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אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס'  4/12מיום  14.5.12אושר.

ב.

מלווה לאבטליון:
דני עברי נתן סקירה על אבטליון ועל הקשיים איתם הישוב מתמודד מזה שנים רבות .יזם שהתקשר עם היישוב
התקשרות ארוכת טווח פיתח את היישוב בקצב איטי וסיבך אותו וחלק מהמשתכנים עם קבלן מבצע ,שפשט רגל
באמצע הפרויקט.
עם כניסתנו לתפקיד בקדנציה הנוכחית ,היו באבטליון כ 50-בתים ופרויקט הרחבה של כ 50-בתים נוספים תקוע
משפטית ,פיננסית ,חברתית ,הנדסית ותכנונית .חלק מבתי החברים עמדו למכירה .המועצה ,באמצעות החכ"ל
ובסיוע שגייסה מהחטיבה להתיישבות ,קידמה מימון משמעותי ותוך חשיפה כלפי הקבלנים ,נכנסה וביצעה
בהצלחה את ההרחבה.
דני ציין שלמרות המעורבות העמוקה של המועצה ,העבודה עם הנהלת היישוב בסיוע יועצים ארגוניים במטרה
להקנות לה דפוסים ניהוליים ,המגרשים שהחכ"ל הצליחה לשווק ( ,)24ההרחבה ש"ניצלה" וכבר לא מאוימת -
הישוב עדיין מאוד מתקשה לתפקד כראוי וזקוק למזכיר מנוסה שיקדם את הדברים ויצעיד אותו קדימה.
נראה לנו שאיציק ג' רסי הוא האדם הנכון לשמש היום כמזכיר באבטליון בגלל הניסיון הרב שהוא רכש לאורך
השנים .למעשה הוא כבר התחיל לעבוד והישוב מעוניין בשירותיו .נשאר עדיין לא פתור נושא שכרו ,שהיישוב
אינו מסוגל לשאת לבדו .במקרה זה ,אמר דני ,אנחנו רואים בהעסקת המזכיר הכרח לקידום היישוב .בכדי לאפשר
את הנושא ,מציעים לקדם מימון בסך  130אלף  ₪בהוצאות השכר של המזכיר ,על בסיס הבטחת החטיבה
להתיישבות ,החל מחודש  6/2012ועד חודש  6/2013כולל ,תוך תקווה שעד אז ,היישוב יהיה במצב שיוכל
להמשיך ולצמוח.
רון ציין שקיימת הבטחה של החטיבה להתיישבות שהיא תממן את שכר המזכיר – הבטחה אמנם לא כתובה כי
הם אחרי שנת התקציב אבל מתוך היכרותנו את מנהל חבל הצפון של החטיבה ,יש לנו יסוד להאמין שהכסף אכן
יגיע .יחד עם זאת ,היות ואין בידינו התחייבות בכתב ,אנחנו סבורים שהדרך הנכונה היא שהנהלת המועצה תקבל
החלטה לאשר את הנושא מתוך הבנה של הסיכון שהיא לוקחת לעומת הסיכוי של קידום היישוב.
הוחלט :על בסיס הבטחת החטיבה להתיישבות ,הנהלת המועצה מאשרת קידום מימון בסך כולל של  130אלף
 ₪בנוסף לתקציב הקיים ,כהשתתפות נוספת בהפעלת מלווה לאבטליון (סך של  ₪ 10,000לחודש החל מחודש
 6/2012עד וכולל חודש .)6/2013
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ג.

דיווח ראש המועצה:
ראס אל עין – ממשיך להיות מאוד לא שקט ביישוב .לפני מספר חודשים דווחנו על המהומות שפרצו בין הצד
הצפוני לצד הדרומי ,שבעקבותיהן היה נתק כמעט מוחלט ביניהם .לאחרונה פעלה ועדת סולחה במטרה לגשר בין
הצדדים .גם רון ומוחמד אינם חוסכים מאמצים כדי להביא את השלום והשקט למקום.
רשות מקרקעי ישראל – לפני שבוע ביקרה במשגב הנהלת רשות מקרקעי ישראל  -מר בנצי ליברמן ,מנכ"ל
הרשות והצוות הבכיר שלו .לאחר הצגת המועצה ,סיירו במצפה אבי"ב ובדמיידה .הנושא המרכזי של הביקור היה
המשך ההנחות בקרקע .לדברי רון ,המצב לא פשוט  -יש הסכמה שצריך לתת הנחות אבל צריך להכניס את
הנושא בהקשר הכללי של אזורי עדיפות בארץ .לפני מספר חודשים משרד השיכון יצר טבלת עדיפות ישובים,
וממ"י בודקים כיום את ישימות הטבלה עבורם.
רון נפגש עם משרד השיכון ,האוצר ,נגב-גליל וממ"י ע"מ לקדם את המשך התשלום הנמוך לקרקע במשגב ,והוא
מרגיש שיש הסכמה לגבי הטיעונים שהוא העלה .במקביל ביקשנו הארכת התקנה הנוכחית עד אשר תאומץ מפת
עדיפות אחת קבועה ובכלל על כך שהחישובים יהיו על בסיס  31%קבוע (ולא על  51%כפי שזה המצב כיום).
חוות ניסיונות אזורית – משגב היתה חברה במשך שנים רבות בחוות הניסיונות האזורית הנמצאת בשטח
השיפוט של מטה אשר .לפני מספר ימים הגיעו לישיבה אצל רון ראש מוא"ז מטה אשר  -מר יהודה שביט ומנהל
החווה .לטענתם ,משגב עדיין שותפה ב 2.5%-בחווה – לכן היא גם צריכה להשתתף בגירעונות שיש היום .דני
ושאול בודקים את הנושא.
מכרז היסעים – בעוד מספר ימים נצא למכרז היסעים חדש ,רק לאוטובוסים בשלב זה ,בתנאים חדשים ובמסגרת
הכללים המקובלים.
בינוי בבתי הספר – בשורה טובה לביה"ס העל יסודי בו יש מחוסר בכיתות :קבלנו הרשאה ממשרד החינוך
לבנות אגף נוסף בביה"ס ( 1200מ"ר) ,עבורו התכנון הראשוני כבר קיים.
גם בבי"ס יסודי משגב יש מצוקת כיתות .בתכנון ביה"ס בזמנו ,תכננו חללים משותפים מאוד גדולים וכיתות
קטנות .עובדה זו יוצרת מצב בו יש לביה"ס שטחים שלא יכולים לשמש ככיתות .הצגנו את הנושא למשרד
החינוך ,והיתה הסכמה שנכון שלא לקחת את החללים שנבנו כשטח כיתה ,ויש לבחון את שטח הכיתות בפני
עצמו.
מכאן הגענו לפרוגרמה המאפשרת לביה"ס לקבל עוד  5-6כיתות .הגשנו תכניות וביום חמישי האחרון קבלנו
אישור .בימים אלה ,אנחנו נכנסים לבדיקת התקצוב .מאחר וביה"ס יהיה במצוקה כבר בשנה"ל הקרובה ,רון הנחה
את גזבר המועצה לקדם מימון ,ע"מ שנוכל להתחיל בבנייה כבר בחודש יולי הקרוב.
כישורית – ביום חמישי שעבר היישוב ערך את טקס שבועות– תנובת כישורית :לחם ,גבינות ויין טוב ,הכל
תוצאת מקומית .היה מרגש.

ד.

סקירת התהליכים לקראת הבחירות:
אתי לוי הציגה את לוח הזמנים שהועבר אלינו ע"י משרד הפנים וציינה את כל השלבים הצפויים עד יום הבחירות
במועצה ,שיערך ב 4-בדצמבר .2012
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ה .אישור חל"תים:
הנהלת המועצה מאשרת חופשה ללא תשלום לארבעה מורים נוספים (שמותיהם שמורים במחלקת משאבי
אנוש).

רון שני
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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