לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 131/

שהתקיימה ביום  31.1.7במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו-דעוף ,רונן גל ,רפי דיין ,רותי יהודה ,אילן מאייר ,דני עברי
נכחו :עו"ד מאיה קורין (לסעיף א') ,תומר לוין (לסעיף ד') ,אלון זלצמן (לסעיף ה') ,שאול אשואל ,אתי לוי ,דודו דהן,
נירית סגל ,בטי שוייצר

רון פתח את הישיבה הראשונה ולאחר סבב היכרות ,סיפר על המבנה הרגיל של ישיבות הנהלה ועל הנושאים
המובאים לדיון במסגרתן1

א 1דגשים לפעולת הנהלת המועצה וסמכויותיה:
עו"ד מאיה קורין  -היועצת המשפטית של המועצה ,הציגה בהרחבה את מהות הנהלת המועצה ,את תפקידיה
ואת סמכויותיה 1מצגת מפורטת תישלח לחברי ההנהלה1
ב1

מבנה המועצה והמחלקות – אחריות ותפעול:
אתי לוי  -מנכ"ל המועצה הציגה את המבנה הארגוני של המועצה על כל מחלקותיה ותאגידיה וציינה כי תפקידם
של מנהלי המחלקות ושל כל עובדי המועצה המקצועיים הוא להוציא לפועל את החלטות ראש המועצה ואת
מדיניות המועצה 1מדי שנה נקבעים יעדי המועצה שמתורגמים לתכניות עבודה ותפקידם של מנהלי המחלקות הוא
לראות איך מסנכרנים בין המחלקות ומאגמים משאבים ,על מנת להוציא לפועל את מדיניות המועצה תוך שמירה
על הנהלים ועל המינהל התקין1

ג1

דיווח ראש המועצה:
פגישה ראשונה עם הוועדים המקומיים  -היום הסתיים הסבב המתחייב עפ"י חוק של ראש המועצה עם
הוועדים המקומיים שנבחרו בבחירות האחרונות 1בפגישה ראשונה זו ,נבחר יו"ר לוועד המקומי ורון מסביר מהו
וועד מקומי ואיך הוא צריך להתנהל1
ממ"י  -המינהל פרסם בשבוע שעבר שתי החלטות מאוד משמעותיות כלפינו :החלטה אחת שדנה בנושא
ההטבות לאזורי עדיפות לאומית (הנחה בקרקע) והחלטה שנייה שדנה בתהליך הקבלה ביישובים החקלאיים1
בנושא אזורי עדיפות לאומית :בשנה האחרונה ,המינהל מחק את כל אזורי עדיפות לאומית שהיו קודם ובנה
מחדש את הקריטריונים לגבי אזורי העדיפות הלאומית שלו 1כתוצאה מכך ,מחצית מהישובים במשגב נמצאים
באזור עדיפות א' ומחצית באזור עדיפות ב' ,כאשר המשמעות היא שהיישובים באזור עדיפות א' ישלמו 7.%
מערך הקרקע והיישובים באזור עדיפות ב' ישלמו  1.%מערך הקרקע  -עד גובה  713אלף ( ₪מעל סכום זה,
ישלמו  1.%מערך הקרקע) 1ההחלטה התקבלה לפני כשבוע ותכנס לתוקף תוך  73יום מיום החתימה ע"י השרים1
הודעה על כך תצא ליישובים1
תעריפי המים  -רשות המים עדכנה את תעריפי המים לאחרונה 1מזכירי היישובים עודכנו אתמול בישיבת פורום
המזכירים1
תקציבי הוועדים המקומיים  -התחילו להגיע לאגף הכספים  -יבואו לאישור בישיבת המליאה הבאה1
ועדות ביקורת ביישובים – הרכב הוועדות יובא לאישור בישיבת המליאה הבאה 1מבקר המועצה אחראי על
הנחיית הועדות ביישובים1
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חזירי בר  -מדי שנה ,בחודשי הקיץ ,חזירי בר נכנסים ליישובים כדי לחפש מקורות מים 1אנחנו עובדים עם רשות
הטבע והגנים כדי לנסות למגר את התופעה ע"י מבצעי דילול (שהם לא הכי אפקטיביים) ומנסים לחשוב איתם על
פתרונות אחרים/נוספים אפשריים1
אשכול רשויות בית הכרם  -אנחנו בין הרשויות שזכו במכרז להקמת אשכול רשויות ושותפות איתנו עוד 6
רשויות שכנות (כרמיאל והרשויות של בקעת בית הכרם  -מראמה עד מג'ד אל כרום) 1רון ציין כי משרד הפנים
לקח על עצמו את מלוא המימון הכרוך בהקמת האשכול ,למשך  7השנים הראשונות ,תוך תקווה שלאחר תקופה
זו האשכול ידע לעמוד על הרגליים וליזום פעילות שתצדיק את קיומו 1הבוקר ,רון ואתי השתתפו בישיבת התנעת
האשכול ,בה השתתפו נציגי משרד הפנים והג'וינט ,שמוביל את הנושא מטעם משרד הפנים 1סיכמנו שנתחיל
להקים תאגיד עירוני לכל הרשויות השותפות ונצא במכרז למציאת מנכ"ל 1שמו של האשכול יהיה" :אשכול
בקעת בית הכרם" והנושא המרכזי בו יעסוק יהיה נושא איכות הסביבה1
באותו הקשר ,לפני כשבועיים התקיים דיון בכרמיאל על יוזמה שצמחה בפורום האזרחים למען בין הכרם,
שחברים בו תושבים ממשגב ומיישובי האזור ,במטרה להקים טיילת מצומת גילון עד לכרמיאל ובהמשך עד
לראמה 1היוזמה כורכת בתוכה ניקוי של תעלת קניון בית הכרם והסדרת כל המערכת וכוונתנו היא שהאשכול ייקח
בעלות על הפרויקט הזה1
יישוב לדורות  -הכוונה היא להיכנס השנה לשלב ההטמעה ולהתחיל לעבוד בעזרת החוברת שיצאה לאור1
סערה  -הסערות של הימים האחרונים גרמו להצפות במספר כבישים וביניהם כביש  438מעראבה עד לצומת
ראמה אשר נותק בשני מקומות :נחל צלמון שעלה על גדותיו באזור ראס אל עין והציף בתים ,ונחל חילזון שהציף
את המעבר ליד עראבה 1כתוצאה מכך היישובים ראס אל עין ,חוסנייה ,סלאמה ,לוטם ומעלה צביה נחסמו1
תקלה בהסעות – בשבוע שעבר נער ממורשת נשכח באוטובוס 1הוא הצליח לשבור את החלון שליד הנהג ויצא
בשלום 1בהמשך לכך ננקטו צעדים רבים ,ביניהם תחקיר שערך קצין הבטיחות בתעבורה 1הוצאנו הודעה לחברה
שהנהג לא רשאי לעבוד יותר במשגב1
בתום הדיווח ,אילן מאייר ביקש לדעת אם ניתן ,במסגרת הנהלת המועצה ,לעסוק בחזון ,מדיניות ,אסטרטגיה,
מדדים  11לדברי רון ,יעדי המועצה מוצגים בפני הנהלת/מליאת המועצה כל שנה לפני תהליך הכנת התקציב1
היעדים לשנת  33.7הוצגו בפני מליאת המועצה האחרונה ואושרו על ידה 1יחד עם זאת ,בהחלט ניתן להציג אותם
בפני ההנהלה החדשה בישיבתה הבאה1
ד1

ועדת חריגים לתכנית החומש:
רון ציין כי לפני שנה אישרנו את תכנית החומש להרחבה ופיתוח מבני ציבור ביישובים (מועדון נוער ,מועדון
חברים ,בית כנסת/מסגד) 1ייצרנו רשימה מסודרת מ .-עד  71של כל היישובים ,לפי סדר עדיפות שנקבע עפ"י
מפתח מסוים ועפ"י צפיפות המבנים 1לצד זה הוגדר סכום שאותו אנחנו מתחייבים להשיג לכל יישוב ,שקל מול
שקל ,בין  ./3מיליון  ₪ל .-מיליון  ₪בהתאם לגודל היישוב 1הטבלה פורסמה ואנחנו פועלים לפיה1
מאחר שלא היה באפשרותנו לחזות קדימה את כל הצרכים/רצונות של היישובים כשיגיע תורם ,קבענו כי הנהלת
המועצה תשמש כועדת חריגים במקרים בהם יישובים ירצו לבצע פרויקטים שאינם תואמים את תכולת תכנית
החומש כפי שאושרה1
תומר לוין  -מנהל אגף הנדסה ,תשתיות ואחזקה ,הציג את בקשתם של היישובים עצמון ,רקפת וגילון ואת
הנימוקים לקבלת אישור חריג:
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* גילון ,מדורג במקום  :.8מעוניינים בבניית מעון יום1
* עצמון ,מדורג במקום  :.1מעוניינים בהקמת מגרש ספורט משולב ומתחם פנאי לנוער1
* רקפת ,מדורג במקום  :.3מעוניינים להרחבת מבנה הפעוטון ,שדרוג והרחבת מגרש ספורט והקמת מגרש
משחקים מרכזי1
בתום דיון בנושא ,הוחלט :הנהלת המועצה מאשרת את הבקשות החריגות של שלושת היישובים הנ"ל1

ה 1אישור הסדר תשלומים על פריסת חוב לתקופה שמעל  7שנים:
אלון זלצמן  -מנהל הארנונה ,ציין כי עפ"י הנוהל הקיים במועצה מזה שנים בהסדרי חובות ,בקשתו של בעל חוב
לפרוס את החוב ל .3-תשלומים נדונה ומאושרת במסגרת אגף הכספים; מהשנה השנייה עד  7שנים ,היא נדונה
ומאושרת במסגרת ועדת הנחות של המועצה 1מעבר ל 7-שנים ,היא חייבת לבוא לאישור הנהלת המועצה1
בהמשך לכך ,אלון הציג את בקשת בעלי החוב "ס1כ1ר" מהישוב סלאמה לפריסת חובם1
הוחלט :הנהלת המועצה מאשרת את פריסת החוב של הנ"ל ל 83-תשלומים ( 7שנים  8 +חודשים)1
ו1

אישור קופות קטנות לשנת :33.7
הנהלת המועצה מאשרת הפעלת קופות קטנות לשנת  33.7כדלקמן:
קופת טיולים מנהלנית בי"ס יסודי מורשת /גילון /שכניה (באחריות רקפת)₪ .,333 11111111111111
קופת טיולים בי"ס על-יסודי משגב (באחריות אילנה פבריקנט) ₪ 8,333 111111111111111111111111111111
קופת כספים  -החזרים מיוחדים ע"פ נוהל לעובדי מועצה (באחריות חיה שאל) ₪ .,133 11111

ז1

אישור מסגרות חח"ד לשנת :33.7
הנהלת המועצה מאשרת מסגרות חח"ד לשנת  33.7עפ"י הפירוט הבא:





היתר לקבלת אשראי בדקסיה ישראל (מימון ציבורי) בע"מ בסך ₪ .,333,333
היתר לקבלת אשראי בבנק הפועלים בסך ₪ 833,333
היתר לקבלת אשראי בבנק לאומי בסך ₪ .,133,333
היתר לקבלת אשראי בבנק מזרחי טפחות בסך 1₪ .,133,333

ח 1ש ו נ ו ת :
אישור חודשי הסתגלות – לאחר ששמעה ממנכ"ל המועצה את הנימוקים לבקשה ,החליטה הנהלת
המועצה לאשר  7חודשי הסתגלות לעובד שסיים את עבודתו במועצה (שמו של העובד שמור במערכת מטעמי
צנעת הפרט)1

רשמה:
בטי שוייצר

רון שני
ראש המועצה
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