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 8/12' פרוטוקול מישיבת הנהלת מועצה מס
 במשגב 10.9.12שהתקיימה ביום 

 

צביקה פאר  , דני עברי, רונן גל, דעוף-מוחמד אבו, (ר"יו)רון שני : השתתפו
עמיר שנאן , שלמה פייבלוביץ: חסרים

, ('ולסעיף )וניד מליקין לא, ('הלסעיף )אור זרחי , ('דלסעיף )כוכי אוסטרובסקי ודוד מטק , ('גלסעיף )חיים ריס : נכחו
בטי שוייצר , אתי לוי, שאול אשואל

 

: אישור פרוטוקולים .א
– אושרו הפרוטוקולים הבאים 

 16.7.12מיום  6/12' מספרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 
 30.7.12מיום  7/12' פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס

 

: דיווח ראש המועצה .ב

ג ודנו איתו על "ל החדש של רט"המנכ -ונה עם מר שאול גולדשטיין לאוניד ורון נפגשו לאחר, דני – ג"רט

. ג"מספר נושאים ובמיוחד על מערכת היחסים שבינינו לבין רט
 

הסוכנות לעסקים  -ת "בתוך התמו)ת "התמ מטעםשעובדת , בכרמיאל עמותה בה אנחנו שותפים  – י"מט

אליו , ץ ויצא לאחרונה במכרז לגופי שטחים באר"ת רוצה לשנות את אופן הפעולה של המט"התמ. (קטנים
שיקבל מ "ע, "עסקי משגב"של פרויקט לשמור על הרון פועל . רשאי לגשת רק מי שקיבל את האישור לכך

 .החשיבות שלואת את התקציב ו
 

העבודות המבוצעות באזור  עללישיבה שוטפת  צ"ל החדש של מע"פגשו עם המנכורון נמוחמד  –צ "מע

מבחינת ההיקפים והתקציבים  באזורנו רבהעבודה השנים האחרונות  4-ב עתמתבצכ "בסה. משגב
רוב ; הצמתים כבר בעבודה; עומדים להסתיים( מכמנים-הררית וכמון-יודפת)גדולים הכבישים ה: המושקעים

עוברים שכל כבישי הגישה : בשורההדבר החשוב שהוא ממש . בתכנית זו או אחרת ותנמצאהבקשות שלנו 
, בכבישים לתמרור ושילוטצ כבר נכנסו "מע בשלב ראשון. בר בתכנית עבודהכ נמצאיםצ "לאחריות מע

 .ובהמשך יתחילו לבצע חידוש וריבוד
 

ם נירית מיכאלי על השתתפות המשרד בבנייה ע התקיימה ישיבה – הטבות משרד השיכון לבנייה חדשה

מי הוא התנאי התחלתי כאשר  יכנסו לכל ישוב שמתחיל בנייה חדשההם : הכללים שלהםי "עפ . חדשה
נוספים  35%, הפרויקטבהתחלת  35% ישלמו: מזומניםהתזרים לגבי . כלוסא 30%-במאי בפחות מ 1-בשהיה 

י מתחשב "של ממ בקררון הוסיף כי ה. גמרבשלבי מהבנייה  80%-כששלד והיתרה בשלבי בתים מחצית הכש
.  הכמה מותר לגבות ממשפחבנתונים אלה במחיר הבקרה וקובע 

 
 המצב במשק. במשק הארצייקרה שמה הוא החשש שלנו  – על התקציב המצב הכלכלי והשלכותיו

 מתכנןמיליארד בתקציב והוא  15שחסרים  אומרהאוצר . הישראלי סביר אבל המצב העולמי הרבה פחות מזה
 המועצות נרגיש בתקציב האיזון שלשקיצוץ   -האחת: שתי האפשרויות הנראות לעין כרגע. קיצוץ רוחבי
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, במצב הזה. ויכריזו על פיזור הכנסת ,לכנסתלא יגישו בכלל תקציב  -ייה השנו, ובתקציבי החינוך והרווחה
 העברת הכספים תהייה על  כי ,קשההמשמעות . עלולים להגיע לסוף השנה בלי תקציב ועם קיצוץאנחנו 

הצעה ביניהן , חוק ההסדריםך לתו גזרותבינתיים האוצר מכניס  .כל חודש 1/12 :הקודםבסיס התקציב 
 . להעביר ארנונה והעברות משרדי החינוך והרווחה מרשויות חזקות לחלשות

 

אותו סדר שאושרו בשנתיים /אותם יעדיםעדכון במדובר רון ציין כי   – 2013המועצה לשנת יעדי 

קשר עם התושב , ישוב לדורות, חינוך)במספר נושאים  מצד אחד הושם דגש על נקודות מרכזיות. האחרונות
, היעדיםביצוע ח על "אתי ושאול מכינים דו .יעדים שאנחנו יודעים שיושגו השנההירדו  –ומצד שני  (ועוד

.  באחת הישיבות הקרובות שיוצג
 

! תושבים משגב 25,131אנחנו היום , לפי הנתונים של מרשם האוכלוסין  – האוכלוסייה במשגב

 

 :הקמת קבוצת כדורגל בסלאמה .ג
כחלק משם " משגב"לי של סלאמה הציג את בקשת הישוב להשתמש בשם המלווה המוניציפא -ס חיים רי

הוא הדגיש כי הקבוצה פתוחה גם לתושבי משגב ותתאמן במשגב בתיאום עם . קבוצת הכדורגל שלהם
 .מחלקת הספורט

 
. הנהלת המועצה מאשרת בשמחה את השימוש בשם משגב ומאחלת הצלחה לקבוצה: הוחלט

 

 :לסטודנטים במשגבמלגות  .ד
הוא . עירים והקשר של המחלקה עם בני משגבמנהל מחלקת פיתוח יישובים סיפר על אשכול הצ -דוד מטק 

הוקם . בדומה למה שקורה במועצות אחרות, הוסיף כי עלה רעיון להעניק מלגה לסטודנטים תושבי משגב
 750סך של , שנים 3ואר ראשון במשך צוות היגוי שבחן את הנושא והמליץ להעניק מלגה מיועדת ללימודי ת

 . י הצוות"י הקריטריונים שהוגדרו ע"עפ 2013פעל החל משנת שתו, ₪ 2,250כ "סהב ,בשנה₪ 
 

 : הוחלט

  מלגות לסטודנטים תושבי משגב תהנהלת המועצה רואה בחיוב הענק. 

  ועדת הכספים תבחן את מקורות המימון. 
 

 :סקר בטיחות במגרשי ספורט .ה
בו קורה של שער כדורגל נפלה על נער והרגה  לפני מספר חודשים בעכושארעה  בעקבות האסון, כי רון ציין

מדובר במגרשי  (.יישובים+ מועצה )בטיחות בכל מתקני הספורט במשגב סקר ביקש שיבוצע הוא , אותו
 (. שלהםמבקרה השוטפת ושיש להם תו תקן )לא במגרשי משחקים  -ספורט של היישובים 

 
עץ הבטיחות הסביבתית של אחת של יובדיקה  :דיווח כי נעשו שתי בדיקות, חינוךט מוסדות "קב -חי אור זר

 .רוקציה שבדק את יציבות המתקניםובדיקה נוספת של הנדסאי קונסט, עובד איתנו באופן שוטףה, המועצה
אינם ששערים מצאו נ, יחד עם זאת. נמצא כי ברוב הישובים יש אמנם ליקויים אבל לפחות כל הסלים תקינים

בצירוף מכתב המפרט ( כל אחד והקטע הרלוונטי לו)ח נשלח לכל היישובים "הדו. מקובעים והם מהווים סכנה
 . חלק מהיישובים כבר ביצעו את התיקונים, נכון להיום. את התיקונים שיש לבצע
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 .דא שהיא אכן תתבצענעקוב ונוו -שות כל שנה חייבת להיע בדיקת המתקנים, י התקן"עפ, אור הדגיש כי
 

למצוא כמה חברות שיודעות לפיו יש , דעוף-מוחמד אבו שהעלה רעיוןאת ההנהלת המועצה מקבלת : הוחלט
. באחריות אור זרחי -לפנות אליהן  ישוביםיציע לולה לבצע את התיקונים

 
 :מחצבת שגב .ו

המפעילים של המחצבה טוענים שיש עדיין למחצבה פוטנציאל ניצול של אגרגטים והם רוצים  -אבן וסיד 
הם טוענים שתוך שנתיים יסיימו את פוטנציאל החומר . להמשיך בחציבה מתחת למקום בו המתקנים עומדים

.  הקיים ואז יסגרו את המחצבה
 

תכנית מתאר ) 14א "בימים אלה מתעדכנת תמ. 2014רון ציין כי למחצבה יש רישיון הפעלה עד סוף שנת 
ז לא לטפל במחצבה הזו והיא אים של התכנית החליטה העורכועדת , וכחלק מבקשותינו( ארצית למחצבות

ים קבלה את הערעור והחליטה להוסיף את מחצבת העורכוועדת , אבן וסיד ערערו על ההחלטה. דילגה עליה
. שגב לתכנית

 
ע מאושרת משנות "יש לה תב. דס המועצה הוסיף שמחצבת שגב נמצאת לקראת סיוםמהנ –לאוניד מליקין 

הם ניצלו את עתודות . שטח לחציבה ושטח למפעל ומתקנים: שמחלקת את השטח לשני ייעודי קרקע  70-ה
ועכשיו הם הגישו לנו  -הקרקע בשטח המיועד לחציבה ואפילו פלשו בחציבה לא חוקית לשטח המפעלים 

הם מציעים להזיז את המפעל לשולי המחצבה . ת תחום החציבה על חשבון השטח למפעל בטוןע להרחב"תב
קצב החציבה הקיים (. מיליון טון 2-פוטנציאל חציבה של כ)דונם  40-ולהוסיף שטח לחציבה בהיקף של כ

נים זה אומר שאם התכנית תאושר אנחנו צפויים להמשך פעילות של המחצבה ש -בשנים האחרונות לא גדול 
.  ארוכות

 
במקביל היזמים הגישו . 2014שהמחצבה תמשיך לפעול מעבר לשנת  מתנגדיםאנחנו מראש הגדרנו שאנחנו 

הועדת המקומית המליצה לדחות את התכנית והיום היה אמור . להרחבת המחצבה( ע"תב)לנו תכנית מפורטת 
 .שבוטל ברגע האחרון, להתקיים דיון בוועדה המחוזית

 
אנחנו מפיצים את כל המידע שברשותנו לכל , תנו היא שאנחנו מתנגדים להמשך החציבהעמד: רון סיכם

ועדה , יםהעורכועדת )לוועדות השונות  להצטרף אלינו לדיוניםהיישובים שבאזור ומזמינים את נציגיהם 
 (.מחוזית

 
: 2013הצגת התקציב השוטף לשנת  .ז

מ להביא את "את תהליך הכנת התקציב ע שאול אשואל ציין כי אנחנו נוהגים בשנת בחירות להקדים
תהליך איסוף התחלנו את , כך נהגנו גם הפעם. תחודשים לפני יום הבחירו 3-התקציב לאישור המליאה כ

קיימנו דיונים במסגרת ההנהלה המורחבת והשלמנו את הדיונים במסגרת , מאי-החומרים כבר בחודש באפריל
 . ועדת הכספים בתחילת חודש ספטמבר

 
, ₪מיליון  153.5יעמוד על  2013לפיה התקציב השוטף לשנת , הציג את המלצת ועדת הכספיםשאול 

 .2012למסגרת התקציב לעומת התקציב שאושר בשנת ₪ מיליון  11פת של המבטא תוס
 

יעודכן  2013במהלך שנת . רון ציין כי התקציב המובא לאישור הוא סביר ואינו לוחץ את המערכת, לסיכום
 .ככל שיידרש

 
. הנהלת המועצה ממליצה למליאת המועצה לאשר את המלצת ועדת הכספים כפי שהוצגה בפניה: הוחלט
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: ש ו נ ו ת  .ח
 .לטובת יציאה ללימודים, ת לסייעת בגנים"הנהלת המועצה מאשרת שנת חל – ת"אישור חל

 
אתי לוי ציינה כי ועדת ההנחות המשולבת של  – קריטריונים לוועדת הנחות משולבת

 :ה כוללת בתוכההמועצ
 .י הקריטריונים שבתקנות ההסדרים למתן הנחות במסגרת ועדת הנחות"הנחות הארנונה שניתנות עפ*  
 .הנחות לתשלומי חינוך לבתי הספר היסודיים והעל יסודי במגזר היהודי*  
הנחות לחוגי המרכז הקהילתי  *  
 .קולחי משגב -הנחות לאגרות ביוב *  

 
 .להקל על הפונים דבר שבא, ל"פניות להנחה לגופים הנכזת ומטפלת בכל ההרעיון הוא שהועדה מר

 
ולאשרר מחדש את פעילות , לאחרונה הוחלט לבחון את הקריטריונים לתשלומי החינוך והמרכז הקהילתי

, (י הטבלאות שבמסמך המצורף"עפ, בנוסף לזכאות להנחה על בסיס כלכלי)התוספת העיקרית  .הועדה
והמלצה , במקרים של משפחות הנמצאות במצוקה זמנית או בחולי, או תוספת הנחה אפשרות למתן הנחה

. של האגף לשירותים חברתיים
 

 ".2012-2013ג "ועדת הנחות משולבת תשע: "מסמך שכותרתו, הוצג והובא לאישור ההנהלה
 

 .הנהלת המועצה מאשרת את ההמלצה שהוצגה בפניה: הוחלט
 

אנחנו רוצים לתת . הלימודים נפתחה כמעט ללא תקלות שנת – ערב הצדעה למערכת החינוך
 .כולם מוזמנים. באוקטובר ליד אשכול הפיס 11ביטוי להערכתנו בערב הצדעת למערכת החינוך שיתקיים ביום 

 
הנהלת המועצה מאשרת את סדר היום לישיבת המליאה  – אישור סדר יום לישיבת המליאה

. 24.9.12שתתקיים ביום 
 

 ! שנה טובה לכולם
 
 

רון שני :           רשמה
 ראש המועצהבטי שוייצר          

 


