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א .אישור פרוטוקול:
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מספר  61551מתאריך .9156159651

ב .דיווחי ראש המועצה:
 .5הקמת בתי ספר במשגב -
העבודה בנושא נמשכת מידי יום בהובלת צוות התיאום שמרכזת נועה צוק ,מנהלת אגף החינוך .הצוות נפגש כל
שבוע ודן בנושאי תיאום ונושאים שקשורים בפיתוח כאשר הרבה מן הנושאים מקבלים מענה במסגרת הצוות.
היום התקיים דיון בנושא בחירת האדריכלים ושיטת העבודה לתכנון הפיזי ולבסוף סוכם לקחת יועצת פדגוגית
שיודעת להתאים את המרחב הפיזי לצרכים הפדגוגיים והיא תנחה את האדריכלים איך ומה לעשות .מבחינת
המרחב ,התכנון הוא לכל הקריה כאשר לוקחים גם בחשבון מבנים קיימים והמבנים החדשים שיבנו ישרתו את
כולם ,עם דגש על פונקציונאליות ומיקום.
ברקע יש עדיין קבוצה של הורים שטוענת שאנחנו מקבלים החלטות לא נכונות או שלא רוצים להחיל זאת החל
מהשנה הקרובה .מנגד ,נשמעים קולות אחרים מאנשים שמבקשים להביע תמיכה ,לדוגמא ,יובלים ,ששלחו מכתב
תמיכה במהלך.
משרד החינוך פרסם כבר מכרז למנהל החינוך המיוחד והתהליך יבשיל לקראת תחילת חודש יולי .המשרד צריך
לפרסם מכרז גם לתפקיד המנהל לבית הספר העל יסודי החדש ונאמר לנו כי אכן יפורסם בסבב הבא.
חשוב להדגיש פעם נוספת כי זהו הפרויקט החשוב ביותר שעומד כרגע על סדר יומה של המועצה והדבר דורש
תשומת לב רבה ותעדוף בנושא תקצוב וכוח אדם.
בנושא בית הספר היסודי החדש בלבון ניתן לעדכן כי שלב ההפקדה הסתיים ,למרות שככל הנראה יש התנגדות
של הישוב.
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 .2בקשה להפעלת מנחת המטוסים בפארק תעשיות בר לב
בשנים עברו התקבלה החלטה בהנהלה ובמליאה שלא להפעיל עוד את המנחת .עתה הגיעה בקשה לחדש את
פעילותו ובכוונת ראש המועצה לכנס את הוועדה התעופתית שתדון בנושא ,על פי הנהלים לפיהם עובדת המועצה.
לאחר הדיון בוועדה ,יוצג הנושא גם בפני הנהלת ומליאת המועצה.

 .3בקשות לשינוי גבולות
משגב קיבלה בקשות לשינוי גבולות מהרשויות מג'ד אל כרום וראמה .אנו בוחנים כל בקשה לגופה ומתייחסים
אליהן באופן מפורט .ניתן כבר לומר כי ההתייחסות לבקשת מג'ד אל כרום הינה שלילית ולגבי בקשת ראמה ,היא
עדיין בבחינה.

 .4חנוכת בית הכנסת בטל אל
בטל אל נחנך בשבוע שעבר בית הכנסת החדש שקם בישוב .היה טקס מכובד ויפה בהשתתפות שר הדתות והרב
הראשי לישראל .השבוע חונכים בטל אל גם את מועדון הנוער החדש וסך הכול הרוויח הישוב הרבה תשתיות
לרווחת תושביו.

 .1חודש הרמאדן
ראש המועצה וחברי הנהלת המועצה מבקשים לשלוח ברכות לרגל חודש הרמאדן
לתושבי המועצה הבדואים ולשכנינו.
 .0פרס שר הפנים לאחריות חברתית
הפרס היה יוזמה של מנכ"ל משרד הפנים הקודם ,ד"ר שוקי אמרני ובתום תהליך בחינה ארוך העניק השר החדש,
ח"כ סילבן שלום ,את הפרס לרשויות הזוכות ,ביניהן גם משגב .אנו גאים מאוד בקבלת הפרס שמשקף עשיה רבה
בתחומים השונים .תודות לאתי לוי ,מנכ"ל המועצה ולמחלקות המועצה על העשיה השוטפת ,איסוף החומר
והגשת המועמדות.

 .7סיכום שנתי עם החטיבה להתיישבות
מדובר בתהליך סיכום בו סוקרים נציגי המועצה יחד עם נציגי החטיבה את כל הישובים שעברו ליווי קהילתי
במהלך השנה החולפת .יפה היה לראות הפעם את כל הישובים שבאו והציגו איך הכול מתקשר לתוכנית ישוב
לדורות כאשר כל ישוב בוחר מה צריך לדעתו צריך להדגיש מתוך התוכנית.
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 .8סיום פרויקט תיאטרון עדות
פרויקט יפה ומרגש בו נפגשו במהלך השנה תלמידי שכבת ט' עם ניצולי שואה תושבי משגב ,לאחר המפגשים
המחיזו חלק מהסיפורים ובטקס הסיום הציגו אותם בפני האורחים הרבים.

 .9גן עודד ביודפת
מאז שמשרד החינוך עבר לתקצוב גנים של גילאי  3ומעלה ,הוא אינו מכיר עוד בגנים על-אזוריים אלא רק בגנים
ישוביים ,זאת בהתאם לתקן של הישוב על פי כמות הילדים .גן עודד הופעל כל השנים כגן על-אזורי למי שביקש
חינוך אנתרופוסופי ,בתחילה פעל ברקפת ולפני כשנתיים עבר ליודפת ,למבנה שהוקם בצמוד לבית ספר עודד.
כיום משרד החינוך לא מכיר ולא מתקצב את הגן ובעצם אומר להורים המתגוררים בישובים האחרים כי יש להם
מקום בגנים שבישוביהם .המועצה לא יכולה להבטיח את קיומו מבחינה כלכלית של הגן וכל שנה מתנהל דיון עם
משרד החינוך .בעוד שבשנים קודמות הצלחנו להביא לתקצוב הגן לאחר שהכירו בצורך בפתיחת גן רביעי ביודפת,
השנה לא ניתן לעשות זאת .אנו מנסים השנה לפעול באותה שיטה באמצעות קבלת תקן בהררית ,להם יש כרגע גן
אחד .ראש המועצה נפגש עם ההורים בשבוע שעבר ,ואמר להם שהמועצה תעשה הכול כדי להמשיך את פעילות
הגן אבל לא תוכל לממן אותו מתקציבה.

 .56קבינט הדיור הלאומי
הקבינט עוסק בכל תחום הדיור ,בראשו עומד שר האוצר ולמעשה משמש כממשלה לנושאי הדיור .מטעם הקבינט
פורסמה הצעת מחליטים שבעצם מביאה לביטול וועדות הקבלה .ראש המועצה פעל רבות ,בשיתוף ראשי מועצות
נוספים ,כנגד הצעה זו וכנראה שהיא לא תמשיך את דרכה ,זאת לאחר ששר הבינוי ושר החקלאות ופיתוח הכפר
ככל הנראה קיבלו את עמדתנו .ראש המטה הלאומי לדיור הוא אביגדור יצחקי ונקבעה עימו פגישה בנושא חסמים
לפיתוח המרחב הכפרי בה נבקש כי יעבירו להתייחסות שלנו את כל הנושאים הקשורים למרחב הכפרי .הצוות
מטעם מרכז המועצות האזוריות ,בו שותף גם ראש המועצה ,מתכנן להעלות בפניו נושאים כגון תהליכי קליטה
וקבלה ,תשתיות ציבוריות ,שיקום הישוב הוותיק ,מגבלות תמ"א  ,31חסמי רמ"י וכו'.
באותו נושא ,בפגישה שנערכה לראשי רשויות עם שר האוצר נאמר על ידו בצורה חד משמעית כי בלעדי ראשי
הרשויות הוא לא יצליח לקדם את תוכניותיו ועל כן הוא מבקש מכולם להתגייס לנושא.

ג .גיבוש ועדכון חזון המועצה
ראש המועצה פתח את הנושא ואמר כי לאחר שנבחרה חברת פילת להובלת התהליך ,התקיימו מספר סדנאות בהשתתפות
עובדי המועצה ,מנהלי אגפים ונציגי ציבור במהלכן נאספו הרבה הגדים הקשורים לערכים ולחזון עתידי למועצה .בשלב זה
ההערכה היתה שחברת פילת לא תצליח להמשיך את התהליך ועבודתם בעצם הסתיימה.
השלב הבא היה עבודת צוות בראשות ראש המועצה ובהשתתפות המנכ"ל והדוברת ,אשר ארגנו את החומר הגולמי לפי
פרקים ,קיבוצו לפי סעיפים ובנו הצעה לחזון שמתבססת על מודל שונה מהמקובל בתחום .בעוד שבדרך כלל מדובר על
משפטים קצרים ,מציע הצוות סדרה של הגדים במגוון תחומי החיים כאשר הרעיון נשען במקור על עבודה דומה שנעשתה
בחולון ובתל אביב ומציג גישה אחרת מכתיבת שניים – שלושה משפטים האמורים לתמצת חזון שלם
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התייחסות הנוכחים:
נירית סגל ,דוברת המועצה – הצוות עבד על פי קריטריונים :מה מתאים למשגב ומה לא ,האם רלוונטי לבעיות שיש לנו,
לראות אם הניסוח מחזיק מים.
אתי לוי ,מנכ"ל המועצה – בנוסף ,האם מייחד את משגב.
רותי יהודה ,שורשים – צריך לבחון כיצד ניתן לפרוט את זה לכדי מעשה.
אילן מאייר ,מנוף – מרגיש שהנושא דורש דיון מעמיק יותר בהנהלה .יש חברות שמספיק להן גם משפט עם  4מילים אבל
כשקוראים חזון צריך להבין את תמונת העתיד ,כלומר ,האם אני מבין מה הולך לקרות  56שנים קדימה .כשאתה קורא את
המסמך שהוצג בפנינו יש את מילות המפתח בכל נושא אבל חסר לי דגש על שכנות טובה .התהליך לא הגיע למיצוי
מקסימאלי אבל הוא מספיק טוב.
אתי לוי ,מנכ"ל המועצה – כל מה שמופיע בטיוטא המוצעת ובכותרות נלקח ועובד מהנאמר על ידי המשתתפים בסדנאות
עצמן .היה פה תהליך שלם עם עובדים ומנהלי מחלקות בדרג ביניים ,תהליך עם מנהלי אגפים והנהלת המועצה ותהליך עם
מליאת המועצה .ניסינו באמת לשים דגש על איך אנחנו רוצים לראות את עצמנו בעוד  56שנים ומה אנחנו רוצים לראות
שמייחד את ישובי משגב במסגרת תוכנית ישוב לדורות .לדעתי זו גם צריכה להיות נקודת ההתייחסות מכאן והלאה.
ראש המועצה – יש מקומות שיכולים לכתוב חזון במשפט ,אבל אלו בדרך כלל מפעלים שממוקדים במוצר .זה לא מה
שמתאים למועצה ולכן ניסינו להציע גישה חדשה.
דני עברי – אני מציע שכל אחד יקח את המסמך הזה ,ינסה להתמודד איתו ונכנס בשנית את ההנהלה בכדי לדון בזה .יש
שתי אפשרויות :לנסות לשנות את השלד או לקבל את השלד הקיים ולעבוד עליו.
רונן גל ,מעלה צביה – אני מקבל שצריך לקחת את התוצרים עד כאן ,לעשות חשיבה עצמית ולהמשיך משם.
ראש המועצה – יש הרבה שיטות לכתיבת חזון ,אנחנו בחרנו בצורה זו אך לא נתעקש עליה .אין לחץ של זמן ,מנהלי
האגפים עוד ידונו במסמך ויתרמו את חלקם ,לאחר מכן נתכנס בשנית לדיון בהנהלה שתצטרך לגבש המלצה לחזון ולהביאה
לאישור המליאה .מקבל את הצעתו של דני.

ד .עקרונות ויעדים לתקציב 9650
ראש המועצה פתח ואמר כי המסמך שנשלח לחברי ההנהלה מאפשר להשוות את העמידה ביעדים בין השנים 9654-9651
ומכיל את המלצותיו ליעדי המועצה לשנת  ,9650כאשר הנושא המרכזי הוא חינוך ובתוכו תעדוף להקמת קריית החינוך.
התייחסות הנוכחים:
רותי יהודה – לדעתי נושא הנוער לא מקבל מספיק תשומת לב .בישובים מתמודדים עם זה כל הזמן ואני חושבת שצריך
לתת מענה לנוער אחרי שעות בית הספר.
אתי לוי – אדם גורן ,מנהל מחלקת הנוער ,מבקש כבר את הגדלת התקציב לטובת הגדלת תקנים בישובים קטנים ותכניות
נוספות לטיפול בנושא הנוער.
דני עברי – בסעיף החינוך צריך להוסיף התייחסות לנושא הנוער ,כמו גם להתייחס גם לפדגוגיה ולא רק למסגרות ,בסעיף
תקציבים צריכה להיות התייחסות לקרנות ,בסעיף גידול וקליטה צריכה להיות התייחסות נפרדת לישובים מאותגרי קליטה,
בסעיף פיתוח אזורי חושב שנושא יודפת כמרכז אזורי כבר לא רלוונטי ובסעיף הגיל השלישי ,מציע להוסיף את נושא הכפר
לגיל השלישי.
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לשכת ראש המועצה

אילן מאייר – אני חושב שראוי שמנהלי האגפים יגיעו לישיבת הנהלה ויציגו בפנינו את הדילמות שלהם ומה חשוב להם
כדי שנוכל אנחנו להכריע מה חשוב יותר ומה פחות .כדי להבהיר ,כוונתי היא שתפקיד ההנהלה הוא לא להתערב בניהול
השוטף אלא להתוות דרך ולשקול חלופות ,בדומה לתהליך שעשינו בחינוך ,זאת בכדי שלאחר מכן נוכל להגן על החלטות
שלנו במליאה.
מוחמד אבו דעוף – הראיה מנקודת המבט של מנהל אגף ושל חבר הנהלת המועצה היא אחרת.
רונן גל – בוועדת הכספים אנחנו פוגשים את המנהלים פעמיים בשנה וככה אני למד על הצרכים של המחלקות .ככל
שעוברות השנים אני אומנם רואה שיש דברים שחוזרים על עצמם אבל זה בכל זאת מוסיף לדיון ולקבלת ההחלטות .אולי
יש מקום בכל זאת לקיים דיון עם  3-4מנהלים שיציגו חלומות ,דילמות וכו' ולתת לזה את הקשב שלנו.
רותי יהודה – לא חושבת שנכון לנהל דיונים עם מנהלים ,זה לא תפקיד ההנהלה אבל אנחנו כן צריכים להבין טוב יותר את
הנושאים כדי שנוכל להגן עליהם במליאה וכלפי הציבור.
ראש המועצה – מציע שנביא לדיון הבא את שלושת הסעיפים הראשונים כאשר הנושא המגזר הבדואי יוצג במקום נושא
התקציבים ונזמן לדיון את המנהלים הרלוונטיים.

החלטה:
הנהלת המועצה מאשרת את ראשי הפרקים של יעדי המועצה לשנת  9650ואת סדר העדיפויות כפי שנקבע במסמך שהוצג
בפניה .יקבע דיון המשך בהשתתפות מנהלי אגפים לדיון וקביעת יעדי המשנה.

ה .אישור סדר יום למליאה
הנהלת המועצה מאשרת את סדר היום לישיבת מליאת המועצה בתאריך  9256259651כפי שהוצג בפניה ולאחר שיתווסף
לסדר היום נושא הצגת הדוח הכספי לשנת  9654של החכ"ל.

רשם:

רון שני

רפי גדעון

ראש מועצה אזורית משגב
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