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 /431' פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס
 במשגב 11.1.11שהתקיימה ביום 

 
 

 דני עברי, אילן מאייר, רותי יהודה, רפי דיין, רונן גל, דעוף-מוחמד אבו, (ר"יו)רון שני : השתתפו
 בטי שוייצר, נירית סגל, אתי לוי, שאול אשואל, ('לסעיף ד)אלון זלצמן , ('לסעיף ג)תומר לוין : נכחו

 
 
 :אישור פרוטוקול .א

 .אושר 21.2.11מיום  1311' פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס
 
 :דיווח ראש המועצה .ב

ש אביו "הכנסת ספר תורה ע, באירוע שמח ורב משתתפים ,בשבוע שעבר חגגו ביודפת – הכנסת ספר תורה
 .ל של דני עברי"ז
 

שיהיה זה מקום  מאחלים. גדול ומכובדנחנך בית הכנסת החדש במורשת באירוע  אתמול – חנוכת בית כנסת
 .של חיים ושמחה לכל התושבים

 

מ להשתתף בתחרות שתתקיים "ע, נסעה אתמול להיכל נוקיה FIRSTקבוצת הרובוטיקה  – קבוצת הרובוטיקה
ביצירת  שלו מאוד רצתהשהמנהלת , לס'ס יהודי מלוס אנג"ביו תלמידים מהשנה הגיערון ציין כי . ביום שלישי

הגיעו לפני שבוע התלמידים ו ס על יסודי משגב"המליצו לה על בי. מעבר לרובוטיקה, ס בישראל"ביקשר עם 
 לכולםמאחלים  .להתחרות עשו קבלת שבת במועדון עצמון וילכו יחד, עם ילדי משגב חדהתאמנו י, לאזורנו

 !בהצלחה 
 

, חנו ממשיכים באותה מדיניותאין שינוי מאז הדיווח בישיבת המליאה האחרונה ואנ – תקציב פיקוד העורף
ים ללחוץ ולהילחם על אנחנו ממשיכ, במקביל. כספים עבורןלפיה נפעיל רק את הפעולות שפיקוד העורך יעביר 

 .הסרת הגזירה
 

ל הבאה "נהבש הודיע על רצונו לצאת לשנת שבתון, ס על יסודי משגב"מנהל בי -אמיר מיכאלי  – סיום עבודה
 .ה3ת חדש3ימים הקרובים נתחיל להיערך לגיוס מנהלב. ס"ולהפסיק לנהל את ביה

 

הודעה על כך ליישובים הגובלים עם  רון שלח. נין הגישה בקשה לקבלת שטחים מתוך משגב'עיריית סח – נין'סח
דבר שלא מקובל בין )והיא הוגשה ישירות למשרד הפנים  בקשה דומה לבקשתם הקודמתמדובר על  .נין'סח

 .נלמד את הנושא(. רשויות
 

הציג אותם  רון. באחת הישיבות הקודמות חברת אורבניקס עדכנה את הנתוניםהדיווח מאז  – תחזית תלמידים
 לפיניערך בכל מערכת , אחרי שנבין את כל המשמעויותל כותרות עבור כל אחד מבתי הספר וציין כי ברמה ש
 .התחזיות

 
 :תשתיות ואחזקה, הצגת אגף הנדסה .ג

: הציג את המבנה הארגוני ותחומי האחריות הרבים של האגף, תשתיות ואחזקה, סהמנהל אגף הנד –תומר לוין 
אחזקה במתחם המועצה ובגני הילדים , תמרור ברחבי המועצה, בתי ספר, צמתים, כבישים, תשתיות, בינוי ציבורי

 .שבילי אופניים ועוד, ביישובים
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מרכיב המרכזי בעשיית המהווים ה, שוביםתומר הציג תמונת מצב של הפרויקטים שבמסגרת תכנית החומש ביי

 .האגף בשנתיים האחרונות
 

 .רון הודה לתומר על הצגת הדברים
 
 
 :2111הצגת המלצת ועדת הכספים לתקציב הפיתוח  .ד

ציין כי הוא . 2111לאיזון תקציב הפיתוח לשנת הציג את המלצת ועדת הכספים , ר ועדת הכספים"יו -רונן גל 
רויקטים היא הקדישה את שלושת המפגשים הראשונים ללימוד והבנת הצרכים והפ. פעמים 4הוועדה התכנסה 

 .ואת המפגש האחרון לסיכום וגיבוש המלצתה למליאת המועצה  ,מפיהם של מנהלי המחלקות
 

 : קטגוריות 1י "עפלהקצאת תקציבים  קריטריוניםהוסיף כי נקבעו רונן 
  (קרן הכנסות חד פעמיות ומלוות)ת המועצה תקצוב ממקורו* 
 גיוס הרשאות במהלך השנה של פרויקטים שהוצגו בתקציב הפיתוח* 
 .י מקור מימון ייעודי"פרויקטים עפ* 
 

רותי יהודה בקשה הבהרות לגבי הצורך בסיוע בתשלום שכרם של מזכירי היישובים בחרשים , בסבב התייחסויות
כ ידעו איך להפעיל "ליישובים שלא כ( לאורך זמןיימשך לא וש)ר בסיוע נקודתי כי מדוב דני הסביר. ובמכמנים

 .מ שיבינו את החשיבות שיש בהעסקת מזכיר ביישוב"ע, קבלנו על עצמנו להתניע תהליך ביישובים אלה. מזכיר
 

 .הנהלת המועצה מאמצת את המלצת ועדת הכספים וממליצה למליאת המועצה לאשר אותה :הוחלט
 
 
 :סדר יום למליאהאישור  .ה

 11.1.11הנהלת המועצה מאשרת את סדר היום לישיבת המליאה שתתקיים ביום 
 
 
 

 רון שני           :רשמה
 ראש המועצה          בטי שוייצר

 
 
 
 


