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 01/01פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב 20.11.11שהתקיימה 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 סיון בן יוסף ושלומי , רפי גדעון, נירית סגל, דודו דהן, יעקב קוריןד "עו, שאול אשואל, אתי לוי : נכחו
 (.לסעיף ג)טחן 

 

  :אישור פרוטוקול .א

מתאריך  20511ישיבה מספר פרוטוקול הנהלת המועצה אישרה בהודעות בדואר האלקטרוני את 
1051250211. 

 

 :דיווחי ראש המועצה .ב

 

   הטבות המס .0

ראש המועצה ממשיך לפעול מול . האחרונים ואנו עוסקים בו רבותנושא שעלה לכותרות בשבועות 
צ ויש סימנים "זאת בעקבות פסיקת בג, 6וועדת הכספים של הכנסת על מנת שיכירו במשגב כאשכול 

עד לתקרת שכר  7%ישובים במועצה למדרגה של הנחה בגובה  02מה שיכניס , המעידים שזה אכן יקרה
 .ח"ש 102,222של 

ראש המועצה יזם הצעה שמועצה שרוב ישוביה נכללים , 712שנמצאים מדרום לקו רוחב  לגבי הישובים
גם כאן יש אינדיקציות שהבקשה תתקבל . במפת ההטבות אזי כל הישובים שבתחומה יכללו בהטבות

ראש המועצה מעריך שבשבועות הקרובים תהיה החלטה . אבל לא ניתן לדעת עד שלא יעלה על הכתב
 .ומשוחח עם חברי כנסת רבים בנושא, והוא עוקב ונמצא בכל הדיונים של וועדת הכספים

 

 החלטת וועדת השלושה בנושא ביטוח המועצה .2

הגזבר , ל"ראש המועצה פתח ואמר כי בישיבתה הקודמת הסמיכה מליאת המועצה צוות הכולל את המנכ
וליסות הביטוח של לנהל משא ומתן על מנת לחדש את פ יועץ הביטוח ומנהלת הרכש, היועץ המשפטי
ד קורין יציג את החלטת "עו. זאת לאחר שהשתכנעה כי אין טעם בקיום מכרז חדש, 0216המועצה לשנת 

 .הצוות שהתגבשה לאחר שקיים דיונים בנושא
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 :החלטת המליאה

מליאת המועצה השתכנעה כי לא תהיה תועלת בקיומו של מכרז לבחירה של חברת הביטוח ושל סוכן 
המשא ומתן עם חברות הביטוח יערך על . יטה כי ההתקשרות תעשה באמצעות משא ומתןומחל, הביטוח

הצוות מוסמך . יועץ הביטוח ומנהלת הרכש, היועץ המשפטי, הגזבר, ל המועצה"ידי צוות שיורכב ממנכ
 .לקבוע את חברת הביטוח ואת סוכן הביטוח שילווה את ביטוחי המועצה

המליאה ביקשה מהצוות שילווה ויבחר את חברת הביטוח וסוכן  –היועץ המשפטי , ד קובי קורין"עו
אך כאשר קוראים את הדוח , ח החוקר שהתייחס לסוכן הביטוח ומצא ממצאים"התעמקנו בדו. הביטוח

מרבית הדברים נבעו מכך שלכאורה הוא לא שיתף . יש מרחק גדול בין המתואר לבין ההמלצות בסופו
הצוות נפגש עם הסוכן לקבל את . מלמדות על ביצוע עבירהשאינן ו היו אמירות לא מבוססות א. פעולה

. לא היה בסיס למסקנות של החוקר, על פניו, אשר לימדו כי אכןקיבלנו תשובות . תגובתו לטענות החוקר
 .אמרנו לסוכן כי בכוונת המועצה לחדש את החקירה והוא התחייב לשתף פעולה

הבהרנו לו כי אם יעלה ספק או עילה להפסיק את . את מה שהתבקשהסוכן כבר נפגש עם החוקר ומסר 
כל עוד לא . הגענו למסקנה שכיום אין למועצה הצדקה שלא להמשיך איתו. נפסיק אותו מידית, הקשר

התקשרות מול חברת הכשרה חודשה בתנאים . נמשיך את הקשר איתו, ימצא אחרת בהמשך החקירה
המלצתו של יועץ הביטוח ובהתאם להחלטת נתקבלה לכך ואולם  קצת פחות טובים משנה שעברה

 .המליאה כי אין טעם בקיום מכרז נוסף

לא מכיר את דוח החוקר אך מבקש לדעת ממה נובע הפער שבין המלצת החוקר  –מעלה צביה , רונן גל
 .לנתונים

ח החוקר "דו. לנשוא החקירהטוח סוכן הבילא היתה שום אינדיקציה למערכת יחסים בין  –ד קורין "עו
מה , התייחס לביטוח פרטי שנערך אצל אותו סוכן אבל הדרך מכאן ועד לחשד לפלילים לכאורה רחוקה

בעצם הצוות הגיע למסקנה כי לא . גם שבדקנו את עלות הפרמיות ששולמו על ידו לסוכן והן סבירות
 .היתה עילה להפסיק את ההתקשרות איתו

למה , אנחנו לא מחויבים לבסס את הספק ויש גופים אחרים שיחקרו, אנחנו גוף ציבורי –אילן מאייר 
אם יש איזשהו ספק ביושרה שלו וחברת ? אנחנו צריכים להיות אלה שדואגים למוניטין של סוכן הביטוח

 .אנחנו צריכים לשאול את השאלה מה טוב למשגב, הביטוח אומרת שאפשר לעבוד עם סוכן אחר

מה גם , אנחנו אכן גוף ציבורי ודווקא בגלל זה אנחנו לא יכולים לפגוע בשמו הטוב של אדם –ן ד קורי"עו
אנחנו לא יכולים לנתק זאת מהקשר של ישיבת המליאה שבמהלכה הוצג . שאין תלונות על תפקודו

 .המסקנה שלנו היתה שההחלטה להפסיק את ההתקשרות לא מבוססת. הנושא

שוב להדגיש כי הצוות ישב ובדק את הנושא במשך שעות ובסוף הגיע ח –ל המועצה "מנכ, אתי לוי
להפסיק את  שומרת על זכותה המועצהלמסקנה שאין עילה להפסקת ההתקשרות עימו והודענו לו ש

או אם יהיה , ככל שיידרש, אם לא יעמוד בהתחייבותו לשיתוף פעולה עם החוקר איתוההתקשרות 
 .בתוצאות החקירה כדי להצדיק זאת
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 הצגת תוכנית אב לספורט .ג

עמותת הספורט ונציגי ציבור שעוסקים ומתעניינים , ראש המועצה פתח ואמר כי הנהלת המרכז הקהילתי
במהלך הדיונים עלו לא מעט דילמות . בספורט עמלו במשך למעלה משנה על הכנת תוכנית האב לספורט

 .הקהילתי ומנהל מחלקת הספורטולבסוף נכתבה התוכנית כפי שתוצג היום על ידי מנהלת המרכז 

אילה סיון בן יוסף ושלומי טחן הציגו את עיקרי התוכנית בדגש על תעדוף פעילות הספורט בחלוקה 
בנוסף ניתן דגש לתקצוב מתקני ספורט וחלוקת משאבים . עממי ותחרותי, לתחומים של ספורט קהילתי

נערך במסגרת התוכנית ותרם לגיבוש הציגו את סקר דעת הקהל ש, כמו כן. בהתאם להעדפות התוכנית
 .המלצות הצוות

 :התייחסות המשתתפים

האם יש כוונה לבוא לישובים . מבקשת לדעת איך התוכנית מציעה להגיע לישובים –שורשים , רותי יהודה
 .אני חושבת שנכון יהיה לפנות להנהלות הישובים ולהציע פעילויות? עם תוכנית שלמה 

מול וועדות הספורט בישובים ואנו פועלים על מנת להסביר את החשיבות של  הפעילות היא –שלומי טחן 
ניתן . ויש לנו אנשי מקצוע שיודעים לתת יעוץ והכוונה, אנחנו ניזום את הפניה לישובים. מה ישוב יקבל

 .כמו גם בישובים אחרים, מנוף ואשחר, ב"לראות דוגמאות טובות לשיתוף פעולה מצד הישוב במצפה אבי

 .מבקש להכניס זאת במסגרת תוכנית העבודה של המחלקה  –מועצה ראש ה

 ?יש המלצות להשקעות כספיות  –מעלה צביה , רונן גל

 .מדובר על תוכנית לעשור וצריך לעשות תעדוף מבחינת השקעות –שלומי טחן 

אנחנו נבחן את . זה יעבור בתהליך רגיל, אישור התוכנית לא מבטא גם אישור תקציב לצידו  –ראש המועצה 
ההשקעות לאור המלצות התוכנית אבל ניתן לציין כי כבר עכשיו בונים אולם ספורט חדש ונערכת בחינה 

 .האם להשקיע במגרש הכדורגל

, האינטגרציה בין המתאמן. החינוכית התוצאות דומות לסקר שנעשה במסגרת התוכנית –מנוף , אילן מאייר
יש . מאמן ומחנך מאוד חשובה הישגיות יכולה להביא גם למקומות פחות טובים ולכן צריכים גישה משולבת

חוסר שביעות הרצון מהעלויות או הרצון לפעילות במסגרת , לדוגמא, כמו, הרבה אתגרים בתחום הספורט
מכמנים חסרים פעילות יותר 5 ות עצמם  אך לדעתי כמון שווה לעשות ניתוח של האשכול. אשכול ישובים

 .מכל השאר

 .בחוגים בישובים היום המחירים כבר שונים שכן אין את רכיב ההסעות –אילה סיון בן יוסף 

דילמה בנושא , לדוגמא, היתה. לקח הרבה זמן עד שגובשה הסכמה בין חברי הצוות –ראש המועצה 
נושא נוסף הוא האתלטיקה והיעדר . ההשקעות בו יקרות, מצד שני, אךהכדורגל מכיוון שבשטח יש ביקוש 

לבסוף התוכנית מבטאת הסכמה , למרות כל זאת. המתקנים לכך למרות שמשמש בסיס לסוגי ספורט נוספים
 .בין חברי הצוות ואנו ממליצים להעבירה לאישור מליאת המועצה

 :החלטה

 .ר מליאת המועצה וממליצה לקבלההנהלת המועצה מאשרת להעלות את התוכנית לאישו
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 0216הצגת תקציב המועצה לשנת  .ד

חברי וועדת , החל מצוות אגף הכספים, ראש המועצה פתח ואמר כי לתהליך הכנת התקציב שותפים רבים
כל אלו נשמעים במהלך הדיונים . מנהלי האגפים ועד לנציגי הציבור המבקשים להשמיע את דעתם, הכספים

בונים את חלק , נשען על התקציב של השנה הקודמת ובהתאם לרווחה בהכנסותכשהבסיס לתקציב 
 .ההוצאות

 .ר וועדת הכספים"יו, ורונן גל, גזבר המועצה, הציגו שאול אשואל 0216את הצעת התקציב לשנת 

מדובר במשימה לא פשוטה על רקע . ראש המועצה סיכם והודה לכל מי שעסק במלאכת הכנת התקציב
אנו ממליצים להעביר את התקציב לאישור . 0216משאבים בהתאם ליעדים שנקבעו לשנת הצורך בחלוקת 
 .מליאת המועצה

 :החלטה

לאישור מליאת המועצה וממליצה  0216הנהלת המועצה מאשרת להעביר את הצעת תקציב המועצה לשנת 
 .לקבלה

 

 אישור סדר יום לישיבת מליאת המועצה .ה

כפי , 2051150211, לישיבת מליאת המועצה שתתקיים ביום שניהנהלת המועצה מאשרת את סדר היום 
 .שהוצג בפניה

 

 

 

 רון שני         :רשם

 ראש מועצה אזורית משגב                   רפי גדעון

 

 

 


