לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 9041/
שהתקיימה ביום  72.01.0.במשגב
השתתפו :רון שני ,דני עברי (יודפת) ,מוחמד אבו דעוף (מורשת) ,רונן גל (מעלה צביה) ,אילן מאייר (מנוף) ,רפי
דיין (מורשת) ,רותי יהודה (שורשים).
נכחו:

אתי לוי ,נירית סגל ,שאול אשואל ולימור ברק (לסעיף ג) ,רפי גדעון.

א .אישור פרוטוקולים:
פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר  1040.מיום  ,10.1..710.אושר פה אחד.

ב .דיווחי ראש המועצה:
 .1וועדת גבולות כאוכב  -משגב
נפגשנו עם נציגי הישובים שגובלים בכאוכב ,הצגנו בפניהם את המפות שבסיס הבקשה וכן הצגנו את טיוטת עמדת
המועצה בנושא .נראה שאנחנו מדברים באותה שפה והצענו לנציגי הישובים להגיע לדיוני הוועדה ולהביע את עמדתם.
הוועדה קבעה כבר  7דיונים ,אנו נמשיך בתיאום העמדות ונציג אותן בפני הוועדה.
וועדת הגבולות עם סחנין טרם הגישה המלצותיה למשרד הפנים ואיננו יודעים מהם פני הדברים כרגע .לכשיהיה חדש
בנושא ,נעדכן.
דני עברי – חשוב רק להבהיר כי הוועדה ממליצה אך שר הפנים הוא זה שמחליט.

 .2ביקור קרן יק"א
קרן פילנתרופית מיסודו של הברון הירש שפועלת כבר עשורים רבים בארץ ישראל .מטרותיה העיקריות של הקרן הינן
פיתוח תחומי החינוך ,עסקים וחקלאות בפריפריה ובעיקר באזור הגליל והנגב.
יקי סקולר ,גייס המשאבים של המעוצה ,יצר קשר טוב עם אנשי הקרן והשנה הגשנו בקשות למימון פרויקטים שונים.
כמו כן ,סוכם עימם שישיבת מועצת המנהלים של הקרן תיערך השנה באזורנו.
בשבוע שעבר אכן הגיעו חברי הנהלת הקרן וערכו ביקור של כיום וחצי במשגב ,במהלכם ביקרו בתל יודפת ובבית
הספר העל יסודי .בסופו של יום ,חברי הנהלת הקרן אישרו את כל בקשותינו ואף הכפילו אותן .הכסף שיתווסף
ישמש אותנו לפרויקטים נוספים ,בעיקר בתחום יחסי יהודים  -ערבים .יקי סקולר יעבוד עם אגף החינוך ובועז גרשון,
רכז התיירות ,בכדי לגבש את התוכניות.
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 .3מרוץ משגב וצעדת היל"ה בגליל
מרוץ משגב התקיים בסוף השבוע זו השנה ה 27 -והשנה השלישית שנערך בשיתוף עם צעדת היל"ה .מזג אוויר טוב
קידם את פני המשתתפים שאף נהנו מהפנינג ססגוני שנערך במנוף .לשמחתנו ,הגיעו משתתפים רבים והיתה אווירה
שמחה .ברצוני להביע את הערכתנו הרבה לכל המארגנים ,המשתתפים והישוב.

 ./סדנאות ישוב לדורות
בהמשך לדיווחים להנהלת ומליאת המועצה ,התחלנו עם קיום הסדנאות במסגרת שילוב תוכנית ישוב לדורות בעבודת
המועצה .היום התקיימה הסדנה למנהלי דרג ביניים וחלק מעובדי המועצה ולדברי המשתתפים היה מוצלח מאוד.
הסדנה הבאה תהיה גם היא יום שלם ומיועדת למנהלי האגפים במועצה וחברי הנהלת המועצה .הסדנה השלישית
תמשך כחצי יום ומיועדת לחברי המליאה.

 .5מיפוי כפול של מורשת
כידוע ,לאחר תהליך ארוך הצלחנו להשיג מיפוי כפול לתלמידי מורשת ,כלומר ,מתן  7אפשרויות לרישום למוסדות
חינוך והכרה בהוצאות הנסיעה .הצלחנו לשכנע את משרד החינוך שיכיר רשמית בצורך היחודי של מורשת למרות
שבפועל היה זה המצב לאורך שנים .השוני הגדול בא לידי ביטוי במרכיב הנסיעות שעד כה היה במימון ההורים ועתה
עובר למימון המועצה עם השתתפות של משרד החינוך בצורת תקצוב פר קפיטא .מדובר בחיסכון של אלפי שקלים
בשנה לכל משפחה שהוא משמעותי מאוד.
על אף שמיפוי בתוקף כבר החל מהשנה ,מחוז חיפה הגיש ערעור על המיפוי הכפול ובעקבותיו זימנו אותנו לפגישה
שהיתה אמורה להתקיים במשרד החינוך בירושלים כאשר ההחלטה בסופו של דבר היא של המשרד .על אף האמור,
נפגשנו אתמול עם מנהלת מחוז הצפון של משרד החינוך ובעזרתה הצלחנו לפתור את הנושא מול מחוז חיפה וללא
צורך בדיון.

 .6צוות בחינת מבנה בית הספר העל יסודי
הצוות שעוסק בנושא התכנס היום לישיבה מסכמת ,זאת לאחר פגישות שהתקיימו עם מנהל המינהל לחינוך
התיישבותי ומנהלת מחוז צפון במשרד החינוך.
הצגנו בפניהם את החלופות השונות וביקשנו לשמוע את עמדת המינהל והמחוז .אחד הנושאים המרכזיים שעלו היא
הבקשה לבחון את האפשרות להצמחת בתי הספר היסודיים לכיתות א -ח .שמענו בתגובה כי מדיניות משרד החינוך
היא כרגע לא לדון כלל בנושא אך אם משרד החינוך ישנה את המדיניות – נוכל לדון בכך מחדש.
כרגע החלטנו לפעול על פי מדיניות המשרד שכן לפעול כנגד מדיניות זו הינה תהליך קשה ומשימה כבדה .אנו נקבע
זמן להצגת הנושא והמלצות הוועדה בפני הנהלת המועצה ,אילן מאייר ,יו"ר וועדת החינוך ,יציג זאת בפני הוועדה
ולאחר מכן נביא זאת להחלטת מליאת המועצה.
המטרה היא לא להתמהמה ולהתחיל את התהליכים כבר בשנה הקרובה – זהו גם אחד היעדים בתחום החינוך לשנת
 .7102מדובר בעבודה רבה וסבוכה ,בייחוד בארגונים גדולים ויש לכך נדבכים ומשמעויות רבות.
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ג .הצגת הדוח כספי החצי שנתי של המועצה
ראש המועצה פתח ואמר כי מדובר בדוח שסוקר את מחצית שנת  710.ואשר מבוקר על ידי משרד רואי החשבון
שמינה משרד הפנים.
לימור ברק ,מנהלת חשבונות ראשית ,הציגה בפני הנוכחים את עיקרי הדו"ח.
אילן מאייר ,מנוף – האם יש חדש בנוגע לעתירה לבג"צ בנושא המדד הסוציו  -אקונומי ?
ראש המועצה – הדיון בבג"צ נקבע לחודש ינואר  7102ועל כן אנו ממשיכים להיערך על פי המצב הקיים כיום .אם
העתירה תביא לתוצאות הרצויות ,התקציב יעודכן במהלך השנה.
אילן מאייר ,מנוף – העודף שנוצר הוא חד פעמי או שניתן להסתמך עליו גם בשנה הבאה לאור הירידה במענק
האיזון?
ראש המועצה – מדובר בעודף שנוצר כתוצאה מעודפי גביה של שנים קודמות .הוא אינו משפיע על היערכות
המועצה לקראת הקיצוץ במענק ולא משפיע על התקציב השוטף לשנת .7102
ראש המועצה הודה לאגף הכספים על הכנת והצגת הדוח.

ד .יעדי המועצה לשנת 7102
ראש המועצה הציג את יעדי המועצה לשנת  ,7102לאחר שכבר הוצגו בישיבתה הקודמת של הנהלת המועצה ולאחר
שהתקבלו הערות ותיקונים.
להלן התייחסות חברי ההנהלה ליעדים השונים:
בנוגע לתוכנית התמריצים – גלעד אוסטרובסקי ,מנהל אגף קיימות וסביבה ,הציג את עבודת המטה שהכין בפני פורום
הנהלה מצומצמת ,הוא התבקש לערוך כמה שינויים ואז תובא התוכנית בפני המליאה.
בנוגע לישוב ערב אל נעים – המצב נראה כרגע די אופטימי ומשרדי הממשלה מתחילים להתכנס לכדי פתרון .מדובר
על הקצאת תקציבים של כ .1 -מיליון  ₪לטובת בניית הישוב.
רותי יהודה ,שורשים – מבקשת לוודא כי הנגשת החוגים תעשה גם לישובים מרוחקים ולא רק לישובים בהם יש בתי
הספר.
ראש המועצה – מדובר על כלל הישובים.
ראש המועצה סיכם ואמר כי היעדים שהוצגו הינם יעדי העל של המועצה ,כלומר ,נושאים שחשוב לשים עליהם דגש
בשנת הפעילות הבאה .לאחר שיאושרו ,כל אגף ומחלקה במועצה תכין את תוכנית העבודה שלה לשנת  7102על
בסיס היעדים.
החלטה:
הנהלת המועצה מאשרת את יעדי המועצה לשנת  7102כפי שהוצגו בפניה.
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ה .תקציב המועצה לשנת 7102
ראש המועצה סקר בפני הנוכחים את תהליך אישור התקציב .בתחילה הוצגו עקרונותיו בפני מליאת המועצה ,לאחר
מכן עבר לדיוני וועדת הכספים אשר גיבשה המלצות ואלו מובאות היום בפני הנהלת המועצה .לאחר מכן ,יבוא ספר
התקציב לאישור מליאת המועצה.
גם בשנת  7102הירידה בתקציב האיזון תמשיך להשפיע באופן ניכר ובניגוד לשנת  710.כבר לא ניתן יהיה להסתפק
בייעול מערך השירותים אלא נצטרך להתחיל להפחית שירותים ,כמו ,לדוגמא ,פעילות קרן קרב.
רונן גל ,יו"ר וועדת הכספים ,הציג בפני הנוכחים את המלצות הוועדה ואמר כי הוועדה התכנסה  2פעמים ,במהלכן
נפגשו חברי הוועדה עם מנהלי המועצה וחברי מליאה .הוועדה פעלה על פי  .מאפיינים על מנת לפתור פער של כ2-
מיליון  ₪בבסיס התקציב:
 בקשות המנהלים נדונו בהתאמה לבקשות שאושרו בשנת .710. מערכת החינוך תשתתף בשנת  7102בהתייעלות. גיבוש המלצות יזומות. איתור הכנסות נוספות.ראש המועצה סיכם ואמר כי וועדת הכספים עבדה השנה קשה מאוד על הכנת תקציב ,זאת מכיוון שבעיתות שבהן
אנו נדרשים לבצע קיצוצים עמוקים ,הדבר דורש בחינה עמוקה ויסודית .ראש המועצה הודה לחברי וועדת הכספים
ואנשי אגף הכספים של המועצה על הכנת והצגת התקציב.
החלטה:
הנהלת המועצה ממליצה לאשר את תקציב המועצה לשנת  7102כפי שהוצג בפניה ומעבירה אותו לדיון ואישור
במליאת המועצה.

ו .שונות -
אישור דירקטור באשכול בית הכרם
משגב חברה באשכול רשויות בית הכרם ,נבחרה מנכ"לית לאשכול והיא כבר מתחילה לקדם פרויקטים .האשכול גם
זכה בתקציב של כ ..2-מיליון  ₪מהקרן לשטחים פתוחים שמיועדים לפעילות ניקיון סביבתי.
מבחינת הרכב הדירקטוריון ,אנחנו שותפים בחלקיות של שביעית ,ראש המועצה משמש כדירקטור בהנהלת האשכול
ועלינו לבחור גם דירקטור מטעם הציבור .פנינו לעידית בנאורי מגילון ,אשר שימשה כיושבת ראש וועדת איכות
הסביבה ומוכרת כפעילה מאוד בתחום ,בין היתר ,מכוח תפקידה בחברת חשמל .עידית היא בעלת תואר שלישי ואף
זכתה לקבל את תואר יקירת משגב .אנו מבקשים לאשר את מינויה של עידית כדירקטורית באשכול.
החלטה:
הנהלת המועצה מאשרת את מינויה של עידית בנאורי לדירקטוריון אשכול בית הכרם כנציגת הציבור מטעם משגב.
רשם:

רון שני

רפי גדעון

ראש מועצה אזורית משגב
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