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 17/80פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 

 במשגב 18.09.2017שהתקיימה ביום 

וף(, רונן גל אייר )מנמילן השתתפו: רון שני )ראש המועצה(, מוחמד אבו דעוף )דמיידה(, דני עברי )יודפת(, א
 יהודה )שורשים(.)מעלה צביה(, רותי 

 .הטלמשואה  דוד מטק, ענת סריג, נוכחים: ד"ר חיה בנדק, נירית סגל, עו"ד יעקב קורין,

 

 אישור פרוטוקול .א

 .28.08.2017מתאריך  07/17הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת המועצה 

 דיווחי ראש המועצה .ב

 לבחינת חלוקת הכנסות וועדה גיאוגרפית 

כי  נראה ב.פים בבר לשגור לשעבר כשות-אל ישל יישוב וצירופםבר לב  התעשיותפארק  שנבחן כעתהנושא 
 ספותבות ונור קשותבקיימות  .הנושא יגיע לסיומו בחודש הקרוב עם צירופן באמצעות אשכול בית הכרם

 "מ כאבול.מ -והנושא הבא יהיה דיון בגבולות משגב וועדהל

 

 טורבינות רוח 

 ליאוניד צהדס המוע, מהנדייעל  משגב יוצגההתקיים דיון במחוז,  .ית בנושאהתקיים דיון בוועדה המחוזהיום 
ות ותתכנס לה החלטטרם קיב הוועדה .נו את כל הטענות שלנויהעלבדיון הרכס הצפוני. יישובי ונציגי  מליקין

. נוטעוכך  לדעתנו הפקדה. אחת התכניות, של חב' זודיאק, אינה ראויה ליותר לקבלת החלטות במועד מאוחר
 חלוץ הררובה לקינה טורב, אבל יש בה יותר תכנית מצומצמת שהינה התכנית השנייה היא של חב' אנלייט

 .במיקום שלא מקובל עלינו ואנו נתנגד לו

 

 פתיחת שנת הלימודים התשע"ח 

 יתר כןלאחר מ הילדים במורשת וגני ביה"ס. ביום שישי התחילו בוקלה יותר מדורגתהייתה פתיחה השנה ה
י המתוכנן ובה ולפיתה טהפתיחה הי המקרים המוחלט של ברובובתיה"ס בחינוך היהודי. סיירנו בכל בתיה"ס 

 וללא אירועים חריגים.

 

 הצגת תהליך הערכה יישוב לדורות .ג

. הוגדרומטרים שפי הפרלמטרות ההערכה הן האם התכנית מקיימת יישובים להיות יישוב לדורות ענת סריג: 
ות ו את שיטבחנ יר מחדש לקידום יישוב לדורות?ישנם פרמטרים נוספים שיש להגד האם -נשאלת השאלה

צה גוני במועהאם המבנה האר. מדריך שנכתב ועבודת היועצים, השיטה שנבחרהה -העבודה וכלי העבודה 
 . ביקרנוש דו"ח סיכוםולאחרונה הוג 2017התהליך התחיל בינואר ? מתאים למה שרוצים ומקדם את המטרות

ת הנושאים לה לבחור אליישובים ניתנה גמישות גדועצמון, חרשים. ילון, צורית, שכניה, ג -ישה יישובים בחמ
בים נאמר לנו ביישו. וספיםשהם רוצים בתחום התכנון. תכנון הינו חלק קטן בכל התהליך מדובר על נושאים נ

אך ונית. ות הארגהתרב בתוך עטבוהתרשמנו שבמועצה הנושא של תכנון הוא  .שנושא התכנון הוא נושא חשוב
קודות ועצה בנשל המ היה ליווי. הבדלים גדולים ביכולת ליישם ולהטמיע בין היישובים השוניםקיימים 

 .המרכזיות בתהליך
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דול בין גר מאוד ל יש פענכנסו ליישובים עשינו תהליך אב ?רוצה להבין מה עושים הלאהאני אילן מאייר: 
מדריך. הכלל את בכירים לבין מה שקורה בפועל ביישובים. רוב האנשים לא מיישוב לדורות כחזון המועצה 

 אסטרטגיה לא מובילים ע"י יועצים, יועצים יכולים לסייע אבל לא לנהל.

חדר  היסמכס "רותב לדויישו" .צריך לעשות עוד עבודה בשביל שזה יחלחל למודעות של האנשים סגל: נירית
תפיסות יינים וה מאפלתודעה אבל מתחת לסיסמא כל אחד ייתן תיאור שונה לגמרי. להרבה תורות יש הרב

 .לדורות ל יישובעג זה רוחניות בסופו של דבר צריכים משהו קטן שיכול לשקוע בתודעה, חסרה עבודה מסו

ך מוסף לאחר רות וערכיור האגף יישובים צריך לקחת אותו ולנסות ליצ ספר לימוד.בנוי כ המדריך בנדק: חיה
אותו  משלבים ת איךמכן. משובים מהיישובים זה חשוב מאוד. להתחיל מלעשות היכרות עם המדריך לראו

 .בעבודה

מי . פר הזהה עם הסר הדרכביישוב צריך לעבו "יישוב לדורות"כל אדם שנבחר לעבוד על תהליך  :רותי יהודה
 ימישהו מקצוע היות,למה שצריך . ודק את היישום של הדברים? מה הלאה? היישובים לבד לא יעשו את זהב

 .שילמד את ההליך ויבין אותו ויוכל לכוון

 .דד איתוך להתמוא צריהמטרה היא שהיישוב יבין שיש לו אידיאל שהו .המטרה היא לא החוברת :דני עברי
יק גמישים חנו מספאם אנההליך להיות דומה למה שאנחנו מתכוונים. הכול משתנה ביישובים. איך גורמים לת

ות מה שוב לראחדול. גאתגר והוקשובים כדי להיות חלק מהתהליך עצמו? היישובים שונים והמצבים שונים 
 .אנחנו עושים הלאה

חש אותם י רובם אנברים ויצאו כל מיני ד .עשה כמו שצריךייאין סיבה אמיתית לכך שהתהליך לא  :דוד מטק
אבים וזמן. עית, משמקצו הרבה זמן, המסקנות היו ברורות לי לפני התהליך. הבעיה הבסיסית היא של יכולת

וציאליות בדות הסשהעו בכל המעגל של הרווחה ואגף יישובים אין לנו איש מקצוע שזה הידע שלו. המחשבה
ום עם האנשים כולת הינו ילתי. אין ליפתרו את הבעיה היה יומרני. יש למצוא פיתרון ולשפר את המהלך ההתח

לא עוצרים  ציאלית.ת הסושיש לנו, יכולות מקצועיות של מי שיושב בתפקידים. נפסיק את התהליך של העובד
 .תהליך בגלל חוסר במשאבים

ני דברים ר היו שנו בספלא נולדה סתם, מה שהתחלנו איתה דאז ומה שסיכמורון שני: התכנית צמחה מהשטח 
דבר המרכזי הלוטין. ים לחשעבדנו עם השטח כיוונו את עצמנו לתכנית. מהשטח למדנו דברים שונ שונים, ככל

ודה של גם לעב ות זאתצריך להסתכל על יישוב במימדים נוספים. לעבודה של יישוב ובעקבשבתכנית אומר 
יישובים נו הפנילבים. המועצה. הקמת המנהלות באה כתוצאה מהתהליך של יישוב לדורות ועבודה עם היישו

. הם לא המועצה עץ עםהיום יישוב לא זז בלי להתיי .לא ספרו את המועצה וגם להפך. היום זה לא קורה
התכנון  ,ל הטמעת התכניתשנים ש 4חייבים לקבל את העצה שלנו. לא בטוח שהעצות שלנו הכי נכונות. אחרי 

לשלב  ורלעב ציםים ורוישובים שצריכביישובים. עכשיו צריך לעבור פאזה בתכנון כדי ללוות את היקיים 
 ובים.הייש נתייעץ עםוההטמעה ביישובים. יכול להיות שנקים עוד צוות שיעבוד עם היישובים 

טרה להיות מם מתוך הליכיהזמנו את הבקרה על התכנית מתוך חוזקה של המועצה: לתכנן, לבצע ולבחון את הת
ך לשפר, ות שצרינקוד לדורות", אך גם מצביעה על בשיפור מתמיד. הבקרה מראה את חוזקות תכנית "ישוב

 ואנו נפעל לבחון ולהשתפר.
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 המשך בנושא תכנית החומש השנייה-דיון .ד

סות רק מעוד ו התייחיבלנק .לאחר הדיון הקודם בנושא חזרנו ושאלנו ביישובים מי עוד רוצה לתת התייחסות
רות בות ההעבעק .יםהנתונ את לוין עם תומר ניתח ראש המועצהיישוב אחד. עשינו את התהליך שהתבקש. 

תם. רוב וגנו אווסיו הורדנו את המקלטים, הורדנו מקדם לאיכות המבנה, דייקנו את ההגדרה של המבנים
בנים בעלי חשבון מילקחו במוסדות ציבור/מגרשי ספורט. בחישוב הצפיפות ישל  ההיישובים רוצים המשך בניי

 שימוש ציבורי כללי.

 ה מאשרת להביא את תכנית החומש השניה לאישור המליאה.הנהלת המועצ

 2017למועצה לשנת  תכניות עבודה .ה

 .2017הציגה את תהליך הצגת תכניות עבודה של המועצה לשנת חיה בנדק, מנכ"לית המועצה, 

 .הנהלת המועצה מודה למנכ"לית המועצה ורושמת בפניה את הצגת מערכת תכניות העבודה

 2018המלצות למסגרת תקציב  .ו

בעייתיות . בגלל הגבשהרון שני: היום נדון רק בצד ההכנסות. במליאה נציג את הטיוטה של התקציב כפי שהת
מבחינת  נים לקחתמוכ שבשנה הבאה מענק האיזון צפוי לרדת, אחד הדברים החשובים הינו רמת סיכון שאנחנו

 הכנסות לשנה הבאה.

 ההכנסות שממנה נגזרת מסגרת ההוצאות.מסגרת ההצגה היא להדגיש את שאול אשואל: 

 מסגרת התקציב הוצגה בפני הנהלת המועצה. נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.

א לאמץ. יש לת זה או מץ ארונן גל: תמיד קיבלנו את ההמלצות אולי שנה שעברה עשינו משהו אחר. אני יכול לא
הביא את זה שב רב ולזה בקכספים צריכה להקשיב ללי השגות ושאלות אבל אני לא יודע לאן להפנות אותם. ועדת 

ם עליו ליך שסוכ? תהבחשבון לתוך העבודה שלה. מה לגבי תהליך אסטרטגי משותף לגבי ירידת מענק האיזון
 במליאה.

ממה שעשינו  ת, בשונהכנסורון שני: כרגע אנו צופים מתווה של ירידה, לכן אנו מביאים כרגע רק את מסגרת הה
  בשנים קודמות.

וני ועדת עבור לדייב תהנהלת המועצה מאשרת להביא את טיוטת התקציב להצגה במליאה. לאחר מכן טיוטת התקצ
 הכספים.

 

 רון שני

 ראש המועצה

 רשמה: משואה להט

 ט.ל.ח


