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ב.

דיווח ראש המועצה:
השתלמות לחברי ועדים – השתלמות בת  2מפגשים לחברי ועדים מקומיים החדשים ,שאורגנה ע"י המחלקה
לפיתוח יישובים ,הסתיימה בשבוע שעבר .אילן מאייר העביר אותה (בהתנדבות) לשביעות רצונם המלאה של כל
המשתתפים .לאור התגובות שהתקבלו ,נשתדל לארגן השתלמות כזו אחת לשנה ,בסביבות תחילת כל שנה (הזמן
בו חלק גדול מחברי הועדים מתחלפים) .הרבה תודה לאילן – יישר כח!
פורום יושבי ראש יישובים – התקיים בשבוע שעבר בצורית ,וכרגיל הגיעו מרוב הישובים .הנושא המרכזי
במפגש האחרון היה ביטחון והתארגנות לחירום ביישובים ,שהוצג ע"י צדוק יפתח – מנהל אגף הביטחון .יש עוד
הרבה מה לעשות בתחום ,בתקווה שלא נזדקק.
אשכול בקעת בית הכרם – היתה היענות יפה למכרז לתפקיד מנכ"ל האשכול שפורסם לאחרונה (כרמיאל
מרכזת את הפניות) .במקביל התחילה עבודה שמשרד האוצר הטיל על חברת אורבניקס ,שבוחנת את ההיבטים
הכלכליים של אשכול רשויות ותגיש את המלצותיה למשרד האוצר .נציגי החברה נפגשו עם אנשים במועצה
וספרנו להם על סדרי העדיפויות שלנו :נושאים הקשורים לשיפור באיכות הסביבה באזור .המטרה היא לגרום
ליעילות יותר גדולה של הרשויות המקומיות ע"י התאגדות באופן כזה שיהיה יתרון לגודל בפעולות חוצות
רשויות.
מע"צ – רון ותומר לוין נפגשו עם מר ראובן אדרי  -מנהל מחוז הצפון במע"צ לישיבה שוטפת על כל פרויקטים
של מע"צ באזורנו .רון ציין כי צורת העבודה של מע"צ היא כזאת שהמחוזות מקבלים את עבודות תחזוקה
השוטפת (הפרויקטים החדשים נעשים ע"י הנהלת מע"צ) .דובר על המשך העבודה של הכבישים ללא אבא,
הטיפול בכבישים נופיים בשולי הכביש ,מעביר מים בנחל חילזון עם כביש ( 108נסתם לפחות פעם בשנה) ,על מה
אפשר לעשות בחציית הכבישים בין עירוניים( .אסור לסמן מעבר חצייה על כבישים אלה .יחד עם זאת ,מר אדרי
אמר שהוא בוחן את הנושא ומנסה לקדם אותו ברמה התכנונית) .בקשנו ממנו לקחת את משגב כפיילוט במקרה
ויגיעו למסקנה שניתן לבצע.
מנכ"ל חדש לפארק התעשיות משגב – בשבוע שעבר התכנס הדירקטוריון ובחר מנכ"ל חדש לתאגיד.
חנוכת מגרש ספורט בלבון  -ביום שישי שעבר נחנך מגרש הספורט החדש של לבון ,שנבנה בסיוע קרן
המתקנים של הטוטו ,משרד התרבות והספורט והחטיבה להתיישבות ובשיתוף בין המועצה ליישוב .בקרוב נחנוך
גם את המבנה הרב-תכליתי הנמצא בשלבי סיום.
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ראש אכ"א – בשבוע שעבר רון נפגש עם ראש אכ"א ,שעשתה למנהג להיפגש אחת לשנה עם ראשי מועצות
נבחרים בנושא גיוס משמעותי לצה"ל .הוא ביקש ממנה להגדיל את תקני שנת שירות.
המרכז למדעים ,סביבה וחלל בסח'נין – אתמול הגיעו לאיגוד ערים לאיכות הסביבה בסח'נין רונה רמון –
נשיאת קרן רמון ומכובדים נוספים כדי לקדם יחד מרכז למדעים ,סביבה וחלל שיכלול בין השאר מתקנים ייחודיים
לתצפיות על השמש במבנה האיגוד .לדברי רון – מדובר במיזם מאוד חיובי ברמה של שיתופי פעולה ,ומשגב
תרצה להירתם ולהיות חלק ממנו.
התפטרות – מזי אורן  -מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים הודיעה על רצונה להפסיק את עבודתה במועצה.
בימים אלה אנחנו מתארגנים לצאת למכרז לניהול חדש של המחלקה.
חנוכת בית הכנסת במורשת – ביום ראשון ה 50.2.52-יחנך בית הכנסת החדש במורשת .כולם מוזמנים.
ג.

הצגת המחלקה לפיתוח יישובים:
דוד מטק – מנהל המחלקה לפיתוח יישובים הציג את המבנה הארגוני של המחלקה ,היעדים והפעילות הענפה
שלה.
הוא ציין כי המחלקה כוללת בתוכה שלושה תחומים:
* קליטה3אשכול צעירים ,באחריות כוכי אוסטרובסקי
* תיירות ,באחריות בועז גרשון
* מרכז תעסוקה ,באחריות דינה נקלר
הוא עצמו ,בתור מנהל המחלקה ,אחראי על הקשר השוטף עם היישובים והטיפול בבעיות וחסמים ,במטרה לקדם
את הרחבתם ופיתוחם.
רון הודה לדוד ,בשם הנהלת המועצה ,על הצגת הדברים .יישר כח!

ד.

הצגת הדו"ח הכספי לשנת :2052
מדי שנה ,אגף הכספים עושה מאמץ גדול מאוד בתחילת כל שנה כדי לסיים את הכנת הדו"ח הכספי כמה שיותר
מוקדם ובאופן מסורתי ,לקראת סוף חודש פברואר אנחנו מסיימים את הדו"ח ומוכנים להצגתו .גם השנה ,הדו"ח
הכספי הלא מבוקר כבר מוכן והועבר בשבוע שעבר לבדיקת המבקרים מטעם משרד הפנים (באופן מסורתי אין
שינוי בין הדו"ח הלא מבוקר לדו"ח המבוקר המוחזר ממשרד הפנים).
לימור ברק – מנהלת חשבונות ראשית ,הציגה את הדו"ח הכספי לשנת  - 2052הוא יובא לאישור בישיבת
המליאה הבאה.
רון הודה ללימור על הצגת הדו"ח ועל דברי ההסבר – ולעובדי אגף הכספים על העבודה המסורה והיסודית.

ה .ש ו נ ו ת :
תחזית תלמידים – היום חברת אורבניקס הציגה את תחזיות התלמידים לבתי הספר ולגני הילדים ,שנגזרה
מתחזיות שהכינה לפני כשנה לכל היישובים (ראה דיווח בנושא בפרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מיום
 .)21.5.52רון סקר את עיקרי הנתונים ברמה של כותרות ,ואמר כי הוא מרגיש שיש לנו כיום כלי עבודה שהוא
ב 51%-מושלם .בקרוב הנתונים יוצגו לועדת החינוך ,לפורום המנהלים ולאחר מכן למליאת המועצה.
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משרד התמ"ת – הובאה לידיעתנו דרישה של משרד התמ"ת שייחתם הסכם לפיו המועצות אמורות לקחת
התחייבות ואחריות מלאה לכל מה שקורה בפעוטונים בישובים (לא ברור אם קיבלנו את הדרישה הזו באופן
פורמאלי).
לאור מורכבות הנושא וההשלכות הצפויות על המועצה ועל היישובים .אתי לוי בודקת עם היועץ המשפטי.
לאחר שיתקבלו יותר פרטים הנושא יובא לדיון והחלטה בהנהלה ובמליאה.
רישוי עסקים – בעקבות בקשתו של מנוח שמלץ להקים ועדה מטעם מליאת המועצה לנושא רישוי עסקים,
רון ציין כי הנושא הוא בסמכות ראש המועצה .יש באגף קיימות וסביבה צוות מקצועי לרישוי עסקים.
יחד עם זאת ,רון הציע שמערך רישוי העסקים יוצג באחת מישיבות המליאה הבאות :מספר העסקים והאחוז
מתוכו עם רישיון עסק ,התהליך עד לקבלת רישיון עסק וכו' .ההנהלה מקבלת את ההמלצה.

רשמה:
בטי שוייצר

רון שני
ראש המועצה
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