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 20/41פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 במשגב 71.20.71שהתקיימה ביום 

 

 .רפי דיין, רותי יהודה, אילן מאייר, רונן גל, דני עברי, מוחמד אבו דעוף, (ר"יו)רון שני : השתתפו

 (.'ד לסעיף)דרעי  –ליאת בלכר ושלומית דגן , רפי גדעון, נירית סגל, אתי לוי: נכחו

 

 :אישור פרוטוקול .א
 

 .אושר ,71.27.0271מיום  27/71פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 

 

 :דיווחי ראש המועצה .ב
 

 הסכם מעונות היום .4
 

בשאיפה , הנספחיםאיסוף לעבוד על נדרש מאיתנו . השבוע מול משרד הכלכלההסכם מעונות היום נחתם 
ברוב המקרים לא צריך להיות מסובך יו נותר לבצע את מה שחתמנו עליו כאשר עכש .לסיים זאת השבוע

 .לדרישות ובחלק מהמקרים נצטרך להתאים את עצמנו
 

שכל הסעיפים הצלחנו להגיע לכך במשא ומתן  .במיוחד בישובים, נצטרך ללמוד איך לעבוד במערכת הזאת
הדרישות עצמם הן ארציות ואין בהן מקום . סודרו, והיכולת להפעיל דרך אגודות ועצות אזוריותלמהקשורים 

 .לתמרון
 

התניית . קשור לתשלומי הוריםהישוב עצמו ובמיוחד בכל הלביצוע על ידי תמיד פשוטות  שאינןת יש התניו
ריך צ ,מים ובמקרה כזהמסכי וקח אבל ניתן לגבות יותר אם הורי התלמידיםהמשרד היא שהתשלום הוא מפ

 .מוכנים לשלם יותר להחתים אותם שאכן
 

ללמוד כל ישוב יצטרך . אין ברירה אחרת ל בבעיות אךמתחילים להיתקרותי יהודה ציינה כי הישובים 
 .להתמודד

 

 סקר לכידות ישוב .0
 

ויפיק תובנות במסגרת ישוב לדורות אנחנו מקדמים יצירה של סקר שימדוד את הלכידות הפנימית של הישוב 
 דוד ,עברידני . מתוך מחשבה שכל ישוב הוא בעל מאפיינים יחודיים לוזאת , על הרמה החברתית בתוך הישוב

 . את הכנת הסקרמובילים  סודריושרון  מטק
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לישובים שירצו בהם יפתח את השאלון ואז נוכל להעבירו אמנון פרופסור מקווים שתוך כמה חודשים אנו 
רוצים  ,לדוגמא, עצמון. סטטיסטייםשיתבסס על נתונים מדובר בכלי עבודה לישוב . משיך לשפר אותוולה בכך

 .שמח לכל ישוב נוסף שירצה להיכנסלהיכנס לתהליך ונ
 

 משגב – וועדת גבולות סחנין .3
 

משגב לדבריהם הציגו את הדרישות שלהם ו נין'סח. בראשות פרופסור רזין היתה ישיבה ראשונה של הוועדה
משגב עשירה , לגישתם. 'וכו עבודהמצוקת מקומות , חוסר במגרשים לבניה –של העיר  בעיותיהבכל  אשמה

 .את הנתוניםחמייסה שערך  םאסר' פרופבפני הוועדה דיבר  ראש העיראחרי . להם להתפתח ולא מאפשרת
 .ג"ל ורט"לאחר מכן הציגו גם נציגי קק. מאוד אמוציונלים בהצגה שלהםהם היו 

 
הישובים שגובלים עם  .עמדת משגבנציג את  הןבפגישות המשך  נקבעו ;אנחנו לא הצגנו בשל קוצר הזמן

הוועדה חשוב להדגיש כי מבחינת משגב  .וגם הם זומנו לישיבה הבאה ,בפני הוועדה הופיעלביקשו  נין'סח
 .ביגר ועדתמלצות מהלא ו, משולחן נקימתחילה 

 
מלחמת תודעה שצריך , יש פה הווי שלם. כשיו על התודעהעמדובר להבין כי  חשובשדני עברי הוסיף 

 .להתייחס כי לא להתייחס היא לא אופציה
 

  -בית ספר חדש במיקום זמני  .1
הגענו . פלך ותובל, הר חלוץ, לבוןבו עתידים ללמוד תלמידי  התחלנו לעבוד על מיקום זמני לבית ספר החדש

בית הספר מכיוון ש ,לבצע זאת ניתן אלש ראינו אבל  ,הוא בבית ספר שכניה ביותר הטובלמסקנה שהמיקום 
יש הרשמה כבר . ואין לנו פתרון בשלב זה אנחנו כרגע בבעיה. החל מהשנה הבאה כיתות 1 -אמור לגדול ל 

ואנו עם הורי התלמידים התקיימה פגישה אתמול , מאי –פריל אעכשיו למרות שלרוב מתבצעת סביב  
 .פתרוןחפש ממשיכים ל

 

 ערב אל נעים .5
אנו נוסעים מחר . בשלבי פריצהנמצא כבר עתה הכביש הראשי אנו לוחצים להשגת תקציב לתשתיות כאשר 

שתצא קריאה היא המטרה שלנו . וועדת הכספים לדון בנושאבקשה למאיתנו  לכנסת לאחר שהועברה
 .מאמצים לקדם את הנושאאנו עושים הרבה . הנדרש תקציבאת הלממשלה להעביר החלטה להקצות 

 

 0243לשנת  פרס ניהול תקין .6
שעושים , בפרטאגף הכספים לעובדי ובכלל לשלוח הרבה תודות לעובדי המועצה ראש המועצה מבקש 

 .בודה נאמנה ומסורה לאורך כל השנה אשר מזכה אותנו בפרס הניהול הכספי התקין של שר הפניםע
 

 משרד השיכון .7
רעיון חדש להאיץ את הבניה במרחב הכפרי במסגרת כון והאוצר בו עלה משרדי השיפגישה עם התקיימה 

מסגרת של הסכמי גג שבה עובדים עם רשות ונותנים לה את מדובר על . במגזר העירוני עושיםדומה למה ש
 .'מבני ציבור וחינוך וכו, תקציבים לתשתיותהמשמעות היא שנותנים . המעטפת להאצת הבניה

 
הבנו מהם כי  .לשמש כפיילוט לתוכנית במגזר הכפרי בני שמעון ובמועצה אזורית במשגבמשרד השיכון בחר 

 הקמנו . פעולה חודש וחצי נגיש להם תוכנית תוךשסיכמנו איתם מדובר על שיווק של אלפי מגרשים לבניה ו
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יתן נרעיונות איפה  שהחל להעלות, דוד מטק ותומר לוין, בהובלת לאוניד מליקין, סגל המועצה פורום מתוך
. זאתלגבש תוך שבועיים נוכל להציג כבר תוכנית ראשונית ולאחר מכן נמשיך . ומה נרצה לבקשלממש 

 .לאחר שתגובש התוכנית כולה ,הנהלת המועצההישובים ובפני הנושא יבוא 
 

 כנס מתכננים .8
 

פניה  קיבלנו ,פקולטה לבינוי ערים בטכניוןמה רמןתאלפרופסור רחל  עם בעקבות פגישה של ראש המועצה
 דני עברי הציג. נושא תכנון במגזר הערביתוך דגש על , לארח כנס בינלאומי של מתכנני ערים שעורך המוסד

מזרח האוסטרליה ו, צפון אמריקה, אירופהבעיקר משהגיעו מתכננים  12 -בפני קבוצה של כאת משגב 
הנחיות תכנון ארציות , גמא רכס כמוןכמו לדו, אנו מתמודדים ןאיתות של תכנון סוגיהוצגו בפניהם . רחוקה
. לאחר מכן עשינו סיור בדמיידהשאלות שבחלקן היו פרובוקטיביות ו ענינו על. השוואה בין מורשת לדמיידהו

 . מאוד היה מעניין
 

 הטבות במס הכנסה .9
 

היה  בהחלטה שלבסוף אושרה בממשלה .תושבי משגב לא היו זכאים לפני השינוי ולא יהיו זכאים גם לאחריו
 ,רוב הישובים של משגב נכנסים למעט מצפה אביב. 152קו רוחב את הזכאות כצפונה מ שהגדירשינוי 

 .מורשת ודמיידה, יודפת, אבטליון
 

אך  ,אלו ישתנו ואף שוחחנו בנושא עם משרד האוצר ומשרד ראש הממשלהלגרום לכך שהגדרות  ניסינו
אף ישוב לא זכאי , אקונומי –המדד הסוציו  של 1אשכול מיקום משגב בשבכל מקרה בגלל נאמר לנו 

 . להטבה
 

  –קריטריונים  1ת המחליטים שלבסוף אושרה בממשלה כוללת הצע

 .(12%) רבה נקודותהמזכה ב –אשכול פריפריאלי  -

 מדורג ניתן ניקודומטה  8זכאי כלל ולאשכול לא  8אשכול מי שנמצא מעל  –אשכול כלכלי חברתי  -
(02%). 

 .(12%) שוב קו עימותי -

למעשה כל . נקודות 01 –נגיע ל  ,6 אשכולעבור לתמשגב אם גם  ;נקודותשל  05צריך לצבור מינימום 
נכנסת לרשימה כיוון כרמיאל . כדי לקבל הטבותב 5אשכול להיות ב צריכיםקו עימות הישובים שאינם ב

 . 5 באשכולהיא ש

 

 תקנון קבורה .ג
 

ישנה הבנה שלא ניתן  0271בשנת לבתי העלמין שהוכנה מאז תוכנית האב דני עברי הציג את הנושא ואמר כי 
 :שיקולים של מקום וכי כיוםחשבון לקחת בלקבור בלי 

 
 .בין החלקותשלא מנצלים את השטח  - 
 .נותר רווח גדול בין החלקות בכפרים בגלל קבורת שדה - 
 .ח"ש 7222סביבות במשלם בחייו  נהוג היה שמי ששומר קברקברים כאשר  שמירת חלקות לידקיימת  - 
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במליאה הקודמת הוחלט להכין לניסיון חלקת . מכפלהוהלכתית את הנושא של קבורת הנדסית לבחון התחלנו 

 . מבחינת רגישות הלכתית ומשפטית בחנושנ, מכפלה וזו אכן הופעלה אך אז החלו בעיות
 

מי . לא ניתן לשמור חלקה נוספת לידשאין לו העדפה אך מי את הגענו למסקנה שנקבור בקבורת שדה 
 .חלקה יאלץ להיקבר בקבורת מכפלה שרוצה לשמור

 
את התקנון כפי שהוא מציעים להשאיר אנו . הוועדה לשירותי דתהעלנו זאת לאישורם של היועץ המשפטי ו

שר תידרש נה וועדת חריגים במועצה אישלציין כי  .כפי שמוצג בפניכם היום 5 -ו 1ולשנות את סעיפים 
 .לבקשת המשפחהועל ידי מישהו אחר להחליט במקרים בהם מבקשים לנצל את החלקה 

 
 :החלטה

 .כפי שהוצג בפניה, הקבורה בתקנון 5 –ו  1 הנהלת המועצה מאשרת את שינוי סעיפים
 

 0271 יום העצמאותמועד  .ד
 

את האירוע נהגנו לערוך עד היום . במשגב 0271מועד יום העצמאות  הנהלת המועצה נדרשת להחליט על
 .משתתפים 1222 -כבאירוע שמושך  ,בשני סבבים ,במוצאי יום העצמאות בפארק אוסטרליה

 
מנהלת , דרעי –מתרחש ביום שלישי ועל כן עלתה בקשה מטעם שלומית דגן  השנה מוצאי יום העצמאות

 .באותו השבוע ליום חמישי להעביר את האירוע, מחלקת תרבות
 

ד מנהלי התרבות ברשויות המקומיות איגורעי הוסיפה ואמרה כי היא לוקחת חלק מישיבות ד –שלומית דגן 
 לגבי רצון התושבים אך יש עיריות שערכו סקרים. בנושא יום העצמאות ,בין היתר ,בהן דנים במגוון נושאים

רק  מתקיימים אירועים במטה אשר, לדוגמא, כאשר, י לנו הוא המצב במועצות האזוריותמה שרלוונט
 .והשנה החליטו לבטלכאשר , הפנינגיום העצמאות בבוקר למחרת בישובים ובזבולון מתקיים בדרך כלל 

 
מהלך . יום העצמאות ביום שאחריאת האירוע דווקא התחלנו לחשוב על היתרונות של לערוך  זאתמתוך 

ביום ו (תקציבית מרימים הפקה יפה מבחינהחלק מהישובים ב)בערב בנפרד שכזה מאפשר לכל ישוב לחגוג 
ובני משפחותיהם לתכנן תוכניות ( משתתפים 122עד  022)בטקס משתתפים מאפשר ל, שלמחרת

 .העלנו זאת בפני כמה תושבים וקיבלנו תגובות אוהדות .משפחתיות
 

 :יתרונות לקיום האירוע ביום חמישי

 .משחרר את יום העצמאות עצמו לתוכניות משפחתיות ואישיות -

 .עבודה ולימודיםיום חופש למחרת מ -

 .מוזיל עלויות של שמירת ציוד ומשכורות -
 

אמרה כי מבדיקה שנערכה במועצות האזוריות עולה כי מועצות שעדיין , מנהלת המרכז הקהילתי, בלכרליאת 
 .אותם גם הם ליום חמישי והעביר –מקיימות אירועים ביום העצמאות 

 
 .מופחתותהפקה עלויות ספי משמעותי בשל כמדובר בחסכון הדגישה כי , ל המועצה"מנכ, לויאתי 

 
 .במשגב על הקונספט של אירועי יום העצמאות יתעתידמאייר מבקש לערוך חשיבה  אילן
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 :החלטה
 .ביום חמישי 0271יום העצמאות  נהלת המועצה מאשרת את קיום אירועה
 
 

 תהליכי קבלת החלטות בהנהלת המועצה .ה
 

ל ואי נסיעתו "אישור נסיעת מנהלת אגף החינוך לחומאייר ביקש להעלות את הנושא שהתעורר סביב אילן 
חוסר בתהליך קבלת החלטות בהנהלה יש תחושה מתמשכת של , לדבריו. של מנהל בית הספר העל יסודי

ושב חנדרשת הבנה של חשיבה ארוכת טווח ו. מתעדכן ומאשר החלטותשלא רק גוף וקיים רצון להופכה ל
 .שאנחנו מנהלים מעט מידי תהליכים משמעותיים וארוכי טווח

 
. נצטרך לאשר אותואנו ולהנהלה בצורת דיווח סוף יגיע לב וועדת הגבולות שדורש חשיבה מעמיקהנושא כמו 

הם באו עם . הר כמון נותר ללא מאיץ צמיחהזאת לאחר ש, מצב דומה עם תוכנית החומש של המועצה
, כלומר, ורוצים מקום של מאיץ צמיחה ועל כן צריך לחשוב על נושא של אשכולותיכים אמירות שהם צר

ור נושא זיב, מבני ציבור, לדוגמא מבנה קהילתי לחוגים –ות שדורשים פיתוח סדר עדיפויות של אשכול
בפורום מזכירים הביעו עניין לקחת חלק  .יש לזה יותר משמעות, ככל שהמועצה צומחת. 'ס וכו"המתנ

 .קבלת החלטות של תהליכים אסטרטגים בתהליכי
 

חשוב . פויות לפי המלצות הצוות המקצועינקבע סדרי עדיזדמנויות כמו זו של משרד השיכון ונצל היש ל
 .אותם נושאיםתעסוק בשהנהלת המועצה 

 
נתבקשת להיות חלק מצוות , לפני שעמדת בראש וועדת החינוך, אתן לך דוגמא, אילן –אבו דעוף מוחמד 
נושאים והגישו המלצות פעם היינו מזמנים אנשים בעלי עניין שחקרו ובדקו אני זוכר ש. בנושא חשיבה

 .קבועלעשות זאת על בסיס אי אפשר להנהלת המועצה אך 
 

. להעלות נושאים ולבחון אותם לעומק, מבחינת זמן ומשאבים, צריך לבחון האם יש ביכולתנו –רותי יהודה 
לראות שיתופי פעולה בין  .איך מביאים להיכרות של התושביםדות של משגב וסר הלכיומפריע ח, לדוגמא, לי

 .הישובים
 

דנים נו כלל עיקרי שאומר כי יש. בכל מקום יש את המתח שבין מה להעלות בפני איזה פורום –עברי דני 
 ל חבר הנהלה והתחום שמלהיבכ .צריך לקבל את האחריות הזול נושא שחבר הנהלה מבקש להעלות אך בכ

 .הרגישויות על כן צריך לבחון את, אותו ויש לנו אחריות אחד כלפי השני
 

ראש המועצה סיכם ואמר כי להנהלה אין תפקיד מוגדר מספיק שכן הסמכויות נמצאות אצל המליאה ואילו 
לפתחה של הנהלת המועצה  פתוחיםמשתדל להביא נושאים , אף על פי כן. מאוד סמכויות הנהלה מצומצמות

 .'הקמת בית הספר וכו, בורי כדוגמת אירועי יום העצמאותציבעלי פן 
 

שיתוף ולתת אני הולך יותר בכיוון של . החלטהולא הבאנו עמדה של המועצה ל יםנושאאותם פתחנו את 
בתהליך האישור של תקציב  תנמצאהמועצה  –מבחינת תהליך אסטרטגי  .זכות החלטה לנבחרי ציבור

לאחר שנסיים את . הקיצוץ הכספיאסטרטגי בעיצומו של נס לתהליך להיכשרצוי שלא אמרתי . הפיתוח
 נתחיל לחפש יועצים שיעבדו איתנו ושריינו את . לתהליך של הצד האסטרטגי, כבר השנה, אנו נכנס, התהליך
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יעלה נושא ש, לדוגמא, זהו בהחלט תהליך שיזמה הנהלת המועצה ובמקביל נבחן נושאים נוספים כמו .הכסף
 .בית הספר העל יסודיעל עתידו של לדיון בקרוב 

 
לאחר מכן עובר לדיון בוועדות ואז חוזר להנהלה , יוזמת תהליכים בהחלט ניתן לומר כי הנהלת המועצה

 .מליאהולאישור ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רון שני         :רשם
 ראש המועצה         רפי גדעון


