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 20/61פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב 51.20.0252שהתקיימה ביום 

 

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

אילה , (לסעיף ה)אלון זלצמן , (לסעיף ב)עירית ריינגולד  ,רפי גדעון, דודו דהן, שאול אשואל, אתי לוי : נכחו
 ,(לסעיף ז)שלומית דגן , סיון בן יוסף

 

 :דיווחי ראש המועצה .א
 

 פיקוד העורף מפקדביקור  .6

במרכז אותו אירחנו  .ערכו השבוע ביקור מקצועי במשגב יואל סטריק וצוותוהאלוף , מפקד פיקוד העורף
פארק תעשיות משגב והצגנו את הציוד המשמש את המועצה כולל עגלות החילוץ החדשות הלוגיסטי ב

לאחר מכן . דרוהס תחזוקההוציין לטובה את לחירום המועצה מוכנות האלוף התרשם מאוד מ. שנקלטו
את האזור מבחינת סיווג הישובים ותקצוב מרכיבי  ר"נטישה של פקעה לעדגש שמנו  במהלכודיון התנהל 
 .האלוף אמר בסיכום דבריו כי הוא יחל בעבודת מטה בנושא ויבחן כיצד ניתן לסייע. ןהביטחו

 

 מנחת בר לב .0

נותרה על  בר לבפארק תעשיות מנחת בהנושא עלה כבר מספר פעמים וההחלטה על הפסקת הפעילות ב
על מנת לאפשר  בבקשה להשאיר אותו פתוחממשיכים להגיע הרבה פניות מיזמים , אף על פי כן. כנה

השכנים בבקשה לקבל את מזכירויות הישובים ראש המועצה פנה ל. בעיקר פעילות אווירית ספורטיבית
להציג את הנושא היזם בכוונת ראש המועצה להזמין את . העבירו תגובהרק שורשים התייחסותם אך 

 .נציגי הישוביםאת כך גם הנהלת המועצה ו בפני

 

 שיתוף פעולה עם כאוכב .3

תלמידי של מעבר  על אפשרות, בין היתר, על מספר נושאים מ כאוכב וצוותו.פגישה עם ראש מ נערכה
. צוות משותף שיבחן זאתמבתי הספר בכפר מנדא למערכת החינוך של כאוכב וסוכם על הקמת דמיידה 

נושא נוסף  .כתחנת אםשכן זו משמשת  ל משגבכאוכב ביקשו להיעזר בתחנה הפסיכולוגית שנציגי 
יצרנו את הקשר בין רכזי הכדורסל והם  .בנותלכדורסל אפשרות לשיתוף פעולה בתחום הוא  שעלה

במהלך הפגישה עלתה גם כוונת חברת נתיבי ישראל לפעול להסדרת . כיצד ניתן לישם זאתיבדקו 
  .487הצמתים שעל כביש 
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 33א "תמ .4

מינהל הרקע להצעה היא החלטה של . 51א "תמהצעה לתיקון עולה לדיון במועצה הארצית  השבוע
המרקם . גדיל אותם גם בעתידלהשתאפשר התכנון להגדיל את המרקמים העירוניים וליצר גמישות 

למרקם במידה הופכים אותו  .בהם לחצי פיתוח, רבים הגן על נושאיםשהיה עד כה משולב  -השמור
 לא נשלחה להתייחסותלדיון  לה כרגעוהגרסא שע. שינוי יעוד ולבנות בצעיותר קל ליהיה הרבה , עירוני

אנו  .ע במשגב כמו התרחבות עראבה לכיוון אבטליוןופגלהבנתנו ישנה כוונה לשנות שטחים שעלולים לו
 .בכיר במועצה הארציתיש נציג מרכז המועצות האזוריות לו גם דרך , לא מעטעוסקים 

 

 סדנה בנושא חזון המועצה .3

. לסדנה שתעסוק בנושא ב הצעהוכתלגדי אמיר  ועל כן ביקשנו מהיועץ בתהליךאנו מעוניינים להתקדם 
 .תהליךאת הדרך להמשך הונקבע בין חברי ההנהלה נפיץ , לכשנקבל אותה

 

 הסדר תשלומים מיוחד .ב

סועאד ' ס-ו' ח -הציגה את הנושא ואמרה כי מדובר ב, בגזברות המועצה מרכזת גביה, עירית ריינגולד
אשר מבקשים לקבל הסדר תשלום חוב ( הפרטים המלאים לא מפורסמים בשל צנעת הפרט)מהישוב חוסניה 

זאת בשל החמרה קשה במצב בריאותו של אבי המשפחה ונכונות ילדיהם לשאת בתשלום , תשלומים 22של 
 .החובות

וועדת , תשלומים 50מועצה שכן הגזברות רשאית לערוך הסדרים של עד הבקשה עולה לאישור הנהלת ה
 .תשלומים ולמעלה מכך נדרש אישור הנהלת המועצה 50הנחות רשאית לערוך הסדרים של עד 

 :החלטה

 .שהוצג בפניהכפי , סועאד מהישוב חוסניה' ס-ו' התשלומים למשפחת חהסדר הנהלת המועצה מאשרת את 

 

 אישור פרוטוקול .ג

 

 .5255050251מתאריך  52551הנהלת המועצה מספר ישיבת פרוטוקול הנהלת המועצה מאשרת את  .5
 

 :התקיים דיון בין חברי ההנהלה, 2552050251מתאריך  25552בנוגע לפרוטוקול הנהלת המועצה מספר  .0
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 :החלטה

זאת , 2552050252תאריך מ 25552הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מספר 
 :וע התיקונים הבאיםבכפוף לביצ

 .'התיקון בסעיף אהנהלת המועצה מאשרת את  .5

 ."בכפוף לכל דין"כתוב ל: בהשתתפות המועצה בהר חלוץ בסעיף ההחלטה .0

 

 כלי אצירה שניזוקים .ד

שריפה של אותם כלים בדרך כלל , ירה המפוזרים בישוביםלפגיעה בכלי האצבתקופה האחרונה אנו עדים 
מעמידים פחים חדשים אבל כיוון שהמועצה להנהלה הנושא עולה . אך לא רק, בעיקר בישובים הבדואיםו

 .את העלות של הנזק על הישובים עצמםלהשית  ךהאם צרינשאלת השאלה 

₪  0222קוב עומדת על  2מכולה עלותה של . חוסר תשומת לבוונדליזם  ,מעשי קונדסעיקר הנזק נובע מ
 .₪ 012 ליטר עומדת על 522עגלת אשפה עלות ו₪  5812 עומד עלמכולה שיפוץ , (מ"מעללא )

 :החלטה

. הנזק במקרה הראשוןהמועצה תכסה את , הנהלת המועצה מאשרת כי במקרה של נזק לכלי אצירה בישוב
ובפעם הרביעית ואילך הישוב ישתתף בחצי , הישוב ישתתף בשליש מהעלותוהשלישית  בפעם השניה

 .מהעלות

 .יבחן בעוד שנה ויוצג להנהלת המועצההנושא 

 

 0252תקציב הפיתוח לשנת  .ה

 .שהוצגה להנהלת המועצה, התהמלצאת וועדת הכספים סיימה את דיוניה והגישה 

 .לוועדת הכספים ולאנשי אגף הכספים שעמלים מידי שנה על הכנת התקציבהנהלת המועצה מודה 

 

 :החלטה

 .בפני מליאת המועצה 0252ח לשנת הלת המועצה מאשרת את הצגת תקציב הפיתוהנ

 

 קרנות המועצה .ו

 .ומצבה הכספי, הקריטריונים שלה, כולל פירוט כל קרן, הציג את מצב קרנות המועצה גזבר המועצה
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עלה לדיון נושא ההפרשות הפנסיוניות וחישוב אקטוארי של מחויבויות המועצה לעובדים שפרשו או יפרשו 
רוב תשלום הפנסיות מגולם . ₪מיליון  72-22להערכת הגזבר העומס האקטוארי הוא כ . עם פנסיה תקציבית

 . לתוך מענק האיזון

דרוש בעתיד ומתוך דיון הנושא מה הצפי העלה ל .מגמה של גידול בכל קרן נהישכי מצבת הקרנות מראה 
  .זה כמה ניתן להשקיע

 המקור והןמבחינת  הן, הן מיועדותהקרנות כל שאר . חד פעמיתקרן ההיא ה ביותר הקרן המשמעותית
ימושים מתוך קרן היטל השבחה בהתאם לשכספים בבניית תקציב הפיתוח אנחנו מקצים . השימושמבחינת 
 . המותרים

הקרן גדלה בגלל מאמצי (. כי הן יגמרו בשימוש שוטף) לתקצב מתוך קרנותאסור שוטפת את הפעילות ה
 .לקרן החד פעמיתמעבירים ₪ מיליון  5-0-ככאשר את העודף בשוטף בכל שנה בסדר גודל של  הגיוס שלנו

 . מתוכה אנו מתקצבים מגוון פעילויות וצרכים שעולים במהלך השנה כגון בינוי הקמפוס החינוכי

 :טההחל

תכין עבודה על כמה מינימום כסף יש לשמור בקרנות בכדי לאפשר הנהלת המועצה מבקשת כי המועצה 
תגובה להפתעות או לאירועים לא צפויים ולערוך תוכנית פיתוח עתידית להן ידרש כסף שיש לשמור 

 .בקרנות

 

 יום משגב כחלופה ליום העצמאות .ז

 .מנהלת מחלקת התרבות, דגן ושלומיתמנהלת המרכז הקהילתי , סיון בן יוסףאילה  בדיון השתתפו

ירידה נראית מגמה של גם ולנוכח מזג האוויר את אירוע יום העצמאות נאלצנו לדחות שחלפו בשלוש השנים 
מצד  קמה מחאהגם האירוע נדחה למוצאי שבת ואז בשנה שעברה . ספר המשתתפיםמבמשמעותית 

  .התושבים המסורתיים של המועצה

מתוך שיחות . ברוב ישובי משגב יש חגיגות בערב יום העצמאות ואירועים אלו הופכים ליותר ויותר גדולים
מציעים לקיים אירוע קהילתי אחר ולקבוע . המופיעיםעם תושבים עולה כי רוב המשתתפים הם קרובים של 

 .5752450252אותו לתאריך 

אשכול פיס ופארק ב, אולמות הספורטב, בשבילים, מגוון אירועים במתחם המועצה הוא לקייםהתכנון 
 .שיתאימו למגוון אוכלוסיות אוסטרליה

 :החלטה

ם את יום במקומו לקיי, ירוע המועצה במוצאי יום העצמאותאת ביטול אפה אחד  תאשרהנהלת המועצה מ
מבקשת הנהלת , כמו כן .לטובת האירועיום העצמאות תקציב את העברת ו 5752450252בתאריך משגב 

  .במשגב תרבותהבנושא ומקיף דיון נוסף המועצה לקיים 
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 לחברי המליאהלימודי סיור  .ח

עבודת ההנהלה והמליאה של מועצות  בדיון הקודם בנושא הוחלט כי נושא הסיור יעסוק בהיכרות עם
 .במתכונת של יומיים יתקייםסיור כן סוכם כי הכמו . אחרות

יחד עם מנהלי בחברי המליאה  מזמינות אתרוב הרשויות . מספר מועצותקיבלנו תוכניות סיור כאלו מ
 .את מנהלי התאגידיםכולל , סף ולכן אנו ממליצים להוסיף אותםיש לזה ערך מו .המועצה האגפים

 . נבחנו אפשרויות בגליל ובנגב. למשגב מבחינת הרכב הישוביםמועצות הדומות מומלץ לערוך את הסיור ב

עלתה בקשה להוסיף . קשרי גומלין, הנהלה ומחלקות המועצה, מיקוד הסיור במערכת העבודה בין מליאה
 .בנים חוזרים ונוער, גיל שלישיהשיחות בתחומי 

 :החלטה

על  (א בני שמעון.מכמו )חת הנגב פתיתקיים בהלימודי לחברי המליאה הסיור  כי מחליטההנהלת המועצה 
 .ל המועצה להעביר תוכנית מפורטת לאישורה"פי המתווה המוצע ומבקשת ממנכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 רון שני         :רשם

 ראש מועצה אזורית משגב                   רפי גדעון

 


