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 30/51פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב 32.32.51שהתקיימה ביום 

 

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

 (.מורשת) רפי דיין : נעדר

 .רפי גדעון, נירית סגל, ('לסעיף ב) אלון זלצמן, אשואלשאול , אתי לוי : נכחו

 

 :דיווחי ראש המועצה .א

 

 משגב - סחניןהגבולות וועדת  .5

ח נשלח לכל הישובים הגובלים "הדו .כולל הנמקות ומפה, פורסמו באתר משרד הפניםהמלצות הוועדה 
ח "הדוהמלצות . שתוצג למשרד הפנים, את עמדתנובקרוב נקיים דיון עם הישובים בכדי לגבש בסחנין ו
נציג את הנושא . עליהן קצת פותמוסיאך , ח הוועדה הקודמת"דוהמלצות מבהרבה  ותלא שונהנוכחי 

 . שר הפנים שימונה ידרש לנושא .ביתר פירוט בישיבה הבאה

 

 על יסודי חדש במשגבהקמת בית ספר  .2

וקיבלנו אישור להקמת בית ספר  של משרד החינוך דיון בוועדה לאישור הקמת בתי ספר חדשיםהתקיים 
 .לבחירת מנהיג חינוכי להובלת הקמת בית ספר מודעההמועצה פרסמה . על יסודי חדש במשגב

תדון בהמשך ואנו עומדים אשר  בתי הספרשמות חלטה בנושא ה –החלטות  שתיכעת עומדות בפנינו 
 תלמידים ילמדו לואי: מיפוי בית הספר לאופןהחלטה ו לפרסם קול קורא לתושבים בכדי לקבל רעיונות

החלופות  שתי סיכמנו את, עם וועד ההורים ונציגי בתי הספרלאחר שקיימנו דיון . באיזה בית ספר
 :הבאות

 פי מיפוי אישי חלוקה על –' חלופה א. 

 בית ספרשירכיבו כל הישובים יוגדרו  –מיפוי על פי ישובים  –' חלופה ב. 
 

 .והחסרונות של כל חלופההיתרונות הוצגו 

 :התייחסות הנוכחים

 .עדיפה מבחינת איזון הכוחות' רואה את חלופה א, אין ערבוב טוב של הישובים' בחלופה ב :רותי יהודה

יש . בתי ספר לא מאוזניםיצירת הסיכון של קבענו את המטרות והן חיזוק קהילת משגב לצד  :אילן מאייר
 .מבחינת הפשטותלא טובה יותר אך ' ה אחלופנראה כי . שיקול של פשטותגם 
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 .שיבוץ עם חבריהםל את רצונם הביעלתלמידים למקום רוצה לראות שיש אך  ,'נוטה לחלופה א: גלרונן 

 .הזהות הישובית היא אבן הבסיס. צריך לעשות חלוקה לפי ישובים :עברידני 

 

 .המוביל את הנושא של הצוות יוצגו בדיונים הקרוביםהן נשמעו דעות חשובות ושראש המועצה סיכם 

 

 המופע השנתי של להקות המחול .0

שנות פעילות של  23לציון  נערךהמופע השנתי של להקות המחול התקיים בשבוע שעבר והשנה 
  .ומושקע כהרגלו וברכות לכל השותפים והמשתתפיםהיה מדהים המופע . הלהקות

 

 י"צחסיכום מפגש  .4

כל  .נערך בהשתתפות נציגים מעשרה ישובים ם הישובייםמפגש סיכום שנת הפעילות לצוותי החירו
י בישובים נוספים "אנו נמשיך במאמץ של גיוס והכשרת צח. י עבר שינוי והתאמה למשגב"נושא צח

 .בהובלת אגף פיתוח ישובים ובשיתוף האגף לשירותים חברתיים

 

 תרומה של הקרן לידידות .1

התרומה נמצאים  הקריטריונים לחלוקת .לילדים נזקקיםמיועדת הח "ש' א 531 התקבלה תרומה בסך של
 . רוב הזכאים מגיעים מהישובים הבדואים, בדרך כלל. באגף לשירותים חברתיים

 

 שישי ישוביפעילות  .6

 ,עשר שניםהיא שלפני יותר מ המועצההתייחסות כבר מספר פעמים ומליאה ישיבות העלה בהנושא 
קיבלה , כמו רוב המועצות, משגב .לימודים בשבועימי  החמישמשרד החינוך הציע למועצות לעבור ל

 .שאר ימי הלימודיםהמשמעות היתה להאריך את כאשר , זאת

לאחר כשנתיים . 'ג-'לתלמידי אבחלק מהישובים לפני כעשר שנים המועצה הציעה פעילות בימי שישי 
לאחר עוד  .כאשר ההורים נשאו בעלות ההסעות עברה לאשכולות ישוביםוהפעילות , ירדביקוש ה

הובא למוסדות המועצה  הנושא. את התוכניתואז הוחלט להפסיק , כשנתיים הביקוש הלך ופחת
 .המפעילים פעילות שישי כזו בעצמם ישוביםיש מספר כיום  .תקבלה החלטההו

קרא את חוזר אחר שזאת ל, החינוך בדרישה לקיים את התוכניתפנה תושב למשרד  לפני כמה חודשים
להגיש במימון משרד החינוך וכן , לספק תוכנית חינוכית בימי שישיה צריכה שהמועצ וסברל "המנכ

ואנחנו שלחנו  ,עמדתנוקבלת למשרד החינוך פנה . כל שנה מחדשלקיצור שבוע הלימודים בבקשה 
התקבל ואין למועצה עמדת המועצה היא שאישור משרד החינוך : ברוח דברים דומה לנאמר מעלה תגובה

 .צורך להגיש כל שנה בקשה מחדש
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חייבים . והיא הוקראה במשדרשלחנו את העמדה הכתובה . צ"בגל" יהיה בסדר"התושב פנה לתוכנית 
אין מבקש להבהיר כי לכן , לטובת פעילות בימי שישי שום תקציבמשרד החינוך לא מעביר לנו לציין כי 

  .שום כסף והוא לא מצטבר בשום מקום

 .מליאה הבאהישיבת הבהנושא ידווח גם 

 3351לשנת תקציב הפיתוח הצגת  .ב

בפני הנוכחים את התהליך של וועדת הכספים בדרך לאישור תקציב הפיתוח הציג , ר וועדת הכספים"יו, רונן גל
מקרן מקורות חד פעמיים של ₪ מיליון  4מתוכם , ₪מיליון  33סך תקציב הפיתוח עומד על . 3351לשנת 

 .המועצה

לא נכללו בהמלצת וועדת הכספים שכן ל "חכהתרדיון וציין כי הבקשות של הרונן הציג את רשימת הפרויקטים ו
הוועדה מתוכננת להתכנס . על מנת לקבל החלטות מושכלות יותרלעומק ולדון את הנושאים עוד ללמוד עליהם 

 .נותרו פתוחיםעל מנת לגבש המלצות על הנושאים שבמהלך אפריל עוד שלוש פעמים 

 .הנושאים שנותרו פתוחים שנילאשור את תקציב הפיתוח למעט הועדה ממליצה 

עדה תדון ונערך דיון בשאלה האם לדון רק בפרויקטים עליהם ועדת הכספים המליצה או לדחות את הדיון עד שהו
ע במידה וההמלצות יהיו הובהר בדיון כי למועצה יש די מקורות לביצו. ל"גם בפרויקטים המבוקשים לתרדיון ולחכ

 .חיוביות

 מושקעכל הכסף . זה נחמד אבל צריך גם להשקיע בצד הפדגוגיספורט אולם , בנוגע לתחום החינוך: מאייראילן 
 .בבניינים

 :נושאים חשובים שיתרמו למערכת החינוךשני  וסוכמוהגזבר ומנהלת אגף החינוך נערכה פגישה עם : לויאתי 

 . ומההורים הספר מבתי, השוטף מהתקציב יגיע המימון כאשר קרב קרן תוכנית החזרת על החלטנו .5

סכום זה דומה  .חינוכיים פרויקטים לטובת ₪ 313,333-כהוקצו מהשוטף ומתקציב הפיתוח תוספת של  .3
 .3354לביצוע פרויקטים חינוכיים בשנת 

ממקורות  ₪ 313,333עם תוספת של , שמוצגת בפניכםהמלצת וועדת כספים  ל הפרק עומדתע: ראש המועצה
 .מליאהאותה לאישור הצריכים להחליט אם להביא עכשיו אנחנו . שהציגה אתי אחרים

 :החלטה

לאישור מליאת המליאה  3351המלצת וועדת הכספים לתקציב הפיתוח להעלות את  מאשרתהנהלת המועצה 
 .בעד ומתנגד אחד 1ברוב של 

 

 לבוןהתנהלות קהילתית בישוב  .ג

מצד קבוצת  האשמות כאלה או אחרות ותמגיעש בליכמעט יום  הנושא ואמר כי לא עובר ראש המועצה הציג את
 "ישוב לדורות"בנושא במסגרת בצוות שדן נושא ניהול ישוב עלה . שפרשו מהאגודה השיתופית בלבון התושבים

היתרונות של תוך ניצול , קיימת בין אגודה שיתופית לוועד מקומיוהוגשו המלצות של איך לעבוד בדואליות ה
 . הקפדה על מינהל תקיןעם , תרונות והכלים של אגודה שיתופיתוועד המקומי והיה
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ודעים הישובים בדרך כלל ישלא רוצים להתנהל במסגרת האגודה ותושבים סוגיות של בישובים עולות לעיתים 
שהצענו כאך גם  ,וחלהיכנס לתוך הוויכ המועצה משתדלת שלא .כרגע במצב בעייתיבלבון נמצאים . להכיל זאת

 . הם סירבו להיפגש יערוך תהליך גישורראש המועצה שלהם 

סביב סוגיה ולא הנושא סביב סוגיית התשלום כמעט תמיד נסוב וציין כי מחלוקות את עיקרי הי עברי הציג דנ
 .עקרונית

 :התייחסות הנוכחים

 ?אנחנו כמועצה מתמודדים עם זהך אי. כאלו יעלו בישובים אחריםמה אנחנו עושים כשסוגיות : מאייראילן 

חייבים להיות לא , כלומר. אנחנו מנסים לגשר בין הישוב למתיישבים ולהביא למצב של הקפאה: ראש המועצה
  .מחייה בישובמשלמים את דמי ה אבל כןחברי אגודה 

". משותףכפר "הנושא עולה גם בפורומים מעבר למועצה וכתבתי מתווה לאפשרויות משילות נוספות המגדיר 
 .מתווה זה יעלה בקרוב לדיונים עם עוד ראשי מועצות לבחינת הרעיון

 .אבל הוא לא פותר לגמרי את הבעיההוא טוב להפוך את הוועד המקומי ליותר משיל אפשרות ה: ילן מאיירא

 .אני חושבת שצריך להתאים את המצב פרטנית לכל ישוב :יהודהרותי 

. עד מקומי ואגודה שיתופיתוש כוחות רבים במארג היחסים של והנושא לא פשוט וי: סיכם ראש המועצה
 .לפעול ליצירת אפשרויות נוספותהמועצה תמשיך לנסות לגשר במקומות בהם מתגלים סכסוכים כאלו ותמשיך 

 

 של קולחי משגב מים היטל תחשיבהצגת  .ד

 היטלחישוב מחדש של אחת לתקופה את התחשיב החדש ואמר כי החוק מחייב לערוך  ציגראש המועצה ה
חברת אורבניקס נשכרה לצורך כך והגישה . מספקת מים הם קולחי משגבבבישובים  היטל מים נגבה רק. המים

לאחר אישור המליאה עובר התחשיב . הנוכחי די דומה לתעריףשהתקבל התעריף את החישוב החדש כאשר 
וף מאושר על ידי מועצת רשות המים בסללאחר מכן הוא מפורסם לעיון הציבור ו, לבקרה של רשות המים

 .ומפורסם ברשומות

 :החלטה

 .מליאת המועצה המים החדש לאישורהיטל הנהלת המועצה מאשרת להעלות את תחשיב 

 

 לישיבת מליאת המועצה הקרובהאישור סדר יום  .ה

 .כפי שהוצג בפניה, 2333233351הנהלת המועצה מאשרת את סדר היום לישיבת מליאת המועצה בתאריך 

 

 רון שני         :רשם

 ראש מועצה אזורית משגב                   רפי גדעון


