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 :אישור פרוטוקול .א
. אושר 31.1.11מיום  1/11' פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס

 

 :דיווח ראש המועצה .ב
מיום  2/11' ראה פרוטוקול מישיבה מס)בהמשך לדיווחו בישיבת המליאה האחרונה  – הכביש לחוסנייה

בה סוכם שנמשיך , הרשויות שהתקיימה ישיבה עם עדי אלדר והמהנדסים של שתירון עדכן , (21.2.11
נדאג לכך שתהיה יכולת , עד שיהיה תכנון קבוע, בתכנון במטרה להגיע לסלילת הכביש כולו ובינתיים

 .גישה באספלט עד לבתי התושבים
 

בהשתתפות מפקדי תחנות המשטרה כרמיאל ומשגב ומפקד , המפגש האחרון – ר ועדים"פורום יו
עלו . יםבעיקר בהקשר לפריצות והתפרצויות לבת –אישי בישובים הוקדש לנושא הביטחון ה, ב גליל"מג

שהישובים שלנו הם כמו פרצה טחון יבהגורמי אמרו לנו , שורה התחתונהב -הרבה שאלות והתקיים דיון 
באים אלינו מכל הדבר כנראה ידוע כי . קל מאוד לפרוץיש רכוש ו, בתים לא ממוגניםה: שקוראת לגנב

 .מקום בארץ
 

, יסיון פריצהמופעלת כאשר יש נש זעקהאמערכת מראה שבבתים בהם קיימת ההניסיון  לאור, כי רון ציין
תושבים אליו יוכלו להצטרף , עלה רעיון להוציא מכרז מסגרת להתקנת מערכות הזעקה, הגנבים בורחים
 ים לגבי מספרישובהבבקשה לעשות סקר בתוך המקומיים לפנות לועדים בכוונתו . המעוניינים בכך

כדי שנוכל להמשיך הלאה ולבקש מהגורמים  נקבל אומדן כלשהו, על ידי כך. המשפחות המעוניינות
. המקצועיים להכין מפרטים

 

ח "מל, ל"רח, נתרגל מצבים שונים שהבקרים מפיקוד העורף. יערך במשגב בעוד יומיים – ח"תרגיל מל
 .ומשרד הפנים יציגו בפנינו

 

נמסר לנו , כ אורית נוקד"ח -ות עם שרת החקלאות החדשה במפגש ראשי מועצ – משרד החקלאות
עוד מישיבת ) יישוב הוותיקהתשתיות ב מיליארד שקל לשיפור 1משרד החקלאות השיג תקציב של ש

. שנהב ₪מיליון  100: בזמנוהקצב שהממשלה אישרה  (.שהתקיימה בדגניה לפני כחצי שנההממשלה 
אבל הוא לא (  הישוב היחיד שעמד בקריטריונים)יודפת  את הגשנו, בשנה שעברהשמשרד עשה פיילוט ל

 יוכלוכל יישוב  ירדה של הישוב מגבלת הגיל: מספר לקחים מהפיילוט משרד החקלאות הפיק. נבחר
ויש להן את  בכךשרוצות המועצות  –נוסף  דבר .באמצעות המועצותרק אבל להגיש את הבקשות 

יוציאו בקרוב קולות קוראים  (.ה להתיישבות יכלה לבצעבפיילוט רק החטיב)יוכלו גם לבצע  -היכולת 
 .ומחלקת פיתוח ישובים מתחילה להיערך
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מדובר . ₪מיליון  66בתכנית לבניית אולמות ספורט בארץ והקצה השנה לטובת העניין הווינר יצא  – ווינר

הקריטריונים שהוגדרו עבורם הוכן תכנון מראש וכל מי שעונה על ( בינוני וקטן, גדול)סוגי אולמות  3-ב
צריך יהיה רק למקם את . יקבל תיק תכנון מלא, ויש לו את היכולת התחרותית וכמובן מעוניין בכך

 2-בחרנו להגיש בקשה ל, אולמות 4י קריטריונים אלה לקבל "למרות שאנחנו זכאים עפ. האולמות ולבצע
הספר היסודי משגב וכמובן את אולם אחד שימוקם בקמפוס במשגב וישרת את בית : אולמות בינוניים

, ₪מיליון  5.5העלות לאולם בינוני הינה . שימוקם בסלאמה, ואולם אחד למגזר הבדואי –נבחרות הספורט 
כבר . השיפוט הראשון מתוכנן בסוף חודש מרץ. מכספי המועצה 40%-י הווינר ו"ימומנו ע 60%מתוכם 

  .ינג'התחלנו לפעול לגיוס כספי המצ
 

ת יצא לאחרונה עם קול קורא "משרד התמ, פעילות בנושארבות של העדר אחרי שנים  – מעונות יום
רון . גילון ולבון: אנחנו נגשנו עם שני ישובים בהם הצורך גבוה. להשתתפות בהקמת מעונות יום ביישובים

בקרוב אמור להיות שיפוט בנושא  .י האגודות"הזכיר שמעונות היום הם באחריות הישובים ומופעלים ע
. תתקבלנהואנחנו מקווים שבקשותינו 

 

הוא עוסק עכשיו בזמן הפעיל . ותחום מיקודו המשרד שינה את שמו – המשרד לענייני אזרחים ותיקים
, זאת. רווחה לטיפול המשרדים הרלוונטיים/של האזרחים הוותיקים ומשאיר את ענייני הבריאות והסעד

דבר שמשאיר הרבה שנים של פעילות , 78-79 מתוך ההבנה שמחלות הזקנה מגיעות בממוצע בגילאים
בטווח של האזרחים הוותיקים  חייהםמטרת המשרד היא לשפר את איכות . מגיל הפרישה של האזרח

. הזה
 

" מרחבים"הצגנו לו את עמותת . ביקר במשגב, מר אהרון אזולאי –ל המשרד "בשבוע שעבר מנכ
ות במגזר היהודי ובמגזר הבדואי והיכן המשרד יכול דברנו על הפעילוי, והפרויקט של המרכז לגיל השלישי

הסברנו למר . מתחת לכל התקנים האפשריים לקבלת תמיכהעדיין כאשר אנחנו  ,לסייע לנו בהשתתפות
 מספר שנים כמות התושבים שיגיעו לגיל של אזרחים וותיקים תלך ותגדל וחשוב לנו שבעודאזולאי 

לכל עם אמצעים ושירותים להכין את עצמנו  ,קטן יחסית כל עוד מספר המשתתפים, היוםכבר להתחיל 
. נושאים שוניםעל  והגענו להסכמותאהב את הגישה מאוד הוא  .הפעילויות הללו

 

דברנו איתו בעיקר על נושאים של קולחי  .ר במשגבל הכלכלה של רשות המים ביק"סמנכ – רשות המים
. חד לשמוע איך אגודות המים ביישובים מתנהגותעניין אותו במיו. שגב אבל גם בנושאי מים ביישוביםמ

היא שלא יהיו אגודות מים אבל  רשות המים היתה מעדיפהכ "הבנו שבסה –נערך על כך דיון לא פשוט 
ל "בקשנו מהסמנכ. לעשות הרבה בנדון היות ומדובר בעניין סטטוטורי ולאגודות יש זכויות אינה יכולה

קה של מערכות ולחי משגב יוכל לקבל לידיו את נושא התחזתמיכה ליישובים הבדואיים על מנת שקו
 . ממשיכים לעבוד עליהםניסן דובר גם על עוד מספר נושאים שהוא וסמי . המים שלהם

 

התקיימה פגישה עם ראש המועצה המקומית בנושא גבולות שיפוט בין משגב לביר  – ביר אל מכסור
החלטה במליאת המועצה לאשר העברה של שכונה  התקבלה, לפני מספר שנים, רון ציין כי. אל מכסור

הם הכינו תכנית . לשטח השיפוט של ביר אל מכסור( שנמצאת בצד הדרומי של המועצה)בשם חסנייה 
בדיון בקשנו . רטט את גבולות השכונה ובקשו לדעת איזה שטח יקבלושמתאר ובאו אלינו עם תכנית ל

ות שזו תהיה הבקשה האחרונה שהם יגישו להרבה מ מספר התחייבויות ובין היתר התחייב"מראש המו
נביא את הנושא לאישור המליאה ולאחר , כאשר נקבל בכתב את הבקשה וההתחייבויות. שנים קדימה

 .נריץ אותו במסלול של משרד הפנים,  מכן
 

 



 

 

-   3 - 

. לסקר תושביםבעוד כשבועיים אנחנו יוצאים , כפי שדווח באחת הישיבות הקודמות – סקר תושבים
עליהן אנחנו מעוניינים , (תושבים 800-במדגם של כ)ממוקדות שאלות  50-הכולל כ, סקר די מקיףמדובר ב

שהוא זה  תשל רפי סמי ובחרנו במשרד ,לביצוע הסקר. ושיאפשרו לנו לשפר את עצמנו לקבל תשובות
שנוכל  על מנתשאלות חוזרות החלטנו להכניס לסקר הנוכחי מספר . 2005שביצע עבורנו סקר בשנת 

לשיתוף נצא בסקר הטלפוני תוך תקווה  כ"ואח ,גוש-לה-דבר הסקר יפורסם בא. השתנות מאזהעל  ללמוד
. נציג אותן בפני המליאה, לאחר שנעבד את התוצאות. של הציבור הפעולה

 
: 2010ח הכספי לשנת "הצגת הדו .ג

ח הכספי "הדו –פברואר  אגף הכספים סגר את השנה החולפת כבר בחודש, גם שנה, רון ציין בסיפוק כי
 .דבר המצביע על ניהול שוטף תקין ואיכותי, מוכן וכבר הוגש למשרד הפנים 2010לשנת 

 
בין יתר . ח הכספי והסביר בהרחבה את הסעיפים השונים המופיעים בו"הציג את הדוח אלון מררי "רו

צה כולל אך ורק נכסים המאזן של המוע; ₪אלף  401הסתיימה בעודף של  2010שנת : הוא ציין, הדברים
הכספים שבקרן ) ₪מיליון  29פרויקטים בהיקף של  ביצעהקרן לעבודות פיתוח ה ;כספייםוהתחייבויות 

עומס המלוות נמוך ואחוז ; ממומנים ממקורות עצמייםרים מאוזנים ו"התב; (מיועדים אך ורק לפיתוח
 (.95%)הגבייה מתשלומי הארנונה גבוה 

 
כל במהלך הם עושים לצוות אגף הכספים על העבודה הרצופה שושאול אשואל ל, ח מררי"רון הודה לרו

  !יישר כח. השנה
 

. יובא לאישור בישיבת המליאה הקרובה 2010ח הכספי לשנת "הדו: הוחלט
 
 :מרכז לגיל השלישיה .ד

הביקוש לפעילות במסגרת מרחבים הולך וגדל . כז לגיל השלישימרהוא אחד הפרויקטים שאנחנו מקדמים 
רון ציין כי לפני מספר שנים . השטח שעומד לטובת העניין קטן מלהכיל את כמות המשתתפים בר היוםוכ

אבל , גדול ויפה ,נעשה תכנון ראשוני. כפר הורים ולצידוהיתה למועצה תכנית לבנות מרכז באזור אתגר 
ניות והקונספט לכן שינינו את התכ. כ הצלחנו מסיבות שונות"לא כ, לגייס עבורו כספיםכאשר ניסינו 

בסמוך לפעילויות אחרות של הוא לבנות מרכז פעילות , ל והמועצה"בשיתוף עם החכ ,שנולד במרחבים
תכניות להגדלת העם  תמשתלבתכנית ה -שהמרכז יהיה צמוד למועדון הכפרי מכאן בא הרעיון . המועצה
 . מתבקשות עקב גידול המשתמשיםה הכפריהמועדון 

 
אפשריות  חלופות לגביארוך מאוד תהליך חשיבה הוסיפה שהיה , ת מרחביםמנהלת עמות -מיכל חונן 

נראה כפתרון  –בניית המרכז לגיל השלישי בקומה הראשונה של המועדון הכפרי  -שנבחר  והפתרון
  ."הולכים ומתאהבים בו" -ולדברי מיכל  האולטימטיבי

 
בבניה עצמה מכיוון  -איגום המשאבים , מבוגרת למרכז הענייניםהה יאוכלוסיהכנסת ה: היתרונות גם רבים

וההפעלה תפעול ב , תכננה מזה מספר שנים ומתכוונת לבצעל כבר "שאנחנו נכנסים לפרויקט שהחכ
הקרבה לבית הספר חשובה : וגם . למקום בו כל הפעילויות מרוכזותהסעת המשתתפים ב, השוטפים

 .מעורבת בקהילה ותורמת לה, בריאה, ילהאוכלוסייה פע: ובתחום ההתנדבות ותאפשר פעילות בין דורית
 

שתשתלבנה ל במועדון הכפרי "של החכ סיפר על תכניות ההרחבה, יתל החברה הכלכל"מנכ –שי בוים 
 .עם בניית המרכז

 
מיכל ולשי על הצגת הדברים וציין כי המרכז לגיל השלישי הוא אחד הפרויקטים ל בשם המליאה רון הודה

. ב"לגייס עבורו כספים בנסיעתו הקרובה לארהשהוא מתכוון להציג ולנסות 
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: תכנית החומש ליישובים .ה

לישובים  במהלך של הכנת תכנית חומשעכשיו אנחנו , כפי שדווח בישיבת המליאה האחרונה
חרטנו . מבני הציבור בישוביםאת ולהרחיב לפתח , שמטרתה לעזור לישובים להשלים, היהודיים

גדלים גם המתקנים שצריכים לשרת את התושבים  הישובים על דגלנו את גידול הישובים וכאשר
, ומוצגת היום להתייחסות ההנהלהבשלבי הכנה די מתקדמים  תהתכנית נמצא. צריכים לגדול

 .לקראת הבאתה לאישור המליאה
 

יכולת הפיננסית ; עדיפויות יסדרטבלת ; של התכנית מתווה :נדבכים 3כוללת  רון ציין כי התכנית
 .עוצילב

 
, יושבי ראש)הציג את מסגרת התכנית ועקרונותיה וציין כי נשלחה היום לכל הישובים  הוא

עודכנה צגה לפני כשנתיים במליאת המועצה וטבלת הצפיפות שהו( מזכירים וחברי המליאה
, לעדכן אותם/הישובים נתבקשו לבדוק את המספרים המופיעים בטבלה ולאשר. במהלך השנים

י צפיפות "כם שיאפשר לנו ליצור מפתח לדירוג הישובים עפמ שנוכל ליצור בסיס מוס"ע
. השימוש במבנים

 
בים בהיקף כולל תכנית חומש לבינוי מבני ציבור בישומדובר ב –לגבי היכולת הפיננסית לביצוע 

רון הציג את התכנית . הרבה מאוד כסף שלא נמצא כיום בתקציבי המועצה ₪ -מיליון  50-של כ
קיימת השתתפות של בתנאי שיהיה רק צה וציין כי הביצוע בישוב להשגת הכספים מצד המוע

מול כספי ינג 'מצ 1:1לפחות ביחס של ( מקורות חוץממקורותיו העצמיים או גיוס מ)הישוב 
. המועצה

 
הגענו לשלב שאנחנו בוגרים הוא סבור ש אבלבמועצה מדובר בשינוי אסטרטגי מהותי , לדברי רון

נציג את התכנית עם דירוג , בישיבת המליאה הקרובה .ו בידייםמספיק ויכולים לקחת את עצמנ
. נדברר ונפרסם אותה, הישובים ולאחר אישורה

 
 
: אישור סדר היום לישיבת מליאת המועצה .ו

 28.3.11הנהלת המועצה מאשרת את סדר היום לישיבת המליאה שתתקיים ביום 
 
 
 
 

רון שני :         רשמה
ראש המועצה בטי שוייצר        

 


