לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה
שהתקיימה ביום  05.02.2018במשגב

השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,דני עברי (יודפת) ,רפי דיין (מורשת) רותי יהודה (שורשים) ,אילן מאייר
(מנוף) ,רונן גל (מעלה צביה).
נוכחים :ד"ר חיה בנדק ,עו"ד קובי קורין ,נירית סגל ,דודו דהן ,גלעד אוסטרובסקי ,גיל גורייבסקי.
א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת המועצה מס'  01.18מתאריך .15.1.2018

ב .דיווחים
קרן ארנונה ממשלתית
קרן הארנונה הממשלתית הוקמה ע"י משרדי האוצר והפנים .בתוך מספר שנים קופת הקרן תגיע לכ 500-מלש"ח;  300מלש"ח
יגיעו מערי עולים ,ו 200-מלש"ח יגיעו מקופת משרד האוצר .בשנת  2017הקרן חילקה כ 140 -מ'  .₪לאחר חלוקת כספים מהקרן,
המועצה האזורית משגב קיבלה  1.25מלש"ח.

תכניות מתאר ליישובים
שתי תכניות הוגשו לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – לוטם ומצפה-אבי"ב .שתי התכניות אושרו תחת תנאים סבירים .הגורמים
הרלוונטיים בכל תכנית יתקנו אותן לפי ההערות .התכניות מאפשרות המשך התרחבות של היישובים.

משגב בחירום
בעבר ,נבחרו מנהלי אשכולות/זירות מתוך היישובים אשר יתפקדו כרכזי אשכולות/זירות מטעם המועצה ,בעיקר בזמן אירועים
שקורים באותו זמן בישובים .לצערנו ,נראה כי המודל לא צלח .לכן ,כחלק ממסקנות התרגיל האחרון במשגב ,הוברר כי יש צורך
בשינוי .הוחלט על הקמת מכלול-יישובים שינוהל ע"י מנהל אגף פיתוח יישובים .לכל אשכול יישובים יהיה נציג/רפרנט שיעבוד
מול רכז צוות החירום ביישובים .באירוע חירום ,המידע יוזרם ע"י הגורמים המתאימים ישירות למוקד מל"ח .אנו נבחן את התפקוד
בתרגולים הבאים.

קמפוס משגב
משרד החינוך דורש קבלת רישיון בי"ס עבור "קציר" .כעת אנו פועלים מול משרד החינוך כדי להתאים את הנהלים לטובת קיצור
ההליכים לרישוי ביה"ס .במקביל ,אנו פועלים למימוש הכספי של ביה"ס קציר .בתוך כך ,אגף החינוך פועל בשיתוף משרד החינוך
להכרה במורי בי"ס קציר למתן ציוני מגן לבחינות הבגרות.

ד.נ .משגב  | 2017900טל | 04-9902312 .פקסWWW.MISGAV.ORG.IL | 04-9902391 .
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

2
לשכת ראש המועצה

טורבינות רוח
התקיימה במועצה פגישה עם חב' זודיאק .לפני מספר חודשים התקיימה פגישה עם חברת אנלייט .בפגישה השתתפו נציגי יישובי
ההר ,מ.מ כפר ורדים ונציגי החברה .בשלב זה נראה כי הצלחנו לעצב ולקבע את העקרונות הראויים לנו לבניית טורבינות .הסבירות
להצבת טורבינות בסמיכות קרובה ליישובי משגב נראית די נמוכה בשלב זה.
פארק תעשיות משגב "תרדיון"
לאחרונה התקבל תקציב לפיתוח כלכלי של אזור התעשייה תרדיון .הכסף מיועד לפיתוח מבנן  300ותואם את המלצות הוועדות
המקצועיות השונות .הכסף התקבל במועצה וככל הנראה יינתן כהלוואת בעלים.

תכנית "ניצנים" במשגב
בימים אלו התקבל חלקו הראשון של ההחזר הכספי על השתתפות תלמידים בתכנית .ההחזר הוא ביחס לנוכחות וככל שההשתתפות
גבוהה יותר ,כך ההחזר גבוה יותר.

בי"ס מעלה-צביה
ההסכם למעבר למוכש"ר (מוכר ורשמי) נחתם בין היישוב והמועצה .כעת ההסכם עובר לעיון משרד החינוך .נשוב ונעדכן
בהתפתחויות.

בי"ס לבון
המכרז לבניית ביה"ס מוכן .סיור קבלנים פורסם ויתקיים בימים הקרובים .השתתפות המועצה תעמוד על  4-5מלש"ח לביה"ס לבון,
וסכום דומה יועמד לבניית חטיבת-כיתות בקמפוס משגב .בשלב זה ,אנו פועלים לפתוח את ביה"ס במיקום זמני .לאחר שהתקיימו
סיורים ,הוחלט לפתוח את ביה"ס באופן זמני בהר-חלוץ .ביה"ס ייפתח במבנה שהיישוב רכש מהסוכנות היהודית .במבנה יש מקום
לשתי כיתות ,כיתת-ספח ,ואזור מינהלה .ביה"ס כבר קיבל סמל מוסד .כעת מתקיימת התארגנות מקצועית לפתיחת הלימודים .כמו-
כן ,יש צורך לסייע להר-חלוץ להעביר את בית-הנוער של היישוב שבמקומו ייפתח ביה"ס .בשנה"ל הקרובה ייפתחו  2כיתות א'
בלבד ,היות ואין מקום לכיתות ב' .העמדה המקצועית של אגף החינוך היא לפתוח רק  2כיתות א' בשנה"ל הקרובה .התשובה
נמסרה להורי התלמידים .ההרשמה לכיתות א' פתוחה כעת .לכיתות א' נרשם מס' גדול של ילדים.
סבב התייחסויות:
אילן :הורי הרכס מעדיפים להישאר בבתיה"ס הקיימים ,לעומת הורי היישובים האחרים שמעדיפים לעבור להר-חלוץ/לבון .לדעתי,
במידה ויש ביקוש לכיתה אחת מכל שכבה – עדיף לעשות כן .זהו צעד שעדיף פדגוגית .יש צורך לקיים את הדיון במליאה ,לאחר
שהנושא התבקש ע"י חברת-מליאה.
רותי :מהו הפוטנציאל של מס' התלמידים?
רון :פוטנציאל קיים ל 2-כיתות א' .יש לקחת בחשבון שיש סיכוי שביה"ס הקבוע לא ייפתח בשנה"ל תש"פ.
דני :לא נראה כי צריך להביא את הנושא למליאה.
רון :אני מציע שיינתן דיווח למליאה ולאחר מכן סבב התייחסויות .במידת הצורך ,הדיון בנושא יעלה במליאה שאח"כ.
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ג.

רוכלות בשטחי מרכז המועצה .מציג :גלעד אוסטרובסקי

ד"ר גלעד אוסטרובסקי ,מנהל אגף סביבה וקיימות במועצה ,הציג את ממצאי הבדיקה שעלו לאור דו"ח הביקורת של מבקר
המועצה .רקע :קיימת החלטת מליאת המועצה משנת  ,2003שהגדירה את מדיניות המועצה ואת חמשת המתחמים בשטחי
המועצה המותרים לרוכלות .החלטת המליאה מאפשרת להוסיף או לגרוע אתר מסוים מרשימת המקומות המותרים לרוכלות.
לאחר בקשה של תושב המועצה להצבת דוכן לרוכלות ,אושרה בקשתו בסייגים מסוימים ,תוך היוועצות רחבה בין גורמי
המועצה השונים.
רון :מבקש שהמסמך יוצג בפני מליאת המועצה ,תוך שקילת האתרים .ההנהלה תעודכן ולאחר מכן הנושא יובא למליאה.

ד .תנורי עץ ומפגעי עשן
רון :לאחרונה פנתה קבוצת תושבים מיובלים בנוגע למפגעי עשן קשים הנובעים מהבערת קמינים בבתי היישוב .לאחר שערכנו
עמם ועם נציגי הישוב שיחה מקיפה בשיתוף הצוות המקצועי מטעם המועצה (ר' המועצה ,מנכ"לית ,הנדסה ,איכו"ס,
יועמ"ש) ,הוסבר כי כעת הכלי היחידי שעומד לרשות המועצה הוא בדיקת גובה הארובות בבתים .בעבר התקבלו תלונות על
גבהי ארובות וליקויים אלו אכן תוקנו על ידי בעלי הבתים .כמו-כן ,סוכם שהמועצה תבדוק את נושא חקיקת-העזר בנושא.
במקביל ,הוסכם כי על ועד יובלים לערוך הסברה בקרב תושבי קהילת יובלים כדי לגבש הסכמות בנושא .כמו-כן ,הועלתה
הצעה לחקיקת-עזר שמבחירת היישוב אם להצטרף אליה או לאו.
עו"ד יעקב קורין ,הציג סקירה של האופציות המשפטיות שעומדות בפני המועצה.
מוחמד :אישית הריח מפריע לי מאד ,אבל אני מתנגד לחקיקת-עזר בנושא .יהיה קשה מאד לאכוף את הנושא.
רותי :איך ניתן לכפות את המצב על תושבים? צריך לאכוף את גובה הארובות.
רון :גובה הארובות בפיקוח וגם נאכף ,אך לא בהכרח עוזר.
אילן :קהילות צריכות לקבל החלטות פנימיות ,ולא ניתן לנהל קהילות באמצעות חקיקת-עזר .ניתן לרכוש חומר ותנור ייחודיים
שמעשנים הרבה פחות .אולי המועצה צריכה לעודד רכישה של החומרים הללו באופן מרוכז .ניתן וצריך לפעול בהסברה
בהרחבות היישובים ובהסכמות .צריך לעודד אלטרנטיבות עם מאמצים הסברתיים .לא ניתן לעשות את הדברים הללו בכפייה.
לגבי תנורים קיימים -צריך לעודד את המעבר לתנורים חדישים באופן מרוכז שעשוי להוזיל -והכל באמצעות תהליכים קהילתיים
פנימיים.
דני :אני נגד חקיקת-העזר ,צריך לעשות את הדברים בצורה קהילתית של הקשבה והסכמה.
גלעד :קשה מאד לאכוף את הנושא הזה .צריך להטיל אשמה נקודתית כדי לאשש .הנושא צריך להתמקד בהסברה.
רונן :יש צורך לטפל בנושאים הללו בתוך הקהילה.
רון :ההצעה שלי היא להעביר את הנושא לוועדת איכות הסביבה ,עם הנחייה לבקר ברשויות אחרות ולהביא המלצות להנהלת
המועצה.
רותי :לא לחקיקת-עזר ,כן לתהליכים קהילתיים ופתרונות אחרים.
החלטה :הנהלת המועצה מנחה את וועדת איכות הסביבה לבדוק את הנושא ,ללא אספקט חקיקת-העזר .כמו-כן ,יוצג לוח
זמנים להצגת מסקנות הוועדה בפני הנהלת המועצה.
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ה .השתתפות היישובים בתכנית החומש
בהמשך לשני תב"רים שהוצגו במליאת המועצה האחרונה ,בהנהלה הקודמת התקיים דיון כללי .ועדת הכספים דנה בנושא,
והסיכום הופץ לכולם.
הנושא נסוב סביב שני תב"רים:
מורשת :בניית מעון יום שלא במסגרת תכנית החומש .תכנית החומש של מורשת התמקדה בבית הכנסת .לכן ההנהלה ממליצה
לאשר את עדכון התב"ר כפי שגזבר המועצה הציג.
גילון :בניית מעון-יום שגויס עבורו כסף ע"י המועצה ,הועמד תקציב תואם מטעם היישוב ("מאצ'ינג") .לבסוף ,משרד הכלכלה
(דאז) מימן את בניית מעון-היום במלואה.
נשאלת השאלה -מה קורה עם העודף של היישוב -במצב של מימון-עודף?
רון הציג טבלה של השתתפות תכנית החומש הראשונה ואת המלצות ועדת הכספים שנשלחו לחברי ההנהלה.
רונן :המלצות וועדת כספים התבססו על נתוני ביצוע של תכנית החומש ,כפי שהוצגו לוועדה .מבקש שיועברו אלינו נתוני
הביצוע שרון הציג.
דני :הופר איזון מסוים בין היישובים ,צריכה להתקבל החלטה לתיקון העיוות.
אילן :יש צורך שבתכנית החומש השנייה הסכומים לא יועמדו לטובת גילון.
החלטה :בפרויקט החומש א' בגילון המועצה הצליחה לגייס את מלוא עלות הפרויקט ,ולכן ממליצים לאשר בתב"ר את החזר
השתתפות הישוב .ההנהלה רואה בפרויקט החומש בגילון בשלבים א' ו ב' כפרויקט אחד בחישוב השתתפות הישוב
והמועצה/מדינה.
בעד .7 :נגד .0 :נמנע.0 :

רון שני
ראש המועצה

רשם :גיל גורייבסקי
ט.ל.ח
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