לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 5071/
שהתקיימה ביום  21.6.102.במשגב
השתתפו :רון שני (ראש המועצה) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,דני עברי (יודפת) ,אילן מאייר (מנוף) ,רונן גל
(מעלה צביה) ,רפי דיין (מורשת) ,רותי יהודה (שורשים).
נוכחים :ד"ר חיה בנדק ,נירית סגל ,דודו דהן ,שאול אשואל ,לימור ברק ,גלעד אוסטרובסקי ,רלי דהן ,עו"ד יעקב
קורין ,גיל גורייבסקי.
א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת המועצה מתאריך  71.5.80ומתאריך .75.5.80
ב .דיווחים
טורבינות רוח
הוועדה המחוזית פרסמה טיוטת נייר עמדה -היכן נכון להקים טורבינות במחוז הצפון ,היכן ממליצים לאשר או לא
לאשר וכו' .התקיים שימוע ציבורי שאנו השתתפנו בו ועמדותינו התקבלו ברובן .לפי הערותינו ,התקבלו החלטות
שיחולו על כלל המחוז .הצעתנו הייתה מצפון-מערב ללבון ,במרחק דיי גדול .הנושא ממשיך להעסיק אותנו כל העת.
קיימת חפיפה בין היישובים של כ 577-מ' ולכן היזמים התבטאו שאין להם ככל הנראה כדאיות בנושא הזה .מבחינת
היישובים שלנו  -המרחקים מהטורבינות מעל  577מ'.
בקשתנו לחוות דעת מרשות הכבאות ומהמשטרה טרם התקבלה .בדיוני הוועדה ,דרשנו שבכל תוכנית שמופקדת
חייבת להיות חוות דעת מפורטת של כב"ה והמשטרה.

קונסרבטוריון במשגב
לאחרונה זכינו לקבל הכרה במח' המוסיקה כקונסרבטוריון .ההכרה קובעת שתוך  4שנים נצטרך לעבור שלב ראשון
ולאחר  4שנים נעבור לשלב מס'  .3קיימת רשימת דרישות מבחינת תכני הלימוד וכלי הנגינה .יש גם תקצוב לצד
ההכרה.
רונן גל :יהיה מבנה?
רון שני :יש מספר הצעות שכעת נבחנות ,אבל נצטרך לתת פתרון של מבנה קבע .מנהלת המרכז הקהילתי תציג את
הנושא באחת מישיבות ההנהלה הבאות.

ביקור תורמת מקנדה
לאחרונה התקיים ביקור של משפחת התורמת אשר תרמה את הקומה התחתונה באולם .המשפחה תרמה כמיליון
 ₪מתוך כארבעה מיליון  ₪סך עלות המבנה .תרומתה אפשרה לנו לסיים את המבנה .בשם המועצה כולה ,אנו
מודים למשפחה.
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שבוע הספר במשגב
שבוע הספר נפתח אתמול .מומלץ מאד להגיע להרצאות הרבות שבארגון הספרייה.

תרגיל נקודת מפנה בנושא רעידות אדמה
רון סקר את מיפוי התרגיל של המועצה ,סיפור-המקרה לתרגיל ,השפעות התרגיל והדגיש את היערכות המועצה
והיישובים.

ג .מיפוי בתי ספר במשגב
ד"ר חיה בנדק ,יו"ר צוות המיפוי ,סקרה בפני ההנהלה את עבודת הצוות עד כה.
רותי יהודה :מבקשת שתצא הנחייה למליאת המועצה שיישובי מרכז משגב לא יועברו לבי"ס לבון ,וכן שיימצא
פיתרון לגודל בי"ס יסודי משגב.
אילן מאייר :מבקש שוועדת המיפוי תקבל כאילוץ לעבודתה את הקריטריון עליו הצביעה וועדת המיפוי.
דני עברי :אין חובה שכל  4בתיה"ס הממלכתיים יהיו באותו גודל .בית הספר הוא לא המבנה ,אלא הילדים והצוות.
יש כאן שאלות מורכבות שיש להתייחס אליהן עכשיו ,אך אין שאיפה להכריח יישובים לעבור ואין הכרח לשוויון
בגודל בתי הספר .החשיבה צריכה להיות  87שנים קדימה .יש חשיבות גם בחינוך הבלתי-פורמלי והמסגרות שלאחר
שעות הלימודים.
רון שני :כשביה"ס תוכנן ,היו מס' אפשרויות מיפוי .לפני כשבוע ,כתבתי שבתי-ספר בונים בשמחה ולא בכפייה,
לצערי מלים אלו לא הרגיעו את הרוחות .אנחנו צריכים לייצר לביה"ס אווירה תפקודית חיובית .צריכה לצאת שוב
אמירה -יישוב שלא מעוניין ,לא יישונה המיפוי שלו .אני מבקש שתצא אמירה שיישובי מרכז משגב לא עוברים ,כי
יישוב שלא מעוניין בכך  -לא יעבור .לגבי מנדט הוועדה -יש לצמצם את המנדט ולמקד אותו ליישובים שכן
מעוניינים .לגבי התשתיות הקיימות בבתי הספר -זהו תפקידה של המועצה ולא של הוועדה למיפוי .אם יידרש שינוי
ארגוני בתוך ביה"ס  -זהו תפקיד אגף החינוך במועצה.
רונן גל :יש הרבה חוסר הרמוניה סביב הנושא בגלל ריבוי מסרים .תהליך כזה לא יכול להיות מובל ע"י  7ראשים.
אילן מאייר :מי שצריך לקבוע את סדרי העדיפויות זו מליאת המועצה ולא הצוות המקצועי של המועצה .יש
להרחיב את מנדט הועדה לבחינת כלל מיפוי בתי הספר היסודיים במשגב.
דני עברי :צריכה לצאת אמירה ברורה לגבי היריעה הרחבה של החינוך הבלתי פורמלי והמערך המשלים.
רון שני :צריך להיות ברור כי יישובי יסודי משגב לא עוברים .זו אמירה ברורה .אסור להרחיב את מנדט ועדת
המיפוי לדון במיפוי כלל בתי הספר היסודיים במשגב ,מאחר וכך אנו מכניסים גם את ישובי הר שכניה לקלחת ,ואין
שום כוונה שכזו.
הנהלת המועצה החליטה ,ומציעה למליאת המועצה לקבל החלטה כדלהלן:
לא יחול שינוי במיפוי הקיים של איזה מישוב המועצה אלא בהסכמתו ,והמועצה מנחה את ועדת המועצה העוסקת
בשינוי המיפוי כי לא תכלול בהמלצותיה כל המלצה המשנה את המיפוי אלא בכפוף האמור לעיל.
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(המשך)
עוד הובן והוסכם כי בהמשך להחלטה האמורה ימסור ראש המועצה הודעה ,והמליאה תתבקש לרשום בפניה את
הודעתו ,לפיה בשלב זה הודיעו הישובים :רקפת ,עצמון ,יעד ,שורשים ,אשחר ,יובלים ,לוטם ,כי אינם מסכימים
לשינוי המיפוי ביחס ליישוביהם.
עוד החליטה ההנהלה ,ומציעה למליאת המועצה לקבל החלטה כדלקמן:
מליאת המועצה מנחה את ועדת החינוך ואת הצוות המקצועי במועצה לפעול בשיתוף ולהכין תכניות ארוכות-טווח
ביחס לתשתיות החינוך הפורמלי והלא-פורמלי במועצה כנובע מהשלכות המיפוי כפי שיתגבש.
תכניות אלו יוצגו לשם גיבוש עמדה והמלצות בפני המליאה.

בקשת יישובי הרכס הצפוני להשתתפות במאבק טורבינות הרוח
נציגי המאבק אמיר בשן ,דוד מרקלביץ' (הר חלוץ) הציגו מצגת בנושא המאבק בטורבינות רוח אשר נסקרה בפני
הנהלת המועצה.
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את המלצת ועדת הכספים להקצות סכום של  887אלש"ח למאבק היישובים
בטורבינות.

הערה :מפאת התארכות הדיון וקוצר הזמן ,חלק מהנושאים לא נידונו במועדם .יתר הנושאים אשר הופיעו על סדר
היום בישיבה זו ולא נדונו ,יידונו באחת מישיבות הנהלת המועצה הקרובות.

רון שני
ראש המועצה
רשם :גיל גורייבסקי
ט.ל.ח
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