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 /7031' פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס

 במשגב 30.30.10שהתקיימה ביום 
 
 

 אילן מאייר, רותי יהודה, רפי דיין ,רונן גל ,דני עברי, מוחמד אבו דעוף, (ר"יו) רון שני: השתתפו
 .רפי גדעון ,נירית סגל, אתי לוי, ('לסעיף ד) ברוך קומפנו ,('לסעיף ב) שרון סודרי: נכחו

 

 :טוקולפרואישור  .א
 .אושר 11.30.1310מיום  0310' פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס

 

 :הצגת מנהלת מחלקת שירותים חברתיים .ב
שנכנסה ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים החדשה, שרון סודריראש המועצה הציג בפני הנהלת המועצה את 

 . לתפקידה לפני מספר שבועות
 

מערכות בובעלת ניסיון בניהול , תושבת רקפת ואם לשלושה ילדים, ון על היותה ילידת משגבלהנהלה סיפרה שר
כן הביעה תקווה להמשיך ולקדם את העשייה החשובה של המחלקה ומצפה . ותמוניציפליברשויות רווחה 

 .לשיתוף פעולה פורה עם הנהלת המועצה
 
 .רבה בתפקידה ר וחברי הנהלת המועצה איחלו לשרון הצלחה"יו

 

 :דיווח ראש המועצה .ג

 
   הסכם על פינוי עודפי עפר

 
דוד מטק מנהל את . הושג סיכום בעל פה עם הנהלת מנהל מקרקעי ישראל על פרסום מרכז לפינוי עודפי עפר

המשא ומתן מול המחוז כאשר הכוונה היא שהמנהל יפרסם מכרז לקניית עודפי העפר שנמצאים בישובים 
 . א מחירי רצפהזאת לל, השונים

 
דני עברי מסר כי . המועצה תשקול לגשת למכרז דרך החברה הכלכלית ותציע מחיר תחרותי מול קבלנים נוספים

 .למגרש 03להגיע לסדרי גודל של , כיום, הוזיל את העלויות למשתכן שיכולותהמטרה היא ל
 

 ישום תוכנית החומש
 

שבו ישובים זהו תהליך שחוזר על עצמו . בים שהגיע תורם לא מוכנים לביצועהיישו. קצב מימוש התוכנית ירד
 .לביצוע הפרויקטיםנם נערכים כראוי ובזמן אי
 

כאשר , לכל פרויקט₪ לף א 133 - 033 מדובר על תקציב של  .של ראשי ומזכירי ישוביםבפורומים  הועלההנושא 
 .לנצלו על מנת להמשיך ולגייס תקציבים דומים גם בשנים הבאותחשוב 

 
הועברה  – ואורך בממוצע כשנתיים אבל התהליך איטי ,עברי דיווח בנושא כי על פניו הישובים מראים נכונות דני

 .לזרז את התהליךזכירים מל בקשה
 



 

 www.misgav.org.il  |  70 - 2279921. פקס  | 70 -2279999. טל  |  97102משגב . נ.ד

 כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |ל א-טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית |צורית  |פלך  |נעים -ערב אל |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם  |לבון  |

 משגב, מרכז קהילתי משגב: מרכזי שירותים |לב  בר, פארק תעשיות משגב: אזורי תעשיה |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת  |עין -ראס אל |

 -  2 - 

על ידי נקבעו קריטריונים אומנם . רב שנתיות של הישוביםהקשור לתוכניות אילן מאייר ביקש להבהיר כי התהליך 
 .לפי רצונות הישוביםשל הקצאת הכספים צורך בתעדוף מחדש לבחון את האבל יש המועצה 

 
לא מעוניין וניתנים להעברה מישוב שלא ערוך או  םהכספים מתוך המועצה נזיליראש המועצה כי  אמרבתגובה 

על מנת לאפשר לישוב  לפחות שנתיים מראשהמועצה מעבירה הודעה . מעוניין הבא בתורבפרויקט לישוב 
 . להיערך בהתאם

 
המועצה תעבור הלאה , במידה ולא עומדים בתאריך –תאריך יעד לביצוע לישובים  רותי יהודה  ממליצה להציב
 .לישוב הבא בתור ברשימה

 
ראש  המועצה ביקש להעלות את הנושא בפני הישובים פעם נוספת וכן דיווח כי מעוניין להעלות זאת בפני 

  .באחריות דוד מטק להעביר רשימת ישובים ומצבם ביחס לנושא. המליאה בישיבתה הבאה
 

 ישוב לדורותהשתלמות מתכננים בפרויקט 
 

 פורום גדול של מתכננים מסוגים שוניםזהו . בישוביםעתידים לעבוד כננים שהטמעה באמצעות מתתהליך של 
 ,במקביל. טובותשהתקבלנו מהמשתתפים היו התגובות , עד כה. פתוח לכל המעונייניםבעלי רקעים מגוונים אשר 

תוצרים יפים  והציגו  ,בהכשרהיובלים התחילו תהליך אסטרטגי בתוך הישוב ומי שמייעץ להם משתתף גם כן 
 .נמצא כעת בתהליך אסטרטגיב "ומצפה אבי דומה תהליךביצעו רקפת גם  .שקיימו בכנס מרחב פתוח

 
. תופחות הרצאתי תליותר אינטראקטיביאת תוכנית הכשרת המתכננים צריך להפוך מאייר העיר כי אילן 

ראש המועצה מנחה את אתי לוי לבדוק זאת מול . םפרונטליתכנים פעילים ופחות יותר  ים שיהיוהמשתתפים רוצ
 .מארגני התוכנית

 

 שפני סלע
 

איזור , לאורך בקעת הירדןהטפיל מתפשט , לפי הדיווח. הנושא עולה בשנית לאחר שהופיע במהדורת החדשות
, (ג"בתיאום רט)נים פלהציב מלכודות ולבדוק שועצה בכוונת המ. זור כרמיאל וחוסניהסובב כנרת והחל להגיע לא

 . באמצעות מעבדה שמפעיל משרד הבריאות
 

באמצעות ( מסלעות)בתי הגידול של השפנים לסגירת  יציג להנהלת המועצה משמעויות כספיותקומפנו ברוך 
דנים בנושא כרגע . באלף לישו₪  033-033-ל 03-03סכומים שנעים בין מדובר על , על פי הערכות. ריסוקסתימה ו

 .וידונו גם מול הישובים
 

 משרד הדתות
 

. של המשרתים בקודש של המועצות האזוריות בתקציביםבמהלך השנתיים הקרובות בכוונת משרד הדתות לקצץ 
אחוזים  03רק עכשיו רוצים להעביר ואילו  ,בלניות והדרכות כלה, שכר לרבניםמה אחוזים 133כה העבירו  עד

 .להשליםיצטרכו  הישובים או3ו המועצות האזורית, אחוזים 03התשלום של כאשר את יתרת 
 

  יהודיתועדה לשירותי דת הקמת 
 

 .תובא לאישור המליאה
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 משרד החקלאות
 

אחראיות האזוריות נימוק שהמועצות בישובים ב ותיקות הממשלה החליטה לבטל את פרויקט שיקום תשתיות
 .שנתיים נוספות בלבדכמשרד החקלאות ימשיך לקבל תקציב הפעלה . לא הממשלהולנושא 

 

 
  –אקונומי  -שינוי סוציו  -משמעויות תקציביות 

 
 שיכנס לתוקף , ₪מיליון  0 -ל ₪ מיליון 10 -קיצוץ תקציב האיזון מרית של שינוי האשכול הוא המשמעות העיק

כבר עכשיו ברור כי אבל אומנם יש זמן להתארגן . ל משרד הפנים"עם מנכזאת על פי סיכום , שנה הבאהב
בגופים ושאינם תלויים  עצהבשליטת המוהקצאתם בכספים שבעיקר מכיוון שמדובר  –המשמעויות כבדות 

 .אחרים
 

שנבחנת אפשרות . את האפשרויות העומדות לפנינוהתחיל להכין תוכניות לשלוש שנים בכדי לבחון שאול אשואל 
באמצעות חברת , שנתייםכקח אך מדובר בתהליך שלו, סקר נכסיםבאמצעות ביצוע  של הגדלת הכנסותעתה היא 

 .מודדים שעוברים מבית לבית
 

 .נובמברחודש לדיון עד  אפשרות העלאת הארנונה נמצאת בבחינה ותועלה
 

 133של  בר לב מדובר על תוספתבפארק . בר לב ותרדיון -שיווק מגרשים באזורי תעשיה אפשרות נוספת היא 
מוכנים זהו תהליך שנמשך הרבה זמן אך כיום המגרשים . קזז את כניסתם של ישובי אל שגורדונם שאמורים ל

 .לשיווק
 

, ם בעלי רקע ביזמות ופיתוח עסקיםייעצות לדון בנושא הגדלת הכנסות ומזמינים תושביצוות הת  יוקםבמועצה 
 .מסחר וכדומה, עסקים, תעשיות קלאסיות

 
חייבים לבצע צעדי התייעלות , י שיש מקום להתייעלותטבע –וסעיף לעבור על כל סעיף  נפעל –לגבי הוצאות 

ישנה הנחיה של ראש המועצה  –במועצה קליטת כוח אדם מבחינת  .אך עדיין לשמור על רמת שירותים מיטבית
 .תחת שיקולכצעד גורף כי אם לא  -( מלבד מורים או תקנים יעודיים)חדש כוח אדם שלא לקלוט 

 
צריך אילן מאייר ביקש לציין כי  .ון כל גורם שיכול להביא לחיסכון בהוצאותנצטרך לבח, בחינת רמת השירותיםמ

 .בעדיפות מבחינה זונמצא האזרח כאשר  –לבנות מדרג פגיעות 
 
 
 
 

  –הצגת מחלקת קיימות ואיכות סביבה  .ד
 

איכות הציג בפני הנהלת המועצה את עיקרי פעילות המחלקה ועבודתה מול ועדת , ברוך קומפנו, מנהל המחלקה
 .הסביבה שמינתה המליאה

  
במהלך הצגתו ציין ברוך כי עדיין יש תושבים שמתנגדים או לא מודעים למהלך שיזמה המחלקה להפרדת פסולת 

על גבי מתקן  המיחזור בישוביםאת נהלי המיחזור שמפרסמת המחלקה בסמוך למרכזי לפרסם ורותי יהודה הציעה 
 .שיותאם לכך
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מציע ראש המועצה , על כן. לא בוצעו פעולות אכיפהעד היום אך , חוק בנושאם ראש המועצה ציין כי קיי
 .חברי הנהלת המועצה אישרה הצעה זו. לציבור פרסם את החוקל
 
 

  –וועדת ביקורת  .ה
הנושא נבדק ונדרש אישור הנהלה לסדר . נושאים שבהם עוסקים בפני המליאהלהעלות את ההעבירה בקשה 

 . של המליאה היום
 

 .ועצה הקריא את תוכן הבקשה בפני חברי הנהלת המועצהראש המ
 

 :החלטה
, רובבפני המליאה בכינוסה הק דקות לטובת הצגתה של וועדת הביקורת 13 -הנהלת המועצה אישרה להקציב כ
 .הזאת ללא העלאת נושאים להצבע

 
 

  – סדר יום למליאה .ו
 .חברי הנהלת המליאה אישרו את סדר היום שהציג ראש המועצה

 
 

  –לגות מ .ז
 

 :החלטה
 . הנהלת המועצה אישרה את הקפאת תוכנית המלגות עד לבירור המצב הכלכלי

 
 

 :שונות .ח
 

 משלחתעל אירוח  1311פרס הפרויקט המצטיין לשנת זכתה ב 1333שותפות מאייר ציין כי אילן 
Mega Mission בשנה שעברה. 

 
  .ראש המועצה מסר את הערכתו לכלל המעורבים

 

 
 

 רון שני                   :רשם
 ראש המועצה        רפי גדעון

 

 


