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 07/16 המועצה מספר הנהלתפרוטוקול מישיבת 

במשגב  18/07/2016שהתקיימה ביום 

רונן גל , (מנוף) אילן מאייר ,(דמיידה)דעוף  מוחמד אבו, (יודפת)דני עברי , (ר"יו)רון שני : השתתפו
 .(מעלה צביה) 

 (שורשים) רותי יהודה ,(מורשת)רפי דיין : ריםחס

 משואה להט, רפי גדעון, (לסעיף ג)שי בוים , נירית סגל,  חיה בנדק:נכחו

 

 אישור פרוטוקול  .א

 .27/06/2016 מיום 06/16הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מספר 

 

 :דיווחי ראש המועצה .ב
 

 פרויקטים מחוללי שינוי  .1

במסגרת היערכות משרדי הממשלה לקידום התוכנית האסטרטגית לצפון ביצעה המועצה 
לפני מספר חודשים פניה לציבור בבקשה להציע פרויקטים שבכוחם לחולל שינוי באזור 

במועצה התקבלו מספר הצעות ומי . כשהכוונה היתה לפרויקטים בעלי סדר גודל משמעותי
שעבדה עימם על אופן הצגת , רכזת החממה הפדגוגית, מהפונים שרצה הופנה לגלית שילר

בשבוע שעבר נערך ערב הצגה בהשתתפות עשרות משתתפים . הפרויקט בצורה תמציתית
לעשרת הפרויקטים שעברו את התהליך והמועצה תמשיך לקיים חשיבה כיצד ניתן לקדם 

 .אותם בעתיד

 

 חוק וועדות קבלה .2

ישנו ניסיון נוסף לביטול חוק וועדות הקבלה והפעם מכיוונה של מפלגת העבודה ובעיקר 
המועצה מתנגדת בתקיפות לניסיון לבטל את החוק וראש המועצה . כ יוסי יונה"מצידו של ח

נכון לעכשיו המאמצים . חבר בצוות שהוקם במטרה לנסות ולהסביר את עמדת ההתיישבות
נושאים פרי והצעת החוק לא אושרה בוועדת שרים לחקיקה ובמקביל נמשכת ההידברות עם 

 . חברי הכנסת ממפלגת העבודה

 

 הקמת מבנה בריאות במועצה  .3

המועצה מנסה כבר מספר שנים לקדם הקמת מבנה בריאות חדש במתחם לב משגב השייך 
מנהל אגף הנדסה התבקש לאתר שטח אחר בתוך . לסוכנות היהודית אך עד כה ללא הצלחה
. אותר שטח מתאים בסמוך למגרשי הפטאנק. משגב שבו ניתן יהיה להקים את המבנה

המועצה מנהלת מגעים עם קופות החולים לבחינת האפשרות ובכל מקרה בבוא העת יפורסם 
 .קול קורא בנושא
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 תוכניות למניעת אובדנות  .4

זאת לאור יותר מדי מקרים , בשטח פועלות כרגע מספר תוכניות שיעודן מניעת אובדנות
במסגרת התוכניות יערך מיפוי תוך ניסיון לאתר בני נוער שיש חשש . שאירעו במשגב

 .לגביהם ומתן מענה מהיר ומקצועי

 

 תוכניות טמרה מזרח ודרום .5

מדובר על בניית בתי .  יחידות דיור חדשות בטמרה6900המדינה מקדמת תוכניות לבניה של 
הנושא נדון כבר במוסדות . ( קומות5)חלקם גבוהים וחלקם מוגדרים כצמודי קרקע , מגורים

כפי הנראה התוכניות צפויות להזיק . ל"התכנון והתוכניות צפויות להיות מאושרות בותמ
וכן התקיימו שיחות , במועצה התקיימו פגישות בנושא בשיתוף נציגי הישוב. ב"למצפה אבי

בין היתר עם , האוצר ומינהל מקרקעי ישראל, עם הגורמים המעורבים במשרדי השיכון
המועצה ממשיכה לבחון . אביגדור יצחקי העומד בראש מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר

 .דרכים לשינוי ההחלטות ועדכונים ימסרו לכשיהיו

 

 הצגת התוכנית העסקית של החברה הכלכלית .ג

, הציג בפני הנוכחים את השטחים של מבנה מרחבים וחדר הכושר החדש, ל"ל החכ"מנכ, שי בוים
בדגש על פעילות המועדון הכפרי לאור , ואת התוכנית העסקית של החברה לעשר השנים הבאות

התוכנית . והצפי לקליטת מנויים חדשים, מעבר חדר הכושר למבנה החדש שבנייתו הסתיימה
זאת בהתאם להנחיות הדירקטוריון שהנחה , הכלכלית מבוססת על תזרים כספי חיובי מתון יחסית

 . לנהוג בגישה שמרנית בנושא

נושא נוסף שנדון הוא החלטת דירקטוריון החברה שתשלום הבונים יהיה לפי אישור בקר משרד 
החלטה זו הינה . (בהסכמים קודמים במידה והיה רווח הוא שימש לפיתוח נוסף בפרויקט)השיכון 

 . ₪ מיליון 2- לקח מפרויקט צורית שהביא עימו גרעון של כ

הנושא יובא בפני מליאת המועצה לדון כיצד להשקיע את , במידה ויצטברו כספים בקרן זו
 .וכדומה, כולל באפשרויות לפיתוח השטחים הציבוריים או בנייה ציבורית, הכספים הללו

זאת , לסיכום אמר ראש המועצה כי כל נושא גביית היטלי הפיתוח מהמשתכנים עובר עתה בחינה
כוונת המועצה להסדיר , לאור כוונת הממשלה להסדיר את הנושא באמצעות חקיקה או לחלופין

 .זאת באמצעות חקיקת עזר

 

 2017יעדי העל של המועצה לשנת  .ד

זאת בהמשך לדיון הקודם בנושא בהנהלת , בפני הנוכחים הוצגו השינויים שבוצעו במסמך
והוחלט להוסיף כי במקביל למימוש היעדים יבחנו , נערך דיון סביב סוגיית יעד הנוער. המועצה

 .לאורך השנה אפשרויות נוספות

 . בתוספת הסעיף לנוער2017ההנהלה מאשרת את יעדי העל של המועצה לשנת 
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  2016, ו"התשע, (אגרות תעודת אישור)ביטול חוק עזר למשגב  .ה

התברר . במשגב קיים חוק עזר לגביית תשלום בעבור הנפקת תעודות אישור עבור תושבי המועצה
כי הסכומים בחוק העזר נקובים בשקל ישן ועם המעבר לשקל חדש מדובר על סכומים זעומים 

ממליצה המועצה לבטל את חוק , על כן ומתוך רצון להקל על התושבים. יחסית בעבור כל אישור
. העזר

ז לצורך לימודים מקצועיים " שעות שבועיות בשנת הלימודים תשע5ת של "הועלתה בקשה לחל .ו
י "הבקשה אושרה ע. ס משגב"מורה בביה, לצוות ארצי לטיפול באובדנות וסיכון עבור אורנה נגו

 .ית המועצה חיה בנדק"הנהלת המועצה ומנכל

 :החלטה

 2016, ו"התשע, (אגרות תעודת אישור)הנהלת המועצה תומכת בביטול חוק עזר למשגב 
 .ומאשרת להעלות את הנושא לאישורה של מליאת המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 רון שני:            רשמה

 משואה להט                 ראש מועצה אזורית משגב


