לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 09/17
שהתקיימה ביום  13.11.2017במשגב
השתתפו :רון שני (ראש המועצה) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,דני עברי (יודפת) ,אילן מאייר (מנוף) ,רונן גל (מעלה
צביה) ,רפי דיין (מורשת).
לא נכחו :רותי יהודה (שורשים).
נוכחים :ד"ר חיה בנדק ,עו"ד יעקב קורין ,נירית סגל ,דודו דהן ,גיל גורייבסקי.

א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת המועצה מס'  08/17מתאריך  18.09.2017לאחר שהוטמעו השינויים
המבוקשים.

ב .דיווחים
תכנית עדיפות לאומית של משרד הבינוי והשיכון
תוקף תכנית העדיפות הלאומית מסתיים השנה .המשרד עובד על תכנית עדיפות לאומית חדשה .הכללים שהיו לתכנית
הקודמת ממשיכים באופן דומה לתכנית החדשה ,למעט פרט מרכזי :מסתמן שישובים במועצות האזוריות ייבדקו לפי
המדד החברתי-כלכלי היישובי ולא המועצתי .בנוסף מסתמן שכוונת המשרד לגבי ישובים ברמה ב' להוריד את הסבסוד
למשתכן (שהיה כ 30 -א'  ,)₪ובמקומו לתת לישוב שקולט כ 60 -אלש"ח לכל משפחה נקלטת ,בתנאי ששלב הבניה
גדול (לא ברור כמה גדול ,מעריך סדר גודל של כ 30-40-משפחות) .התכנית טרם אושרה.

קולות קוראים של החטיבה להתיישבות
מספר אגפים במועצה מגישים בקשות לקולות-קוראים של החטיבה להתיישבות .שיטות העבודה וההקצאות של
החטיבה נעשות ברמה הארצית כחלק מהליכי חקיקה בנושא .כל נושא ההקצאות עברו לקולות-קוראים .אנו ממשיכים
להגיש בקשות לקולות-קוראים לטובת היישובים והתושבים במועצה באמצעות האגף לפיתוח יישובים ואגף ההנדסה.

פס"ד קיבוץ שריד
בשבוע שעבר התפרסם פס"ד של ביהמ"ש העליון ,בנושא עזיבת האגודה הקהילתית ותשלום דמי קהילה .זהו פס"ד
חשוב ואנחנו קוראים ליישובים ללמוד אותו וליישם את המסקנות שלו .הופץ לכל הישובים ,ובאחד ממפגשי היו"רים
יערך דיון בנושא.

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

ותמ"ל טמרה-דרום  -מצפה-אביב
הנושא שב ועלה לאחר כשנתיים עם החלטה של הותמ"ל להפקיד את התכנית של טמרה אשר סוגרת על מצפה-אבי"ב.
אנו התחלנו במאבק פוליטי בשיתוף שרים וח"כים .במקביל ,מצפה-אבי"ב הגישה עתירה נגד הותמ"ל על רקע פרטים
טכניים .מטרתנו היא שלא יסלל כביש שיחסום את התפתחות מצפה אבי"ב.

פגישות עם מפקד מרחב גליל ומפקד מחוז הצפון במשטרה
משגב עובדת עם  6תחנות 2 ,מרחבים ו 2-מחוזות .בעבר ,מג"ב פעל בגזרות המתאימות למועצות האזוריות .כיום -מג"ב
כפוף לתחנות האזוריות ,והמועצה מתקשה לגבש תמונת מצב משטרתית אזורית .סוכם בפגישות הללו כי התכלול יהיה
מול המועצה ומרחב הגליל ,ושכמועצה נעבוד מול פיקוד המרחב .בנושאים נקודתיים השירות יינתן מול התחנות
המקומיות .נושא נוסף של מתנדבים טרם סוכם ונמצא בטיפול ברמת מפקד המחוז .נושא אחרון שנידון היה סביב
אירועים ,ירי וזיקוקין בכפרים .ישנה חתירה לקיום דיאלוג וטיפול תוך שמירה על החוק בעיקר לקראת הקיץ הקרוב
(בעיקר בתחנת כרמיאל).

ג .דיון בבקשת מנוף לשיפוץ הפאבלה להנהלת המועצה כוועדת חריגים לתכנית החומש השנייה ,בהשתתפות:
ניר ברעם – יו"ר מנוף ,יוסי קראוס – ועדת הפאבלה ,ערן הספל – מזכיר מנוף
ניר ברעם ,יו"ר הוועד במנוף ,הציג את בקשת היישוב בפני הנהלת המועצה .הנהלת המועצה רשמה בפניה את בקשת
היישוב.
דני :מדובר בהחלטה סמלית בהכרה בפאבלה כמפעל אזורי בעל משמעות סמלית למועצה.
רונן :מדוע שהמימון יגיע מתוך תכנית החומש?
רון :משום שמדובר במבנה של הוועד המקומי.
החלטה :הנהלת המועצה מאשרת את בקשת היישוב מנוף להשתתפות בשיפוץ מבנה ה"פאבלה" .בעד .5 :נגד.0 :
נמנע.0 :
אילן מאייר (נציג מנוף) לא השתתף בדיון ולא הצביע במסגרת ההחלטה.

ד .הצגת מיפוי ביה"ס לבון ,בהשתתפות :טובי כהן – מתכננת ערים ואזורים
בפני הנהלת המועצה נסקר תהליך המיפוי ודרך העבודה באמצעות מצגת .כמו-כן ,נסקרו החלופות השונות שגובשו ע"י
צוות המיפוי .נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
הנהלת המועצה מאשרת להציג את הנושא להחלטת מליאת המועצה כאשר אופן ההצבעה יהיה לפי חלופות הוועדה
שיש להן היתכנות .בעד .6 :נגד .0 :נמנע.0 :
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ה .שונות
הנהלת המועצה מאשרת את השתתפות המועצה בנסיעת ר' המועצה לארה"ב לצרכי גיוס תרומות וחיזוק הקשר עם
שותפות כרמיאל-משגב-פיטסבורג .בעד .6 :נגד .0 :נמנע.0 :

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