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 40/51פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב 02.20.51שהתקיימה 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 : נעדר

לסעיף )ליאוניד מליקין , ('לסעיף ג)שי בוים ומיכל חונן , דן בבלי, לימור ברק, אשואלשאול , אתי לוי : נכחו
 .רפי גדעון, נירית סגל, דודו דהן, ('ד

 

  –אישור פרוטוקול  .א

העביר בקשה לדיון בנושא נהלי כתיבת פרוטוקולים של ישיבות , מנוף, ראש המועצה ציין כי אילן מאייר
שאילן לא נוכח היום בישיבה אנו נדחה את הדיון בנושא לישיבה הבאה מכיוון . הנהלת המועצה והפצתם

 .מציע ראש המועצה לאשרם, ים הקודמיםועל מנת שלא לעכב את הפצת הפרוטוקול

 :החלטה

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה ו 2052/50251מתאריך  20551פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מספר 
 .מאושרים 0/52050251מתאריך  2/551מספר 

 

 :דיווחי ראש המועצה .ב
 

  -משגב בהתחדשות במערכת החינוך העל יסודית  .5

מיפוי  בנושאהרבה מפגשים ודיונים התקיימו , בנושא הקמת בית הספר העל יסודי החדש
 'זכיתות  חמש פתחוהבאה י התלמידים לשני בתי הספר זאת לאור ההחלטה כי בשנת הלימודים

 הערות המקומית מתוך כוונה לקבל אתבעיתונות  פורסמו גםהחלופות . בכל אחד מבתי הספר
של התלמידים על פי החלטת צוות מקצועי שיתכנס החלופה שנבחרה היא חלוקה אישית  .הציבור

 .מדי שנה

פרסמנו והפצנו . מקצועיהצוות הורים וה, ובהם מורים ,חלופה זורוב אלו שאתם התייעצנו תמכו ב
תאפשר לנצל וגמישה האישית חלוקה ה .ונתקן ככל שנדרש, שמענ, עם היישום נלמד. את ההחלטה

בכל שנה  החלוקה המיטבית תוך יצירתאת היתרונות ששני בתי הספר נמצאים באותו קמפוס 
 .מחדש

פורסמה מודעה לאיוש תפקיד מנהיג חינוכי שיהיה אחראי על שלבי הקמתו של בית , במקביל
ם המינהל לחינוך אנו פועלים בתיאום עשכ, תאנו נמצאים כרגע בשלב הראיונו. הספר החדש

 .התיישבותי במשרד החינוך
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ל "צוות מהמועצה בראשות ראש המועצה ובהשתתפות מנכ :בנושא הקמת בית ספר לחינוך מיוחד
סיור במערכת החינוך של קיים , כמו גם צוות מקצועי של בית הספר, המועצה ומנהלת אגף החינוך

ללמוד מה בקשנו . מערך החינוך המיוחדיצד הם נותנים פתרונות ללמוד כעל מנת לעמק חפר  .א.מ
למדנו שבית  .ותמה היתרונות ומה החסרונ, המשמעות של בית ספר לחינוך מיוחד ולקויות למידה

בהיקף , בבית ספר קיים במקבל הרבה יותר משאבים מכיתות שילובעל סמל מוסד נפרד ספר 
מפגש הקרוב יתקיים יום ראשון בחינת המהלך ובממשיכים ב אנו. אף לפי שנייםשיכול להגיע 

בהשתתפות המפקחת לחינוך מיוחד של המינהל לחינוך התיישבותי במשרד הורים בו יעלה הנושא 
 .החינוך

 

 של משרדי הממשלה 524תוכנית  .2

מטרה לפתור את נושא משרד האוצר ובפועל מוביל משרד הבינוי בתוכנית שמרכז נודע לנו על 
ומיפוי של בדיקה עורך , באמצעות מחוזותיו, בינוימשרד ה. של מגזר המיעוטים בכפרים הדיור

נפגשנו עם מנהל מחוז . בניהתוכניות ליזום ניתן  ןעליהאדמות מדינה ליד או בתוך ישובי מיעוטים 
קרקע  שפע שליש  אךאין קרקעות מדינה באזורנו ברוב הכפרים  ועלתה תמונה לפיההצפון בנושא 

הצליח בכל זאת לאתר קרקעות מדינה אבל אלו רחוקים המשרד אומנם . בבעלות פרטית פנויה
 .אנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ככל שיהיו .ממרכזי הכפרים

 

 למרכז הקהילתי משגבחדש מנהל  .3

 לנו העבירו את פרטיהם של. פניות לאיוש התפקידמספר סים פרסמה מכרז וקיבלה "החברה למתנ
עורכים להם ראיונות ובתקווה שכבר בקרוב יתמנה אנחנו , מתאימיםמועמדים בעלי נתונים  שלושה

 .מנהל חדש למרכז הקהילתי

 

 פרויקט בית מרחביםהשלמת  .ג

קרן וויינברג ראש המועצה פתח ואמר כי בנסיעתו הקרובה לארצות הברית הוא צפוי להיפגש עם נציגי 
לדווח על  ידרשעצה בקשות חדשות לתקצוב אך קודם בפגישה יציג ראש המו. להקמת המבנהשתרמה 

ישנה חשיבות לקבלת החלטה עקרונית בדבר קידום הפרויקט וזוהי הסיבה , על כן. התקדמות הפרויקט
 .שגם חברי וועדת הכספים זומנו לישיבה

ויר אומיזוג התקנת , שלדבמבנה הסתיים שלב בניית ה –מסר דיווח על הפרויקט , ל"ל החכ"מנכ, שי בוים
את ניום ומעריך כי ניתן לסיים חשמל ואלומי, גמרה עבודותאת נותר עתה להשלים . לריםקספרינומערכת 
ובקומה מרחבים הקומה התחתונה מיועדת לעמותת , מבחינת חלוקת המבנה. חודשים 1-6תוך בהעבודה 

 55.1מד על התקציב המקורי ע. לשימוש המועדון הכפרי, וחדר חוגים חדר כושר חדש העליונה יוקמו
התקציב המקורי כלל גם את לציין כי . להשלמת המבנה₪ מיליון  5.1אנו מבקשים עתה ו₪ מיליון 

המתחלקת שווה , ₪ מיליון 0 תוספת הבריכה החיצונית ומבנה שירות כשעלות המבנה בלבד עומדת על
 .בשווה בין הקומות
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וועדת הכספים ערכה מספר פגישות על מנת לדון  –ר וועדת כספים וחבר הנהלת המועצה "יו, רונן גל
. הבנו שהחברה לא יכולה לקחת יותר הלוואות ועל כן נדרשת מעורבות המועצהל במהלכן "בבקשת החכ

ת גם שכן רואה לנכון לקבל החלטה משותפ למליאה החלטה על המלצהלבסוף וועדת הכספים לא קיבלה 
. ל"בחיוב את בקשת החכ תשוקלהסכימה על אמירה לפיה הוועדה  ,עם זאת, לבקשת פארק תרדיון

 .ולגבש המלצה סכם את הנושאוכל ללאחר מכן נרק בשבוע הבא תתקיים פגישה בנושא תרדיון ו

שכן אשאל על המבנה  ,כבר עכשיומלצה לוחות הזמנים צריך לקבל האילוצי במסגרת –ראש המועצה 
ביקשתי מחברי וועדת הכספים להגיע ולהשתתף זו גם הסיבה ש ,במהלך נסיעתי ועלי להגיע עם תשובות

נותיר אותו בשלב שאני רוצה גם לציין שיש לנו מחויבות להפעיל את המבנה ולא רואה מצב . בדיון
 .השלד

 ?התקציביים של הפרויקט מה המקורות  –שורשים , יהודהרותי 

 הלוואה מקרן של₪ מיליון  0, ל"של החכ הלוואה₪ מיליון  1.1 –גזבר המועצה , אשואלאול ש
 .רן היטל השבחהקמ₪ מיליון  0./ -ותרומה ₪ לף א 122, המועצה

החזרים של המועצה את הבקשה הנוכחית אני מתכנן שנממן על ידי לקיחת הלוואה עם  –ראש המועצה 
ד הפנים מכיר לטובת מענק האיזון כך שאת רובה אנו צפויים ראבל היא תיכנס כחלק מהלוואות שמש

  .לקבל בחזרה

מבין שאין ברירה וצריך לסיים את המבנה אך במצב הנוכחי של עומס המלוות זה נראה אני  –עברי דני 
בהלוואות ₪ מיליון  5.1 -אני מודאג מ. נוספותל הלוואות "להטיל על החכמעבר לגבולות הסבירות 

חשוב לי  .יום שכן אין כיום פעילות עסקית משמעותית שיכולה להניב רווחיםבר הל כ"לחכשעומדות 
 .לשים דגש על כך שנראה שאנחנו מוכרים את העתיד לטובת ההווה

 /כדירקטורית אני יכולה לומר שהחברה משלמת את כל הלוואותיה כבר  –ל המועצה "מנכ, אתי לוי
 .שנים ויש לה תוכנית להחזרים גם בעתיד

יש . הצטיידותלטובת ₪ לף א 522גייסנו חשוב לציין כי במקביל  –מנהלת עמותת מרחבים , מיכל חונן
ראוי לזכור , באופן כללי .את זה בחשבוןגם כדי לממש את הכסף וצריך לקחת קשיחים בלנו לוחות זמנים 

שהתנאים כבר  ענהתושבים בגיל השלישי שצריך לתת להם מ 222,/ -ל 0,122שנים יהיו בין  /בעוד כי 
 .היום לא יכולים לספק

 ?בפרויקטזה למה הגענו למצב ה –יהודה רותי 

נוסף גם ב. מלכתחילה חוסר ולכן נוצר, לפני תכנון מפורט היה 0252התקציב שנבנה בשנת  –בוים שי 
 .שלא תוכננו במקור נאלצנו להוסיף אלמנטים

אין זה אומר בשום אופן שהחברה  אךשאומנם זקוקה לעדכון יש תוכנית עסקית ל "לחכ –ראש המועצה 
ל לא "רואה מצב שהחכ יש דירקטוריון שבודק ועוקב ואיני. שלה לעמוד בהחזר ההלוואות להיכו אינה

אבל כרגע אנחנו צריכים לתת בתקציב הייתה חריגה לא  כמובן שהייתי שמח אם. דע להתנהל בעתידת
המועצה , כדי להבין את הפרופורציהבה ולהפיק לקחים קדימה אבל הבין מה קרצריך לבמקביל . פתרון

 .בשנה₪ מיליון  22/ -כ כיום פרויקטים בסדר גודל שלמנהלת 

בין איפה טעינו ואיפה אפשר לשפר קדימה ולנסות לה להסתכללא רק נקודת המפתח היא  –רונן גל 
היא לא דומה למה , עם כל ניסיוני, שכן, לפעול כיום בזהירות ובקצב שהסיטואציה מכתיבה לנו אלא גם

 .שהכרנו עד היום
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 :החלטה

חת יתמליץ למליאה לאשר למועצה לקובית מרחבים פרויקט הנהלת המועצה רואה את הצורך בהשלמת 
 .זאת במקביל להשלמת בחינת וועדת הכספים את הנושא וגיבוש המלצתה, אם תידרש לכך הלוואה

 

 משגב -נין 'המלצת וועדת הגבולות סח .ד

ערן רזין ואמר כי זו ' וקמה בראשותו של פרופהאשר הוועדה ראש המועצה פתח בסקירה על עבודת 
עם מלא תיאום פעלה ב המועצה. במה לכל מי שרצה להציג בפניהאפשרה ו, רבותקיימה פגישות 

נתנה לישובים  אף זוושל הוועדה עבודתה  וגם תוך כדיגם לפני , נין להם יש עניין'הסמוכים לסחהישובים 
 .םעמדתלהשמיע את להופיע בפניה 

כפי שנלקחה מתוך מפה ניתן לראות ב אותהדבר הוועדה סיכמה את עמדתה והגישה המלצה  בסופו של
דונם  0,522סדר גודל של באופן כללי מדובר על המלצה להעברת שטח ממשגב לסחנין ב. דוח הוועדה

ל משרד הפנים שאמור לגבש המלצה "ו הוגשה למנכהמלצה ז. נין'דונם שביקשה סח 6,222 -לעומת כ
. המועצה שלחה את הדוח לישובים וביקשה את התייחסותם. כאשר הוא יתמנה לתפקיד לשר החדש

ל "נשלחה למנכלהמלצות הוועדה וכזו אכן  החלטה להגיש התנגדות בסיכומו גובשהעימם דיון והתקיים 
 .משרד הפנים

ציג בפני הנוכחים את מפת המלצות הוועדה וציין כי מדובר פחות או ה, המועצה מהנדס, מליקיןליאוניד 
אם כי וועדת רזין ממליצה , יותר על אותה חלוקת שטח כפי שהמליצה בזמנו וועדת ביגר שעסקה בנושא

 .דונם יותר מאשר וועדת ביגר 022-על העברת כ

 :החלטה

הנהלת המועצה מאשרת את העמדה לפיה משגב לא מקבלת את המלצות וועדת רזין ומנחה את 
 .המועצה להביע את התנגדותה בפני הגורמים המתאימים
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 ראש מועצה אזורית משגב                   רפי גדעון


