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 במשגב .50.58.1שהתקיימה ביום 
 
 

 .אילן מאייר, רותי יהודה, רפי דיין ,רונן גל, מוחמד אבו דעוף, (ר"יו) רון שני: השתתפו
 .רפי גדעון, אתי לוי, (לסעיף ה) שאול אשואל: נכחו
 .דני עברי :חסר

 
 

 :פרוטוקולאישור  .א
 
 .אושר .58.50.151מיום  .5831ת המועצה מספר רוטוקול מישיבת הנהלפ

 

 :דיווח ראש המועצה .ב

 
 מרכיבי הביטחון

 
כמעט מדי לילה מתרחשת פריצה או ניסיון לפריצה בישוב . יש עליה בקצב הפריצות לבתים בישובים במועצה

באזור הדרומי  בעיקר, מדובר באירועים המפוזרים בין הישובים, איננו רואים מגמה בישוב ספציפי .כזה או אחר
 . אך לא רק, של המועצה

 
בתקופה זו של השנה נמצאים הרבה שוהים בלתי חוקיים . אנו רואים הרבה ניסיונות שלא צלחו ודווחו למשטרה

אפשרנו בחלק מן הישובים את נסיעת הרכבים לטובת , כתוצאה מכך. אך טרם נתפסו חשודים ,באזור לאור הקטיף
 .הקצב ירד ביצוע פטרולים ואני מקווה כי

  
ל המשרד להגנת העורף הגיע לפגישת היכרות איתנו ובביקורו עלתה בעיקר שאלת הסדרת הסמכויות "מנכ

, השר להגנת העורף .כרגע יש מחלוקת בנושא. בתחומי בטחון הפנים וחלוקת האחריות בין המשרדים השונים
 . מיםפנה לראש הממשלה בבקשה להסדיר את הנושא מול כלל הגור, גלעד ארדן

 
ט "נו ובהשתתפות קביובתחילתו נערכה פגישה מצומצמת בינ ,הגיע לביקור במועצהר "אלוף פקע, בהמשך

בשל הנעשה בעוטף עזה  יחוסר תקציבהוא מתמודד כרגע עם  ,לדברי האלוף. ר"מיגון בפקע ח"ורמהמועצה 
 .בנושא מיגון ישובי הדרום ולאור החלטות ממשלה

 
מדוע דווקא שאלה בפיקוד עלתה הו, ח"אש 855במקום , ח"אש 85. -מועצה רק כהשנה תתוקצב העוד אמר כי 

יקבל הצבא  בשגרהשבו למצב להגיע מעונין , מבחינת הפיקוד. נואזורמרכיבי הביטחון בר צריך לתקצב את "פקע
מצב ב. אחראים על שאר הישוביםיהיו לביטחון פנים והמשרד המשטרה אילו ו ישובי קו הגבולעל את האחריות 

 . פיקוד על כל המדינהר "פקע ישאר המצב על כנו בו תופס חירום
 

מחסנים , תאורה, גדרות, רכבים, הכוללים מרכיבי הביטחון שלנוורק שהתקצוב ל, אמרנו שאנחנו נקבל כל החלטה
עבודת מטה מול המשטרה להסדרת גבולות האחריות שאמורה להסתיים מתבצעת אמר שהאלוף  .ימשיך ,ועוד

 –בדרג השרים כל החלטה שתתקבל . לי המשרדים ולאחר מכן לשרים"יציגו אותה למנכלאחר מכן , חודשבעוד כ
 .ותתורגם לשטח תתבצע
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הקיימים כגון גדרות ותאורת לא ניתן לצמצם את כל המרכיבים לנוכח פניות המשתתפים ענה ראש המועצה כי 
לנושא הרכבים יש . בפועלהקיצוץ מתבצע כבר , כגון תנועת כלי הרכב, חירום אך במקומות בהם ניתן לחסוך

אך הבעיה היא  ,באופן זהשים התחילו לעשות סיורים "שימוש ברכבי משטרה וכבר עתה הרב –פתרון מוצע 
 .שאין מספיק רכבים

 
לא הרבה שכן  , הארציתעניין את העיתונות מאינו נאמר שהנושא , בתשובה לשאלה על מעורבות התקשורת

עלות את הנושא בכל הפגישות עם המשיך לנ נו א .למצב ולכן קשה ליצר לחץ תקשורתיישובים שותפים 
 .הנוגעים בו הגורמים

 
 

 גני ילדים
 

עוד לפני  לסיומההמועצה בשיאה וצפויה להגיע ברוב המקומות היערכות אנו מתקרבים לפתיחת שנת הלימודים ו
אך בחלקם התעוררו סוגיות שנמצאות כיום  ,א בעיותלל רובם, גני ילדים 50 -במועצה ישנם כיום כ. פתיחת השנה

 .בטיפול
 

קיבלנו אישור חריג העברנו פניה למשרד החינוך ו. ילדים 15כיום תקן לגן מכיוון שרשומים רק אין בחרשים 
שעומד כיום על )ילדים קרוב לתקן המספר במידה וביקשנו אישור עקרוני לתגבור בגננות , כמו כן. לפתוח כיתת גן

שמספר הרשומים בו גן תלת גילאי ת של חצי תקן עבור ולנו תוספ וואושרהתקבלו תנו ובקשרוב  . (לדיםי 0.
אנו פועלים מול משרד החינוך  .0. – 3.ם שמספר הרשומים בו עומד על  ותקן שלם לגני, .. – 1.עומד על 

  .לקבל השלמת התקנים
 

מכתב התחייבות שנעביר משרד החינוך ביקש  ;צריךמדיניות המועצה היא לפתוח כיתות נוספות היכן ש, ללככ
  .שלם את התקנים הנוספים מתקציבנואנו נ ,אכן עומדים במספר הרשומים ובמידה ולאשאנו 

 
נצטרך ו , בלבד לשנה הקרובהמדובר באישור אך  ,(עודד) האנתרופוסופיהגן פעילותו של אושר יש סיכוי טוב שת

 ובהם נפעל , מבחינת כמות הרשומיםעל הסף נמצאים מנוף וצורית נים בהג. לבחון את הנושא לקראת סוף השנה
 .שהתקבל לפי האישור העקרוני

 
בית ספר  –א אישר את בקשתנו לתקצוב הסעות לבית ספר ניצנים בכרמיאל למשרד החינוך : מבחינת בתי הספר

ועל כן רגיל ת ספר על אזורי המשרד טוען כי מדובר בבי. מגיעים בעיקר מאשחר ,תושבי האזור ,שתלמידיומשלב 
אך , רביםנימוקים העלינו , קשנו שיכירו בבית הספר כבר הסעהביובמשך השנה חזרנו . לא זכאי לתקצוב הסעות

 .כמו גם הערעור שהגשנו, והתקבל לא הם
 

 
 שותפות עם גבעת חביבה

 
צוותים שיפעלו הכשרת ו בדואיםיהודים ו ליצר צמדי ישוביםבכדי פרויקט שהתחלנו עם גבעת חביבה מדובר ב

עברי דני את הנושא מטעם המועצה מובילים . בין הישובים ף פעולהותישות הדדית ורשיתרמו להכבישובים בכדי 
ישובים שרוצים יוכלו ומזכירים את הנושא בכנס הצגתי . הם ישובים שכניםשנבחרו הצמדים אבו דעוף ו ומוחמד

 . בשמחה למיזם להצטרף
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 עיד אל פיטר
 

ש המועצה וחברי הנהלת המועצה מבקשים למסור חג שמח וברכות לכל התושבים רא
 .החוגגיםוהשכנים 

 
 
 

 היערכות למצב הכלכלי .ג
 

מספר צוותים שיעבדו בכוונתנו להקים . 1513ערך לתקציב ילה כיצדאנו ממשיכים לעסוק בנושא ובוחנים 
  –את הצוותים המוצעים  כאןאנו מעלים . ההמועצ בפעילותכל צוות יבחן פרק מסוים בחודשים הקרובים כאשר 

  
 ושכרתקנים איוש , תנאים, ידון על מצבת כוח אדם –א ושכר "צוות כ. 

  יטפל בשינויים מבניים –צוות מבנה המועצה. 

 צוות סל שירותים. 

  המועצה מחלקותצוות פעילות. 

  שיעשהוון שכל שינוי בתקציב החינוך מכי נפגעהיא שבשנה הקרובה לא בקשתי  –צוות לנושא החינוך ,
 .שנת הלימודים הקרובה המלצות הוועדה יוגשו לקראת סוף. תמשמעותו קשה למערכ

 
 ואז נידרש, בשל הרצון להימנע מפגיעה בתקציבי החינוךיתכן ולא נצליח לעמוד ביעד הקיצוץ לשנה הקרובה 

 . לממן את הפער מהעודף התקציבי שלנו
 

רית ציבוהשתתפות  לאפשרכדי הכספים לצוותים בוועדת חברי ומועצה את חברי הנהלת הלצרף ממליצים  אנו
 .ישור וועדת הכספים והנהלת המועצה להמלצות הצוותיםאלהקל על קבלת וגם על מנת בתהליך 

 
לכדי חודש אוקטובר ובמקביל אגף הכספים צריך לתרגם זאת  סוף עד ים את עבודתםלסי הצוותים צריכים

 .מאושר תחילת דצמבר צריך להעמיד תקציב –כאשר לקראת סוף נובמבר , תקציב
 

 :(ל המועצה"פרטי הנציגים נמצאים בידי מנכ)על ידי הנהלת המועצה  הרכבי הצוותים שאושרו
 

 ונציג ציבורשאבי אנוש מ תמחלקלת מנה, גזבר המועצה, ל המועצה"מנכ –א ושכר "צוות כ. 
  עדת כספים וחבר הנהלהוחבר ו, הנהלה מצומצמתחברי  –צוות שינויים מבניים. 

  שלושה נציגי ציבורמבקר המועצה ו, דוברת המועצה, ל המועצה"מנכ –צוות סל שירותים. 

  מנהלת חשבונות ראשית ומנהלי , משאבי אנושמחלקת מנהלת , ל המועצה"מנכ –פעילות מחלקות צוות
 .המחלקות

  ונציגי ציבור מנהלת החשבונות הראשית, י ומנהלני בתי הספרמנהל, מנהלת אגף חינוך –חינוך צוות. 
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 אישור ערבות למכרז .ד
 
המכרז פורסם ללא מחיר  ,לפי בקשתנו. פרסמו מכרז לפינוי עודפי עפר באשחר( י"רמ)רשות מקרקעי ישראל  

 .וזכתה במכרז הצעה ל הגישה"החכ. דבר המאפשר לכל קבלן להגיש הצעה במחירי השוק, ריצפה
 

כיסוי נזקים להמיועדים , ₪' א 05צוע בגובה של יל נדרשת להגיש ערבות ב"החכ, בכדי לממש את זכייתה
 .במהלך העבודות להתרחששעלולים 

 
 .כחברה עירונית גם הנהלת המועצה צריכה לאשר זאתאת מתן הערבות ואישר ל "החכדירקטוריון 

 
 וכן את אישורה העקרוני של, תאם לתנאי המכרזבה ,₪ 05,555בגובה הערבות מתן מבקשים לאשר את אנו 

 .לפתרון בעיית עודפי העפרהנהלת המועצה להמשיך לפעול בדרך זו 
 

 :החלטה
 .הנהלת המועצה מאשרת את הבקשה למתן ערבות ומעניקה אישור עקרוני להמשך הפעילות

 
 

 חלף היטל השבחה .ה
 

זאת , וביםבחזרה ליש יםיה בישובים מועברבנחלף היטל השבחה בגין כספים שמקורם בהיא שהמועצה מדיניות 
 . החלף משמש לצרכי המועצהבהם בניגוד למועצות אחרות 

 
 – ככאשר משרד החינוך מתקצב , כיתות גן נוספותבניית אנחנו נקלעים למצב שבו אנו מקבלים אישורים לכיום 

את הבינוי תיקצב משרד החינוך רו בשנים שעב. ₪ מיליון 1.1בניית גן עולה למעשה בעוד ש ,גןכיתת ח ל"אש 0.5
תקל בכך בישובים ים להיאנו רואים זאת כרגע בטל אל וצפוי . התקצוב הוא חלקי כיום אך ,באופן כמעט מלא

  . נוספים בעתיד
 

על מנת לממן את  ישובשמקורו בשווק קרקעות באותו  אנו מציעים להשתמש בחלף היטל השבחה, על כן
באישור ) היטל השבחהקרן הבדואים יעשה שימוש מבישובים לבינוי בגנים ה ההשלמ. במידת הצורך ,התוספת
 .נוי מדיניות עקרונית של המועצה ולא בנושא תקציבימדובר בשי. (המליאה

 
 צלו את תקציבי החומש וסומכים על אותם כספיםיבישובים שטרם נעתיד לקרות מה רונן גל ביקש לברר 

לפתרון בבוא  ת שניתנתטכניבבעיה מדובר ובה ענה גזבר המועצה כי בתג .שאמורים להגיע מחלף היטל השבחה
 .העת

 
 :החלטה

 .השבחה לטובת מימון תוספת כיתות גן ובהיטל הנהלת המועצה מאשרת את השימוש בחלף היטל
 
 

  –סדר יום למליאה  .ו
דיניות של הספר ופתיחת חשבונות בנק עבורם כחלק משינוי מ יוצג נושא ניהול עצמי לבתיבמליאה הקרובה 

יאה נבקש לאשר את חברי המליעלה לדיון נושא אסיפת בעלי המניות בחברות הבת ו, כמו כן. משרד החינוך
ככל הנראה גם של קולחי משגב ותקנון נביא לאישור המליאה את , בנוסף. שמשמשים כחברים בדירקטוריון

 .רוניים במשרד הפניםלהנחיות האגף לתאגידים עיבהתאם זאת בשל שינוים שנערכו בהם , ל"חכה
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, לאוקטובר 11לבצעה בתאריך  גדולה ומבקשיםסדנה בסיום ביקש אילן מאייר לעדכן כי וועדת החינוך מתכננת 
היא לכנס אנשי חינוך בדרג ניהולי בכיר וביניים ונציגים העוסקים בתחום כאשר הסדנה מטרת . יום שישי, .151

. במתכונת של ישוב לדורות והתמקדות בארבעה נושאי על הכוונה כרגע היא להתבסס על עבודה בצוותים
 . הפתיחה לתהליך תתבצע באותו אירוע ועתה מנסים לאתר מנחים שגם ישמשו כמרצים

 
 
 
 

  –שונות  .ז
 
 :בקשתו של מנהל הגזברות והארנונהלהלן  –פקידי גביה  .1

 
מתוך כוונה להכשירם , עובדי הגזברות 0רשימה של הובאו בפני מליאת המועצה  .11.3.11בתאריך  "

או  3 ח האדם וובעת שינויים במצבת כ, זאת כדי לייתר צורך לשוב ולפנות בעתיד, כפקידי גבייהם ולמנות
אלא , לא אושרו כמכלול, העובדים שאושרו על ידי המליאה 0חשוב להבהיר כי . הגדרות התפקיד במחלקה

 .מי מהם כפקידי גבייה כרשימה של עובדי הגזברות שניתן ממנה למנות גם בודדים או
 

הנהלת מבקש את אישור  ,פקידי גבייה 1תאפשר למועצה למנות עד מפי כללי משרד הפנים  לעמכיוון ש
שניהם , 5550.0031ז .ת, ומוחמד סואעד ,501510301ז .ת, עירית ריינגולד: המועצה למנות את העובדים

 ." העוסקים העיקריים במלאכת הגבייה והאכיפה בגזברות המועצה
  

 :החלטה
 .הנהלת המועצה מאשרת את מינוי פקידי הגביה כפי שהוצגו בפניה

 
 

 

אשר נמצאת בשנת ( פרטיה לא יפורסמו מטעמי צנעת הפרט)עובדת המועצה  –ת "בקשה להארכת חל .1
 .בשנה נוספת ת ביקשה להאריכה"חל

 
 

 :החלטה
 .בשנה נוספתלעובדת ת "הנהלת המועצה לא מאשרת את הארכת החל

 
 
 
 
 
 
 

 רון שני          :רשם
 ראש המועצה          רפי גדעון


