לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 1131/
שהתקיימה ביום  40.11.1.במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו דעוף ,דני עברי ,רונן גל ,אילן מאייר ,רותי יהודה ,רפי דיין.
נכחו :אתי לוי ,נירית סגל ,שאול אשואל ולימור ברק (לסעיף ב') ,נועה צוק (לסעיפים ג – ה) ,רפי גדעון.

א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר  1431.מיום  40.14.341.אושר.

ב .עקרונות תקציב 3410
שאול אשואל ,גזבר המועצה פתח ואמר כי הדיונים על עקרונות התקציב לשנת  3410עברו את אישורו של פורום
הנהלה מצומצמת ולאחר מכן עברו לוועדת הכספים שדנה בהמלצות .נמצאת עימנו גם לימור ברק ,מנהלת החשובות
הראשית של המועצה ,שהיתה שותפה פעילה מאוד בכל התהליך.
התהליך החל עם עבודתם של צוותים בהם נטלו חלק נציגים מהמליאה ,נציגי וועדת כספים ומנהלי אגפים במועצה,
אשר בחנו נושאים הנוגעים לשנת  .3410חלק מהנושאים דורש בחינה עמוקה יותר ,ולכן יועברו לדיון במהלך השנה
הבאה לקראת תקציב .3412
עקרונות התקציב לשנת  3410הוצגו לנוכחים באמצעות מצגת.
את המלצות וועדת כספים הציג רונן גל ,יו"ר הוועדה –
תחילה מבקש להזכיר כי מדובר בירידה של כ 13-מיליון  ₪במהלך של  .שנים כאשר בשנת התקציב  3410תהיה
התייחסות לקיצוץ של כ ..2 -מיליון  .₪העליה בשיעור הארנונה מבטאת עליה בהכנסות המועצה אך שאר הסעיפים
מבוטאים דווקא בקיטון שירותים ולא כתוספת הכנסה .חשוב להבין כי כל קיצוץ שלא יכנס לתקציב  ,3410יוטל על
השנים שלאחר מכן.
ברור לכולם שאנו עומדים במצב של לית ברירה ושעל הוועדה הוטל למצוא פתרונות ,גם אם כואבים ,על מנת לא
להיכנס לתקציב גרעוני .אחת ההמלצות הינה עליה בשיעור הארנונה ,השאיפה היא שהעליה בשיעור הארנונה תוטל
בשנה זו בלבד ולא תמשך גם בשנים הבאות .כמו כן ,הוועדה פעלה בשאיפה שהקיצוצים יחולו באופן שווה בין
הפגיעה לישובים לבין ייעול מחלקות המועצה.
ראש המועצה אמר כי במהלך השנה נדע מה הפרמטרים המדויקים של הקיטון בתקציב האיזון המועבר על ידי משרד
הפנים ,וכי כרגע המצב נבחן לחומרה וזאת על מנת להיות מוכנים לכל תרחיש .כמו כן ,מבקש להדגיש כי אין קיטון
בתקציבי החינוך מכיוון שאנו באמצע שנת הלימודים וכי נושא תקציבי החינוך יבחן לקראת שנת הלימודים הבאה.
בתגובה לפניות הנוכחים בנוגע לתקציבים המועברים לישובים אמר ראש המועצה כי הישוב עתיד לקבל את אותו
הסכום שקיבל שנת .341.
לסיכום אמר כי חשוב שהדיון הציבורי מתקיים מכיוון שמדובר בנושא לא פשוט לחלוטין .במהלך שנת  341.יצרנו
עודף של כ .-מיליון שקלים ,שישמשו אותנו במעבר לתקציב החדש ,ויקלו על תהליך התאמת התקציב.
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ראש המועצה מבקש להודות על זמנם ועבודתם המאומצת של כל התורמים בוועדות שהוקמו לבחינת התקציב
ולגיבוש ההמלצות :רונן גל ,אילן מאייר ,דן בבלי ,אמיר גוטר וירון מאיר ,בנוסף לחברי וועדת כספים ועובדי המועצה.
החלטה
הנהלת המועצה מאשרת להעלות את המלצת התקציב לשנת  3410כפי שהוצגה ,להתייחסותה ואישורה של מליאת
המועצה.

ג .כיתת בית ספר בתובל -
את הנושא הציגה נועה צוק ,מנהלת אגף החינוך ,זאת לאחר פגישה שהתקיימה בין הצדדים ועם משרד החינוך.
במהלך הדיון עלה כי משרד החינוך מתכוון לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו ,ואף הוציא צו סגירה תוך
שלושים ימים ,ושוקל הגשת תביעות אישיות ותלונות במשטרה.
מבחינת המועצה ,אגף החינוך נמצא בקשר שוטף עם הורי התלמידים והציג להם את כל האפשרויות העומדות
בפניהם .בדיון שנערך במשרד החינוך ,העלתה מנהלת המחוז ,ד"ר אורנה שמחון ,הצעות נוספות ,שיבחנו על ידי
המועצה והורי התלמידים אשר נתבקשו להשיב בתוך כשבוע ימים.

ד .בתי ספר חדשים במועצה
נועה צוק דיווחה כי מנהלת המחוז במשרד החינוך השתכנעה שיש צורך בבתי ספר יסודי ועל יסודי חדשים במשגב וכי
יש כוונה להיפגש עם מנהל הפיתוח החדש במשרד החינוך בכדי להתניע את התהליך.
ראש המועצה דיווח כי ביקש מתומר לוין ,מנהל אגף הנדסה ,לבחון  3מיקומים להקמת בית ספר יסודי בצפון המועצה
כאשר יש לקחת בחשבון היצע שטח ,דרכי גישה וגורמים נוספים .המועצה תציג כמה חלופות לאישור המליאה לאחר
שיתופה של וועדת חינוך בתהליך .מדובר בנושא מורכב שדורש גם שינוי במיפוי הישובים.

ה .כנס חינוך מיטבי במשגב
אילן מאייר ,יו"ר וועדת חינוך ,פתח ואמר כי וועדת חינוך פועלת במטרה לבחון את הטווח הרחוק וליצר סדר יום
חינוכי .עד כה התקיימו  2מפגשים בהם גובש מתווה לתהליך אסטרטגי ,תהליך שאמור בעצם לקבוע את סדר היום
להפיכת החינוך במשגב לחינוך מיטבי .השקתו של התהליך תתקיים ביום שישי הקרוב ,403113341. ,ומשתתפים בו
נציגים מכל הגורמים הנוגעים לחינוך במועצה – משרד החינוך ,אגף החינוך ,נציגי בתי ספר ,שירות פסיכולוגי ,מחלקת
נוער ,וועדות נוער ,וועדי הורים ,נציגי תלמידים וכו'.
מדובר בתהליך ארוך בעל כמה מפגשים לאורך השנה כאשר לכנס הקרוב הוזמנו כ 164 -משתתפים ממגוון תחומי
חינוך .כנס נוסף יערך לקראת טו' בשבט ואחר מכן נערוך מפגש מסכם והצגת מסקנות.
ראש המועצה מבקש להודות לנועה צוק ואילן מאייר שעמלו רבות על הכנת הכנס.
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ו .דיווחי ראש המועצה
 .1צח"י
משרד הרווחה מתקצב יועץ שאמור לסייע בהקמת צוותי חירום ישוביים .מדובר בתהליך שנעשה בשיתוף מחלקת
פיתוח ישובים והאגף לשירותים חברתיים במטרה לרענן את צוותי החירום בישובים .עבודת המטה נערכת במטרה
ליצר תהליכים שיאפשרו העברת מקל וחפיפה בין צוותים ,זאת לאור התחלופה התכופה בהם ,מתוך שאיפה ליצר
המשכיות בישוב .בשבוע שעבר התקיים יום עיון לנציגי הישובים בו הוצג התהליך ומהם הצעדים להמשך הדרך.
 .2מרוץ משגב
התקיים כבכל שנה בישוב במנוף בהשתתפות אלפי אנשים ונראה שהיה מוצלח מאוד .מדובר באירוע מהיותר גדולים
שמתרחשים במשגב במהלך השנה.
 ./סיור במועצה אזורית לב השרון
נסענו בכדי ללמוד ממועצה דומה לשלנו כיצד התמודדו עם העליה במדד הסוציו אקונומי .היה מעניין לראות את
פעילות המחלקות השונות שמבצעות דברים בצורה אחרת ביחס למה שמתרחש אצלנו .ביקרנו גם בבית הספר העל
יסודי שמכיל  3044תלמידים ויש הסכמה כוללת כי מדובר בבית ספר מצוין .סיכמנו שתיערך פגישה נוספת בין צוותי
חינוך לטובת למידה משותפת.
 .4מינהלת פארק תעשיה משגב (תרדיון)
המינהלת פעלה עד היום לגביית הארנונה דרך המועצה ומימון המינהלת נעשה באמצעות קרן שהוקמה כתוצאה
מהפרטת אזור התעשיה ושממנה נמשכו כספים .כעת נגמר הכסף בקרן ועלינו לבחון כיצד ממשיכים לממן את פעילות
המינהלת .בפארק תעשיה בר לב ,לדוגמא ,מממנים את עלות המינהלת מהגבייה ורק לאחר מכן מחלקים את היתרה
לשלוש המועצות השותפות בפארק .הקמנו צוות בראשות שאול אשואל ובהשתתפות דני עברי ,אלון זלצמן ,לימור
ברק וירון מאיר אשר יבחנו את הנושא לחמש השנים הקרובות .המלצות הצוות תגענה לדיוני התקציב דרך וועדת
כספים.
 .5פיתוח תשתיות בפארק תעשיה בר לב
סיימנו הוספה של  344דונם לפארק בר לב משטחי משגב .יש לא מעט מפעלים שרוצים לרכוש קרקעות אך רשות
מקרקעי ישראל עוצרת בעדם .עד עתה ,אנחנו גבינו ישירות את דמי הפיתוח הציבורי ישירות ממי שרכש קרקעות
מהרשות והתעריף היה ידוע .רמ"י בדקה את התעריף ואישרה אותו ,אך טוענת עתה כי המועצה אינה יכולה להמשיך
ולגבות את התשלום ,ורק רמ"י יכולה .רמ"י רוצה לגבות את דמי הפיתוח ותעביר את הכספים לידי המועצה .הנושא
נמצא בבחינה והמשך דיון מול רמ"י.

ז .סדר יום לישיבת מליאת המועצה בתאריך 103113341.
הנהלת המועצה מאשרת את סדר היום כפי שהוצג בפניה.
רשם:
רפי גדעון

רון שני
ראש המועצה
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