לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 3/12

שהתקיימה ביום  23.4.12במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו-דעוף ,רונן גל ,דני עברי ,צביקה פאר ,שלמה פייבלוביץ
חסר :עמיר שנאן
נכחו :שאול אשואל ,אתי לוי ,נירית סגל ,בטי שוייצר

א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס'  2/12מיום  19.3.12אושר.
ב.

דיווח ראש המועצה:
מחשבים – היום הגיעו  208המחשבים המיועדים למורים של בתי הספר היסודיים במשגב ,במסגרת תכנית
התקשוב .בחדר המליאה היו ערימות של מחשבים ולאחר בדיקה של נציגי משרד החינוך ואנשי המקצוע שלנו,
הם נלקחו לבתי הספר .תוך כשבועיים מתוכנן כנס למורים בהשתתפות משרד החינוך ויחולקו להם אז המחשבים.
כמעט בכל בתי הספר המקרנים מותקנים ובהרבה מקומות כבר התחילו לעבוד איתם .כל מה שנותר עכשיו ,הוא
להוכיח שזה באמת עוזר לתלמידים ללמוד !
טאבלטים – רון דיווח על מהלך נוסף (עדיין ממש בחתוליו) שנבדק בימים אלה עבור ביה"ס העל יסודי מול
חברה שעוסקת בהכנת מערכי שיעור ולמידה באמצעות טאבלטים .הרעיון הוא שלכל תלמיד יהיה מחשב-מחברת
שיכיל בתוכו את כל חומר הלימוד שהוא זקוק לו .אנחנו בודקים איך הדבר יכול להתאים לביה"ס העל יסודי שלנו,
כולל השלכות ומודלים כלכליים ,ויש סיכוי שניכנס לפיילוט של  2-3כיתות בשנה"ל הבאה .נכון להיום ,מספר בתי
ספר בודדים בארץ כבר התחילו לעבוד עפ"י שיטה זו.
ניסוי לתחנת החלל – בביה"ס העל יסודי הוחל בפרויקט להכנת ניסוי שיישלח לתחנת החלל הבינלאומית.
התכנית מתקדמת וקבוצת התלמידים העוסקת בפרויקט נמצאת בשלבים של למידה ,הכרת הרעיון והמגבלות
והיא בודקת איך ניתן להציע מערכי ניסוי ולהגיע למצב שהם יאושרו.
מנהל מקרקעי ישראל – רון ,דני ודוד מטק נפגשו עם המנכ"ל החדש של ממ"י – מר בנצי ליברמן .הפגישה
היתה טובה מאוד ולמעשה נעננו בחיוב על כמעט כל מה שביקשנו – מקווים שגם אכן הכל יתקיים .בין הנושאים
שנדונו :הארכת תוקף ההנחות לקרקע ,פינוי עודפי עפר ללא חיוב ,נחלות בהר שכניה (מתקדמים לקראת פתרון),
נושאים פוטו-וולטאיים הקשורים ליודפת ועוד.
יום האדמה – עבר בשקט .כל המטה הארצי הגיע למפקדת המשטרה ,כולל המפכ"ל והשר אהרונוביץ .דובר על
האזור וסוכם על מספר נושאים כמו :יכולת גיוס מהתושבים הבדואים למשטרה ,במקום שירות חובה ,וגם בנות
שירות לאומי למשטרה.
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משרד התחבורה – רון ותומר לוין נפגשו עם הגב' קרן טרנר  -סמנכ"ל בכיר פיתוח תשתיות במשרד התחבורה
(החליפה את יצחק זוכמן בתפקיד) והעלו בפניה מספר נושאים ,ביניהם בעדיפות גבוהה בשנה הקרובה :הארת
צמתים ותמרורי חציית כבישים .רון ציין בחיוב כי בישיבה עברו גם על הסיכום שהופץ לאחר הפגישה
שהתקיימה עם שר התחבורה – ח"כ ישראל כץ לפני כשנתיים ,והסתבר שכל סעיפי הסיכום בוצעו.
כביש פלך-תובל – בשבוע שעבר הוועדה המחוזית אישרה את התכנית להפקדה במספר תנאים .רון ציין כי,
לאורך כל דרך ,היתה התנגדות מאוד חזקה של רשות הטבע והגנים (כמעט כל המחוז הגיע לישיבת הוועדה
המחוזית) וגם של הירוקים .למרות זאת ,הוועדה החליטה להפקיד את התכנית .מדובר בצעד מאוד חשוב בחיי
התכנית ואבן דרך מאוד רצינית ,אבל הדרך עוד ארוכה בשלבי התכנון השונים עד שנראה את אישור התב"ע .אחר
כך ניגש לתכנון מפורט ולגיוס הכספים לביצוע העבודות .צריך יהיה להתנהל ברגישות המתאימה היות ומדובר
בכביש נופי בתוך שמורת טבע ,שישמש כדרך גישה לפלך ולתובל.
סבסוד תשתיות של משרד השיכון – משרד השיכון שאל אותנו אם נוכל להעביר את הכספים לתושבים
הזכאים לסבסוד דרך המועצה ,במיוחד באותם מקומות בהם התושבים שילמו עבור פיתוח התשתיות אבל
הפרויקט טרם התחיל/הסתיים .נתנו תשובה חיובית.
יריד בנייה – ביום שישי שעבר התקיים יריד בנייה באשכול פיס ,כחלק מ"עיסקימשגב" .אורגן מאוד יפה ומשך
מאות משפחות שהגיעו ע"מ להתעניין בבנייה.
קורס ועדים מקומיים – בשבוע שעבר הסתיים קורס בו השתתפו כ ,30-שנמשך כחצי שנה (מצטרף לקורס
לועדות ביקורת שהסתיים לפני כשבועיים) וקיבל הרבה מחמאות וגם הצעות לשיפור וייעול .בשם הנהלת
המועצה ,תודה לכוכי אוסטרובסקי ולכל מי שסייע בארגון ובתכנים.
אירועים טרגיים –שני אירועים טרגיים אירעו בשבוע שעבר :תושב יובלים שנפטר לאחר מחלה ארוכה ,ובעלה
של חגית מאיירס  -רכזת המוזיטף במועצה ,שהתמוטט ונפטר בבריכה במועדון הכפרי ביום שישי שעבר.
תנחומינו לשתי המשפחות – שלא ידעו עוד צער.
יום הזיכרון – ביום רביעי הקרוב יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה .יתחיל בטכס של בי"ס על
יסודי משגב אליו מוזמנות המשפחות השכולות ובשעה  ,11:00עם הצפירה ,טכס בבתי עלמין במשגב ,לוטם
ובאנדרטת החלל הבדואי.
חדר ההנצחה – הוצג בפני המשפחות השכולות במפגש מרגש ,מכובד ,מרשים ומאופק .החדר יהיה פתוח ביום
הזיכרון .הקמנו אתר אינטרנט לנופלים ,אליו ניתן להגיע דרך אתר המועצה .אבן דרך משמעותית בזיכרון
הקולקטיבי שלנו במועצה וביחסים שלנו עם המשפחות השכולות .כמו-כן ,אנדרטה לזכר עומר סואעד קורמת עור
וגידים בכניסה לשכונה הצפונית.
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יום העצמאות – כמדי שנה ,במוצאי החג יהיה במשגב האירוע המרכזי והשנה ,על טהרת האומנים המקומיים
שלנו .יהיה הרבה מה לצפות ומה לראות .כולם מוזמנים!
תחבורה ציבורית – לשאלתו של צביקה ,אתי דיווחה על העבודה שעשה הפרויקטור שגויס ע"מ לבחון את
הקווים וגם לאחד בין הזמנים (את הקורלציה שביניהם) .באופן כללי ,נראה שקו  265לקיריון וללב המפרץ הוא
הצלחה .כך גם הקווים המשרתים את הישובים הרחוקים .לעומת זאת ,אין כמעט שימוש בקווים לישובים
הקרובים .חלק מהאופטימיזציה שביקשנו הוא לבטל חלק מהקווים הלא שמישים לטובת המרכז הקהילתי אחרי
השעה  .19:00העברנו את הנתונים למשרד התחבורה עוד בחודש אוקטובר  2011אבל לצערנו עד היום לא זכינו
לתשובה כלשהי מהם ,למרות המיילים החוזרים ושיחות הטלפון.
ישוב לדורות – אתי דיווחה שנמצאים היום בשלב כתיבת פירוט המתווה .הוטל על הצוותים לפרוט את
הסעיפים לתהליכי עבודה ,מתוכם ייגזרו תוכנית עבודה וחוברת .השלב הראשון בתהליך הוא הכנת תכנית
אסטרטגית לכל ישוב ומחלקת פיתוח ישובים התחילה כבר לסייע בקידום תכנית במספר ישובים.
רון הוסיף שעל פי התכנית ,בסביבות חודש אוקטובר ,נתחיל את החשיפה ליישובים ע"מ לראות אילו מהם ירצו
להצטרף בשלב מוקדם (יש כבר ישובים שמדברים איתנו היום תוך כדי תנועה) .הוא ציין כי תכנון אסטרטגי של
ישוב ,כפי שנעשה בשנים הקודמות ,היה תכנון שהתעסק בדמוגרפיה והגיאוגרפיה של הישוב (תכנון פיזי).
הוספנו  2נדבכים לא פחות חשובים :הקהילה (איך עובדים ומבטיחים את המשך קיומה של הקהילה בצורה
שאנחנו רוצים שתהיה ולא בצורה אקראית) והמשילות (איך מנהלים את הישוב)  -גם זאת שאלה אסטרטגית
מאוד גדולה.
לדברי רון ,אף אחד לפנינו לא עשה תהליך דומה .הגענו למודל הנוכחי תוך כדי ניסוי ותהייה  -לכן לקח לנו הרבה
זמן להתגבש .שתי מועצות אחרות (מגידו ובני שמעון) מתעסקות היום בתכנון אסטרטגי ומשרדי ממשלה שונים
עוקבים אחרי התקדמותנו .הקמנו פורום משותף דרכו אנחנו מעבירים את הידע.
ג.

מגרשי ספורט – בטיחות:
אתי ציינה כי בעבר יצאה תקנה שחייבה את המועצה לבחון את בטיחות מתקני המשחקים בישובים (באחריות
המועצה) .בעקבות אירוע שארע לפני מספר חודשים במגרש ספורט בעכו במהלכו נפטר ילד ,רון ביקש לבחון את
נושא הבטיחות במגרשי הספורט בישובים (למרות שהם באחריות הישוב).
יועץ הבטיחות של המועצה הונחה לעבור בכל הישובים ולעשות סקר של סביבת המגרשים (ופחות של המתקנים
עצמם) .הסיבה לכך – התקנות במתקני ספורט משתנות כל הזמן.
ההנהלה המצומצמת שבפניה הוצג הסקר ,המליצה לבצע סקר משלים ולבדוק גם את המתקנים במגרשי
הספורט .פנינו למס' חברות המתמחות בתחום וקבלנו הצעות מחיר .כאשר הסקר יושלם (כנראה בעוד
כחודשיים) ,נפנה לישובים ונציג לכל ישוב את הדו"ח הנוגע לו.
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הוחלט:
 הנהלת המועצה מאשרת כניסה לתהליך המיפוי של המתקנים במגרשי הספורט בישובים.
 כאשר יושלם המיפוי ,הנושא יעלה שוב להנהלת המועצה לגיבוש הנחיות לישובים
ד.

הקדמת תהליך הכנת התקציב :2012
רון ציין כי תמיד נהגנו בשנת בחירות להקדים את הכנת התקציב לשנה הבאה ולאשר אותו עוד במליאה המכהנת.
זאת ,כדי למנוע מצב בו יש לחצים על התקציב בסמוך ליום הבחירות או שהמליאה החדשה מתחילה את
הקדנציה בחוסר תקציב.
לכן ,הוא ביקש לקבל החלטה להנחות את גזבר המועצה וועדת הכספים להתחיל לעבוד על התקציב לשנת 2013
במטרה להביא אותו לאישור בסביבות חודש ספטמבר.
הוחלט:
 הנהלת המועצה מאשרת הקדמת תהליך הכנת התקציב לשנת  2013על בסיס תקציב .2012
 במידה ויהיה צורך בעדכונים/שינויים ,הם יבואו לידי ביטוי בעדכון התקציב במליאה הבאה.

ה .אישור סדר יום:
הנהלת המועצה מאשרת את סדר היום לישיבת המליאה ביום 14.5.12

רשמה:
בטי שוייצר

רון שני
ראש המועצה

ד.נ .משגב  | 20179טל | 9902383 -04 .פקסwww.misgav.org.il | 99023 91- 04 .
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון
| לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה :פארק תעשיות משגב ,בר לב | מרכזי שירותים :מרכז קהילתי משגב ,משגב

