,מדובר בפרויקט של המועצה .צרכי הוועדה המקומית לתו"ב והמועצה  -צריכים להיות זהים .איני
מסכים ששרתי המערכת יישבו בוועדה כי המערכת צריכה לשרת את כלל המועצה באופן אסטרטגי.
רון :אנחנו דאגנו שהתהליך יכלול את כלל המועצה ולא רק את הוועדה המקומית לתו"ב .ההערה של קובי מתקבלת
ויש להעביר לו את מסמכי המכרז לעיון.
רותי :כיצד משלבים את כלל המערכות שייתנו שירות לכלל היישובים ולא רק לוועדה המקומית לתו"ב?
רון :המפרט כולל גישה ליישובים ,אך אין לי מידע על מחירים.
רותי :ועדת כספים צריכה לקבוע תקן למשרה ולתקצב אותו.
אילן :האם התקן של הוועדה ימלא את התפקיד שישרת את יתר המחלקות?
רון :בשנה הראשונה  -קרוב לוודאי שלא.
רותי :יש לכרוך את המכרז לחברה יחד עם מכרז לתקן משרה ,בשיתוף עם ועדת כספים.
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אילן :רצוי שמאייש המשרה יתחיל את התהליך מההתחלה ולא באמצעו של תהליך .צריך לאשר את הנושא
כחבילה אחת.
רונן :המערכת אמורה לשרת את המועצה והיישובים .הטכנולוגיה משנה התנהגויות ואנחנו צריכים לחשוב כיצד
אנחנו לא נגררים להזנת מידע שלילי.
רון :מציע שנחליט על הקמת המערכת בפני המועצה ,ושנושא התקן יובא בפני הנהלת המועצה באחת הישיבות
הקרובות ,כל זאת במקביל להליכי המכרז .מסמכי המכרז יישלחו לכל מי שמבקש.
החלטה :ההנהלה רשמה לפניה את הצורך והצגת מערכת  .GISמסמכי המכרז יועברו לעיון היועץ המשפטי ,וכן
ישלחו לחברי ההנהלה שיבקשו זאת .מנכ"לית המועצה תביא לאחת מהישיבות הבאות את נושא תקן יעודי
למערכת  GISבמועצה.

ה .בקשת שינוי גבולות  -מ"מ כפר מנדא
רון סקר את בקשותיה של כפר מנדא בעבר וכן גם זו הנוכחית בפני הנהלת המועצה .הנימוק של כפר מנדא כיום
הוא להעברת שטחים בחלק המערבי הסמוך לדמיידה .כעת אנחנו מגבשים תשובה אשר תסרב לבקשת כפר מנדא.
עמדת המועצה היא להמליץ ולדחות את הבקשה ,מאחר שהיא עוסקת בשטחים רחוקים מהכפר וקרובים לדמיידה,
ועוד שלכפר מנדא יש שטחים נרחבים להמשך התפתחות ,ושניתן לחבר שכונה חדשה לכביש  /57בתואים טובים
וקצרים בהרבה.
הנהלת המועצה מאשרת לסרב לבקשת כפר מנדא .בעד ./ :נגד .2 :נמנע.2 :

ו.

אישור בקשות לתמיכות לשנת  - 021/לימור ברק ,המפקחת על התמיכות במועצה

הנושא הוצג ונסקר בפני הנהלת המועצה .נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
החלטה :ההנהלה מאשרת להציג את המלצת הצוות המקצועי לתמיכות לשנת  021/למליאת המועצה.
בעד ./ :נגד .2 :נמנע.2 :
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ז.

אישור סדר יום למליאת המועצה בשבוע הבא:
.1
.0
..
.7

ויתור המועצה על זכויות במקרקעין ביישוב צורית
הצגת דו"חות כספיים – מנהלת תרדיון ,קולחי משגב בע"מ ,המועצה
אישור תמיכות 021/
מסמך מנחה להטמעת קיימות בפיתוח

החלטה :בעד ./ :נגד .2 :נמנע.2 :

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