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 10/01פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב 10.10.0102שהתקיימה ביום 

 

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

 .(מנוף) אילן מאייר, (מורשת) רפי דיין :חסרו

בלהה כתר וגילה , אמיר רומנו', דוד מרקלביץ, סוזי ברק, רפי גדעון, נירית סגל, דודו דהן, אתי לוי : נכחו
 .אלבאום

 

 הנפקת אישורים לתושב .א

שתכליתו ( א/0100טופס )מס הכנסה לאישור שיחפוץ בכך תושב כל להנפיק ל המועצה צפויה להידרש
לרשימת הישובים הזכאים להנחה עוד אינה אומנם כניסת ישובי משגב . הכנסה מסאישור זכאות להנחה ב

 0891למועצה יש חוק עזר משנת בבדיקה שנערכה התברר כי  .לכך להיערך מעוניינתמועצה וודאית אך ה
על מנת . בין היתר על אישורי תושבות, מנפיקיםלגבות כספים עבור אישורים שאנחנו  לפיו אנו מחויבים

צה כי בכל שנה נשלחים לתושבים מאות עד אלפי אישורים נמסר ממחלקות המוע, להבין את סדרי הגודל
זאת בנוסף לפניות הצפויות בנוגע להנחה ', מוסדות חינוך וכורישום ל, תשלום ארנונהאישור על כגון שונים 

 .במס הכנסה

לבחון את דרכי הפעולה כך שהתושב לא ידרש לשלם סכומים  סהאת חוק העזר ומנ יוםה המועצה בודקת
מה גם שלא ידרש כל , את האישורלתת לוועד המקומי להנפיק  עדיף. גבוהים עבור הנפקת האישורים

 .תשלום מהתושב

 :החלטה

בנושא תשלום עבור הנפקת אישורים לתושב חוק העזר עדכון לבחון את צה מבקשת מהמועהנהלת המועצה 
 .את התעריפים המופיעים בוכולל 

 

 במסגרת תוכנית החומש של הישוב הר חלוץ בקשה לאישור חריג  .ב

 .מזכיר הישוב, חבר הוועד ואמיר רומנו', דוד מרקלביץ, ר וועד הר חלוץ"יו, סוזי ברקבדיון השתתפו 

מבקשים את אישור המועצה לשימוש בכספי תוכנית החומש לטובת רכישת נכסים בישוב מידי  –ברק סוזי 
 חצי מיליוןכיש ישוב ל. עבור המבנים והחובות ₪ 0,011,111מהישוב היא  סוכנותה דרישת. הסוכנות היהודית

 . תוכנית החומשבלהשלים את המימון על ידי שימוש ומבקשים  ₪

 שנייש פה הזדמנות לרכוש מול הסוכנות אני רוצה לומר ששל הישוב כמי שליווה את התהליך  –עברי דני 
 .נכסים במחיר טוב כולל סילוק החוב
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 . של תוכנית החומש כוועדת החריגיםהבקשה הגיעה לפתחה של הנהלת המועצה  –ראש המועצה 

 :החלטה

ובת רכישת נכסים תוכנית החומש לט הנהלת המועצה מאשרת את בקשת הישוב הר חלוץ להשתמש בכספי
 .להסכמה בין הישוב למועצהבכפוף לכל דין ו זאת, מהסוכנות היהודית

 

 במסגרת תוכנית החומש של הישוב הררית בקשה לאישור חריג  .ג

הררית  .ועדיםזהות וללא  ,(הררית ויחד)וועד מקומי אחד ה באגודות שמשתפות פעולנן שתי ישבהררית 
השלמתו , ציבוריהוא הגן  .ילדים גןהשלים בניית להחומש על מנת כספי תוכנית פנתה בבקשה להשתמש ב

 .כולל אלו של יחד, בהררית ל התושביםשרת את כלוהוא יא בהתאם למתווה תוכנית החומש יה

 :החלטה

 .בישובילדים בניית גן השלמת הנהלת המועצה מאשרת את בקשת הררית לשימוש בכספי החומש לטובת 

 

 דמי שכירות של חנות משומשהו .ד

 .נציגות העמותה המפעילה את החנות, כתרבדיון השתתפו גילה אלבאום ובלהה 

מדובר בחנות למכירת . כמיזם משותף של נשים מכרמיאל וממשגב" שותפות ביחד"הפרויקט נוסד על ידי 
שנוצר ממכירת  הרווח. אשר משמשת כמפעל התנדבותי למען תושבי משגב וכלל הציבור מוצרי יד שניה

ל בפארק "במבנה של החכ ממוקמתהחנות . המוצרים משמש לרכישת תלושים המחולקים למשפחות נזקקות
ל בדק את כל מחירי השכירויות "החכ. מ"מע+ ר "ח למ"ש 9..0היום היא שילמה כאשר עד תעשיות משגב 

נציגות העמותה פנו למועצה בבקשה לבחון את הנושא . מ"מע+ ר "ח למ"ש .0 -והחליט על העלאה ל
משמעות השינוי היא תוספת  .הנהלת המועצההנושא עולה לדיון ב, כלכלי-פרויקט חברתיומכיוון שמדובר ב

 .ח בשנה"אש 01-09הוצאות של 

לשקול ניתן גם . לבקש מהחברה להתחשב היכולהיא , ל"לקבל החלטות בשם החכ הא יכוללהנהלת המועצה 
 . לתקצב במסגרת ובהתאם לנוהל תמיכות

 :החלטה

לשקול בשנית את העלאת המחירים בשכר הדירה עבור חנות  ל"החכהנהלת המועצה מבקשת מדירקטוריון 
 .ר את גובה התשלום על כנו כפי שהיה נהוג עד עתהמשומשהו וממליצה להשאי
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 רכישת דפיבולטורים על ידי המועצה .ה

הנושא עולה לדיון בפני הנהלת המועצה במטרה לגבש המלצה להחלטה של  ,בעקבות פניית נציג לבון
 .מנהל אגף הביטחון, את הנושא יציג צדוק יפתח. מליאת המועצה

 תמועצה עומדה. מכשיריש להתקין אנשים  11.על לפעילות של מ המיועדכל מבנה ציבור בש אומרהחוק 
 מיפוי נערך(. 'המועדון הכפרי וכו, אולמות הספורט)בכל המקומות הדרושים מכשירים תקנו והו בחוק

ישובים  00 -ב כאשר נמצאים בישוביםמכשירים  01מתוכם , מכשירים ברחבי המועצה 11קיימים המראה ש
מחיר המכשיר עומד . ממליצים לישובים לרכוש ומפנים אותם לחברה שעובדת עם המועצה. מכשיריםאין 
להחליף יש  רבע שניםפעם בא –שוטפת חזקה אמבחינת . והחברה מגיעה ומעבירה הדרכות ₪ 0.1. על

 . ח"ש 0111ה ותלסוללה שע

 :החלטה

נושא בהדרכות  כונה להעבירנהמועצה . דפיבולטוריוכל להשתמש בתקציב פרויקט המיליון לרכישת  ישוב
 .מכשירי ההחייאהשימוש עזרה ראשונה כולל הגשת 

 

 0102לשנת  אישורי אשראי

ברוב המקרים כי יש לציין . לאשר את מסגרות האשראי המוענקות לרשותמתבקשת הנהלת המועצה 
 .את המסגרותנדרשת לנצל  לא המועצה

 :החלטה

 .כפי שהוצגו בפניה 0102המועצה לשנת ת המועצה מאשרת את מסגרות האשראי של הנהל

 

 :דיווחי ראש המועצה .ו

 

 תוכנית גוונים במשגב .0

 התקבללכך תקציב ה. משגבשהמועצה מבקשת לישם בתוכנית להכרת התרבות היהודית מדובר על 
לתת תוכנית ישוב לדורות וכפרק ב שלב את הנושאלבכוונתנו . של סאן פרנסיסקוהיהודית מהפדרציה 

שיערוך דיונים צוות היגוי  הוקםנבחר מנחה ולתוכנית . כלים למועצה ולישובים לעסוק בתרבות היהודית
כל מי שרוצה להשתתף בגיבוש לאחר מכן יתפרסם לציבור ויוזמנו . כיצד ניתן לישם את התוכנית

 .ציבורהשיתוף יערך גם מפגש . התוכנית

 

 'תפן גהתנהלות מול חברת לבון ובתשתיות פיתוח  .2

היו  .כל התשתיות בישובביצוע שהם סיימו את  בבקשה לקבל אישור מהמועצה תהפנ' תפן גחברת 
רשימת  בשהגיהמועצה  .עם סטף ורטהיימרשלא הגיעו לכדי הסכמה ואף נערכה פגישה שיחות מספר 
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טוענים שהם מבחינתם ' תפן ג אבל ,שלמו בטרם ניתן יהיה לחתום על האישורושי נכון תהדרישות שלדע
ישוב על מנת להתייחסות ה מדובר על תהליך משא ומתן מתמשך והנושא הועבר גם. עשו מעל ומעבר
 .לשמוע את דעתם

 

 ל"ל החכ"מנכפרישת  .3

פרק זמן סביר על מנת מותיר זה . 0102 חודש יונילקראת ש לגמלאות ופרל שי בוים הודיע על החלטתו
 . משרד הפניםתנאים שמכתיב בלפרסום מכרז  ערכיםנאנו . לאתר מחליף

 

 לפרויקטים גיוס כספים .4

ממשרד השיכון ומהמשרד לפיתוח  ₪מיליון  0-כלגייס  הצליחה המועצה .010לקראת סוף שנת הכספים 
ב ולאולם הספורט החדש במרכז "מועדון חברים במצפה אבי, לטובת מועדון נוער בשורשים, הנגב והגליל

 .נתונה לכל מי שעסק בגיוס הכספיםתודתנו  .השירותים

 

 סיור לימודי לחברי המליאה .ז

בחינת מארג  הנושא המומלץ הוא. על הנהלת המועצה להכין הצעה לסיור ,בהמשך להחלטת המליאה
מנהלי את לשלב גם  מומלץ. יומיים שלסיור באופן כללי מדובר על . מליאה למועצה/היחסים שבין הנהלה

 .האגפים במועצה

בני שמעון דומים לנו והם ממוקמים ליד . מועצה שדומה לנו מבחינת הרכב ישוביםהסיור יערך במלץ כי ומ
גליל עליון או מבואות , שרמטה אאפשרות נוספת היא לעלות צפונה ולבקר ב. תהרבה מועצות אזוריות נוספו

 .מאי -אפריל  לתאם זאת לקראת חודשיםיהיה נכון מבחינת העיתוי  .גולן היא מועצה גדולהחרמון כשגם 

 .הנהלת המועצה תמשיך ותדון בנושא בישיבה הבאה

 

 

 

 

 

 רון שני         :רשם

 ראש מועצה אזורית משגב                   רפי גדעון


