לשכת ראש המועצה

ישיבת הנהלת המועצה 1171/
שהתקיימה ביום  71.3.32במשגב

השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,רפי דיין (מורשת) ,רותי יהודה (שורשים)
חסרים :דני עברי (יודפת) ,רונן גל (מעלה צביה) ,אילן מאייר (מנוף)
נכחו :ד"ר חיה בנדק ,עו"ד קובי קורין ,נירית סגל ,דודו דהן ,רלי דהן ,גיל גורייבסקי

א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס'  2152/מתאריך .1/.21.22

ב .דיווחי ראש המועצה:
תביעה משפטית מול חב' שחר צח הסעות
במשפט שנוהל מול המועצה ע"י חב' שחר צח הסעות ,ייצג את המועצה עו"ד קורין .התביעה נדחתה בכל הערכאות .רקע:
קווי היסעים במועצה מוגדרים כפונקציה של מרחק וזמן .במכרזי ההיסעים המציעים מתבקשים לתמחר את הקווים ,וכל מציע
מגיש הצעה לעלות הקו .חב' שחר צח הגישה הצעה וזכתה בעבר במכרז ,כאשר בתביעה החברה ניסתה לקבל תשלום עבור
כפילות קווים.

הטבות המס ליישובים
הלמ"ס פרסמה מדד לכל היישובים בתוך המועצה האזורית ,אשר לפיו רשות המסים קבעה את הזכאות להטבה .כמועצה
אנחנו מדורגים באשכול  .7כל יישוב במועצה אשר דורג באשכול  2ומטה ואשר נמצא מעל קו רוחב מעל  7/7זכאי להטבת
המס .היישובים הבדואים (אשכול  )1זכאים (פרט לדמיידה שנמצא מררום לקו רוחב  )7/7וכך גם הררית שדורג באשכול .2
לציין כי עדיין יש תביעה המתנהלת בבג"ץ בדרישה לזכאות ישובי המועצה להטבות מס בשנת  .1722טרם התקיים דיון
בביהמ"ש בנושא זה .החוק מגדיר שאם יישוב קיבל הטבת מס וכתוצאה משינוי פרמטרים היישוב שינה אשכול ,אזי היישוב
ייהנה מההטבה למשך שנתיים .גם נושא זה יידון בביהמ"ש.
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מאבק טורבינות הרוח
אנחנו ממשיכים בעבודה השוטפת .קיבלנו טיוטה ראשונה של עמדת היועצת סביבתית ששכרנו  -עליזה רוטמן מיעד .עליזה
כתבה חו"ד על הטורבינות ,כולל המלצה היכן ניתן למקום והיכן לא ניתן למקם .במקביל ,מתקיימים דיונים בכנסת בנושאים
הללו .אחד הנושאים הבולטים בתחום זה הינו בתחום כיבוי-אש ,אשר במצב שיש טורבינות  -לא ניתן לבצע כיבוי אש ביעף
של מטוס.

כביש פלך
ועדת הערר של המועצה הארצית החליטה לא לקבל את התכנית ולבטל את האישור .אנו בודקים את האפשרות לערער על
ההחלטה הזו בפני מליאת המועצה הארצית .המשמעות אינה טובה משום היישובים לא מתפתחים .הטענות נגד )2 :המערך
לא נבחן ברמה הארצית ,והכביש צריך לשרת יישובים רבים )1 .לא בוצע תסקיר השפעה על הסביבה ולכן הנושא לא נידון
מלכתחילה )3 .הוועדה המחוזית לא דנה בחלופה צפונית.

גן הילדים ביעד
לקראת שנה"ל ביעד היו כ 37 -ילדים רשומים .במהלך הקיץ נמסר ליישוב שהגן ייסגר בגלל מיעוט ילדים .בתוך כך ,ובמאמץ
מצד היישוב נרשמו והגיעו ל 32 -ילדים .המועצה הודיעה על פתיחה מחודשת של הגן .לאחר פתיחת השנה התברר שהילדים
שנרשמו לא מגיעים לגן ,ולכן משרד החינוך מתקצב רק גן אחד בישוב .המועצה פועלת בהתאם להנחיות ותקני משרד החינוך.

תביעת מקורות-איגוד ערים לביוב כרמיאל
בהתאם להחלטות ההנהלה נעשה ניסיון להגעה להסכמה ,אך התברר כי מקורות הגישו כבר את התביעה .הוכן כתב הגנה ע"י
עו"ד קורין ועו"ד חצור.

בי"ס גליל
התקיים דיון במועצה בנושא עתיד ביה"ס מתוך חשש של צוות ההנהלה בפתיחת בי"ס לבון .ביה"ס רוצה לעבור מאשבל
ומעוניין לפתוח את ביה"ס ברכס הצפוני .הובהר כי לבי"ס ייחודי נרשמים בגלל מאפייניו הייחודיים .מנהלת אגף החינוך בדקה
את הנושא מול מנהלת המחוז ד"ר אורנה שמחון אשר שללה את נושא שינוי המקום.

דירקטוריון קולחי משגב
תקנון החברה קובע כי מס' הדירקטורים יהיה בין  ,/-9כאשר ההרכב הוא במבנה "שליש-שליש-שליש" .בפועל ,נהגנו שיש 27
חברי דיר' כאשר מדובר ב ,912 -בדומה לחברות האחרות ,ולכן הועדה לאישור דירקטורים בחברות העירוניות לא מוכנה לדון
בהרכב הדירקטוריון ובאישור נציגות הציבור החדשות עד שהנושא יוסדר .הוחלט לנקוט בשני צעדים )2 :שינוי התקנון ,בדומה
לחברות האחרות )1 .להביא בפני המליאה הצעה כי איוש נציגי המליאה יהיה שלושה נציגים עד לאישור התיקון לתקנון.
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ג .האטה בקליטה במשגב
מצגת בנושא הוצגה ונסקרה בפני ההנהלה.
החלטה :ההנהלה מנחה את המועצה להציג בפני ההנהלה תחזיות ופתרונות .בעד .4 :נגד .7 :נמנע.7 :
רותי יהודה :מבקשת לבדוק אפשרות לנסות לדון מול רמ"י על מחירי הקרקע.

ד .תכניות עבודה לשנת 1727
מבנה תכניות העבודה לשנת  1727הוצגה ונסקרה בפני ההנהלה.
רותי יהודה :מבקשת להציג את התוכנה ואת התוצרים בפני מליאת המועצה.

ה .שונות
הצגת נושא האשראים לשנת  ,1727בהשתתפות חיה בנדק:
הנהלת המועצה מתבקשת לאשר את מסגרות האשראי המוענקות לרשות .יש לציין כי ברוב המקרים המועצה לא נדרשת
לנצל את המסגרות .מסגרות האשראי הן עפ"י הבנקים ,כדלקמן:
בנק הפועלים  477 -אלש"ח.
בנק מזרחי  2,/77 -אלש"ח.
בנק לאומי  2,/77 -אלש"ח.
בנק דקסיה  2,777 -אלש"ח.
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את מסגרות האשראי של המועצה לשנת  1727כפי שהוצגו בפניה .בעד .4 :נגד .7 :נמנע.7 :

דיון-חוזר בחל"ת עובדת ,בהשתתפות חיה בנדק:
ההנהלה קיבלה הסברים על אודות בקשת החל"ת של העובדת.
החלטה :ההנהלה לא מאשרת את בקשת העובדת לחל"ת .בעד .4 :נגד .7 :נמנע.7 :

רון שני
ראש המועצה האזורית משגב

רשם :גיל גורייבסקי
ט.ל.ח
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