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א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס'  6/11מיום 3.10.11
ב.

דיווח ראש המועצה:
פרס ניהול תקין – כפי שדווח קודם לכן ,קבלנו גם השנה פרס ממשרד הפנים על ניהול תקין .אנחנו לא יודעים
עדיין מה יהיה הפרס הכספי הלווה – משערים שיהיה בגובה כ ₪ 300,000-ומקווים שנקבל אותו בקרוב .בהחלט
מכובד !
פרס השר להגנת הסביבה – קבלנו היום הודעה שמשגב נבחרה כרשות שתקבל השנה את פרס השר להגנת
הסביבה .הפרס יחולק ביום  8.1.12בבית הנשיא וילווה בפרס כספי בסך  .₪ 50,000הרבה כבוד והערכה לפועלנו !
ישוב לדורות – אנחנו ממשיכים להתקדם ,לעבד את הנושאים שעלו במרחב הפתוח ,ולהשליך אותם על עבודת
הצוותים .בשבוע שעבר כינסנו את הצוותים המובילים ובשבוע הבא ייערך מפגש סיכום עם המנחה של המרחב
הפתוח .מדובר בתהליך שלא נעשה אף פעם ואנחנו לומדים תוך כדי תנועה.
במקביל משרדי הממשלה השונים ומועצות אזוריות אחרות מסתכלים עלינו .בשבוע הבא תתקיים במשגב ישיבה
של שלוש מועצות פיילוט (משגב ,בני שמעון ומגידו) ,בהשתתפות נציגי משרדים שונים ומרכז המועצות
האזוריות .כל מועצה תציג את התהליך האסטרטגי שלה על מנת שנלמד אחד מהשני ובסופו של דבר ,נפיץ את
התהליכים והתוצרים לכל מי שירצה לבצע תהליך דומה.
קיימות  -בשבוע שעבר רון השתתף במפגש מועצות שמתעסקות בנושא קיימות .הוא הציג את הנעשה במשגב
ועורר הרבה מאוד עניין בקרב המשתתפים.
בי"ס יסודי משגב  -סיימנו בניית כיתה נוספת על יד הספריה ,שתשמש לתגבורים לאור הגידול של ביה"ס
היסודי והתווספות ילדי אשחר .יחד עם זאת ,קבלנו כבר עכשיו ממשרד החינוך עוד  50שעות תגבור לביה"ס,
כהערכה על קבלת התלמידים של אשחר בכמעט אפס זמן  -ונקבל עוד שעות לטובת תגבור בלימודי יהדות.
במקביל ,בודקים עם מנהלת ביה"ס יסודי האפשרות להארכת יום לימודים לטובת התלמידים המעוניינים בתגבור
בלימודי יהדות.
אקי"ם – מר עמי איילון  -היו"ר החדש של אקי"ם ,ביקר בשבוע שעבר במשגב .דובר על שילוב ילדים עם צרכים
מיוחדים  -בעיקר ילדים עם פיגור נפשי ,מערכות תומכות ומערכות לימודיות וחברתיות במגזר היהודי והבדואי.
היו"ר התעניין במיוחד במגזר הבדואי (שם נמצא רוב הילדים עם לקויות אלו) .הוקמה בתמיכת אקי"ם עמותה ע"י
הורים מסלאמה וחוסנייה ,שמטרתה לעזור להורים להתמודד עם ילדים כאלה.
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המועדון הכפרי – החברה הכלכלית מגישה תכניות מאוד שאפתניות ,עם השקעה של הרבה מיליוני שקלים,
לכמעט הכפלתו של המועדון הכפרי (הקמת בריכת שחיה נוספת ,חדר כושר מאוד גדול ועוד) ,כאשר הקומה
הראשונה של המבנה (עבורה צריך יהיה לגייס עוד כספים) ,תיועד לפעילות עמותת מרחבים .החכ"ל הציגה את
התכנית הראשונית בדירקטוריון של החברה ,שביקש להעביר את התכנית העסקית לבדיקה נוספת של החישובים.
עוד בנושא המועדון הכפרי  -בשבת האחרונה היתה רוח חזקה מאוד והגג ניזוק .הקטע העליון נעקר ממקומו
וחלקו נפל לתוך המים .במזל לא פגע באף אחד ,למרות שהיו אנשים בתוך הבריכה באותו זמן .כרגע הבריכה
מושבתת לצורך בדיקת מקור הכשל ותיקון הנזק .הבריכה תחזור לפעילות לאחר בדיקות מהנדסים של המבנה
והבטיחות בו.
ראס אל עין – ממשיך להעסיק אותנו בשבועות האחרונות .כתוצאה ממתחים פנימיים בתוך הישוב אדם נפצע
מירי ,והיה צריך לעבור ניתוחים .מנסים להגיע לסולחה ולשקט אבל הפעם זה הרבה יותר קשה.
עיד אל אדחה  -התחיל אתמול .היום רון ,מוחמד יורם די-נור וחיים ריס עשו ביקורי חג בישובים הבדואים .בשם
מליאת המועצה – חג שמח ! בתי הספר הבדואיים עושים גשר השבוע באישור משרד החינוך .יחזירו את היום
במהלך חופשת החורף שלהם.
הסעת תלמידים  -מאז החזרה מחופשת סוכות ,אנחנו נתקלים בבעיות שונות בקווים של אבטליון וכמון (שולחים
אוטובוסים לא תקינים ,חסרות חגורות בטיחות ועוד ליקויים כאלה ואחרים) .כנסנו את המסיעים והתרינו בפניהם
וגם נכנסנו לפעולה מאוד אינטנסיבית גם חוזית וגם ביקורתית ובשבועיים האחרונים הבקרים שלנו מבצעים כל יום
ביקורת בקווים אלה .בינתיים זה מתפקד כראוי  -נמשיך לעקוב ולטפל באם יידרש.
פסטיבל הזית  -אירועי הפתיחה היו לפני שבועיים בעכו .חבורות הזמר שלנו הופיעו באירועים שונים .ניצלנו את
ההזדמנות כדי לעשות שבתות פתוחות לקליטה בשני ישובים  -בתובל ובלוטם .היתה היענות מאוד יפה.
תקשוב בתי ספר יסודיים  -התחלנו בפרויקט חדש של מחשוב כל בתי הספר היסודיים במועצה .משמעות
הדבר  -בכל כיתה יהיה ציוד אורקולי ולכל מורה מחשב ,כך שהוא יוכל להתחבר אליו ולעבוד מול התלמידים
בצורה אינטראקטיבית .מדובר בפרויקט של כמה מיליון שקלים ,כאשר רוב הכסף יגיע ממשרד החינוך .גם
המועצה תצטרך לתרום את חלקה  -הנושא יבוא לדיון במסגרת תקציב הפיתוח .אנחנו מחויבים לסיים את
ההכנות (הרבות) של הפרויקט עד סוף חודש פברואר.
בי"ס עודד ביקש לא להשתתף בפרויקט ,מסיבותיו הוא .החלטנו לגבות את בקשתו מול משרד החינוך.
בי"ס על יסודי משגב יכנס לפרויקט בשלב מאוחר יותר.
אורט עולמי – מועצת הנגידים של אורט העולמי התארחה בשבוע שעבר בבי"ס על יסודי משגב .הצגנו להם את
מה שאנחנו עושים בתמיכתם – יש לנו כרגע  10כיתות חכמות ודברנו איתם על הרחבת הפרויקט כדי לשדרג
לגמרי את כל ביה"ס .הם מאוד התרשמו והביעו שביעות רצון מרמת הלימודים אצלנו (לדבריהם  -הרבה יותר
גבוהה מאשר במקומות אחרים) .יש סיכוי שבשנה הבאה יעזרו לנו להגיע לרמת מחשוב הרבה יותר גבוהה.
כבישים  -ניתן צו התחלת עבודה לביצוע העבודות בכביש כמון-מכמנים והכלים כבר במקום .בעוד כשבועיים נוכל
לראות תחילת העבודה בשטח .לגבי כביש יודפת-הררית ,הוא כרגע בתכנון (לוקח כשנה).
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ג.

הצגת התקציב השוטף לשנת :2012
שאול תיאר את תהליך הכנת התקציב השוטף לשנת  2012שהתחיל בחודש יוני .הוא ציין כי יעדי המועצה,
שאושרו ע"י המליאה ,ובקשות מנהלי המחלקות היוו בסיס לדיונים בוועדת הכספים ולגיבוש המלצתה למסגרת
התקציב.
שאול הציג בהרחבה את תקציב ההכנסות  -מחולק לשני סוגי הכנסות :כלליות (נתון לשיקול דעתנו) והייעודיות
(מגיעים בעיקר ממשרדי הממשלה) ואת תקציב ההוצאות הכולל :פעולות המחלקות ,שכר ופירעון מלוות.
עפ"י המלצת ועדת הכספים ,יש להגדיל את מסגרת התקציב לשנת  2012ב 3,150-אלפי  ₪ולהעמיד אותה על
 142,500אלפי .₪
רון ביקש להודות בשם הנהלת המועצה לוועדת הכספים ,לשאול אשואל ,ללימור ברק ,לאלון זלצמן ולכל צוות
אגף הכספים על עבודתם היסודית והנאמנה .לדבריו  -זו תעודת כבוד שאנחנו יכולים להפקיד את הכנת תקציב
המועצה בידי הצוות המקצועי וועדת הכספים ולדון בו ברמה יחסית גבוהה  -הביקורת החיצונית בודקת אותנו
ובד"כ אין לה הערות .גם לא מובן מאליו שאנחנו מגדילים את התקציב שלנו כאשר לא מעט רשויות אחרות
דווקא מקצצות .בארבע השנים האחרונות אנחנו בגידול ממוצע של  7%שנתי בתקציב שלנו כנגד קצב גידול
תושבים של כ .4%-משמעות הדבר  -אנחנו מגדילים את התקציב ויחד איתו מסגרת השירותים בכמעט פי שניים
מקצב גידול האוכלוסייה.
זו גם השנה שנייה ברציפות שאנחנו מרשים לעצמנו לקחת את הסיכון להגדיל את התקציב בתכנון ולהבטיח בכך
למערכת לחיות ברווחה כבר בתחילת השנה ולהתנהל בצורה יותר מקצועית ,בלי תזזיות של התקציב .שוב ,הרבה
תודה לכל העוסקים במלאכה !
לגבי העברות לישובים – עפ"י הנחיות של משרד הפנים דרשנו מכל הועדים לפתוח חשבון בנק של הועד
המקומי ,אליו תועבר השתתפות המועצה .באשר לניהול החו"ז מול הגבייה של הארנונה – ישנם ישובים שאינם
גובים היום את הארנונה בצורה מרוכזת (המועצה עושה זאת ישירות מהתושבים) .בהתאם לאחת ההחלטות
ממליאות קודמות ,אנחנו מפחיתים מישוב שלא מבצע גביה מרוכזת את העברה ב 60-ש"ח למשפחה/לשנה.
נצטרך לחשוב איך לנהוג כלפי הישובים שכן גובים ולמעשה משמשים קבלני גביה שלנו .נדון בועדת הכספים
ונגבש החלטה.
הוחלט :הנהלת המועצה מאשרת הצגת התקציב בפני מליאת המועצה.

ד.

המלצות הצוות הציבורי לבתי עלמין:
דני עברי דיווח על עבודת הצוות הציבורי שהוא ריכז בחודשים האחרונים ועל הסוגיות השונות שנדונו במסגרתו,
וביניהן :החלטת המליאה מלפני מספר שנים ,להקים בבית העלמין במשגב חלקה נפרדת ללא יהודים וגם לחיילים.
החלטה זו לא יושמה עד היום מכל מיני סיבות (האירועים שקרו טופלו באופן נקודתי).
דובר גם על החלטת המועצה למסור לכרמיאל על רצונה להשתתף באיתור מקום לבית קברות אזורי ,באזור
שמצפון לאזור תעשייה בר לב; על אי-התנגדות להקמת בתי קברות יישובים לישובים המעוניינים בכך ,על אף
העובדה שהדבר נוגד את הנחיות התכנון הארציות והאזוריות; וגם על פתיחת אפשרות למעוניינים בכך ,לקבורת
מכפלה ושמירת קבר לקבורת בן זוג לאחר אריכות ימיו ,ללא תשלום.
דני הדגיש כי היום קשה עד בלתי אפשרי לאשר בית קברות חדש – מאוד קשה גם להרחיב בית עלמין קיים.
בשלב זה ,הועדה ממליצה לעשות את הדברים בהדרגה ,בפיילוט ,ולהטמיע אותם לאט לאט.
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לדברי רון ,מדובר בנושא מאוד רגיש .לא נעשה שינויים בשנה הקרובה – נייצר רק מספר אפשרויות ,נבחן אותן,
נקשיב ונלמד צעד צעד .הועדה הציגה בחוכמה עבודה בשלבים .בשלב ראשון ,נתחיל למלא את החלטות
המליאה מן העבר לגבי החלקות לחיילים והלא יהודים .החידוש הוא הכנת שורה של מכפלה עבור מי שרוצה
מכפלה ושמירה ללא תשלום – נבצע ונראה את התגובות.

ה .אישור סדר יום לישיבות המליאה:
הנהלת המועצה מאשרת את סדר היום של שתי הישיבות הקרובות – ביום  14/11/11וביום .27/11/11
ו.

שונות:
פיצויים – הנהלת המועצה מאשרת העברת הפיצויים של רחל קרלין ז"ל ליורשיה ,בכפוף לאישור משרד
הפנים.

רשמה:
בטי שוייצר

רון שני
ראש המועצה
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