לשכת ראש המועצה
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אתי לוי ,רפי גדעון ,גלעד אוסטרובסקי (לסעיף ג) ,איציק ג'רסי ותומר לוין (לסעיף ד).

א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מתאריך  0123828301לאחר שינוי הנוסח כפי
שנשלח בדואר אלקטרוני.

ב .דיווחי ראש המועצה
 .0תלמידי דמיידה
המועצה בוחנת אפשרות להעביר את תלמידי דמיידה למערכת החינוך של כאוכב .עד היום למדו
התלמידים בבתי הספר בכפר מנדא ,אך הקשר עם מערכת החינוך שם לא טובה .נושא המעבר לכאוכב
עלה כבר לפני הרבה שנים כאשר הם בנו את בית הספר העל יסודי .ראש המועצה של כאוכב פנה בזמנו
למשגב אבל לא היתה היענות מצד תושבי דמיידה .עתה נפגשו ראש המועצה ומנהלת אגף החינוך עם
ראש המועצה הנוכחי של כאוכב וקיבלו ממנו תגובה חיובית לנושא .הנושא עלה גם בפגישה עם מנהלת
מחוז הצפון של משרד החינוך והשאיפה היא להתחיל בהדרגה את המעבר כבר בשנת הלימודים הבאה.
לטובת המעבר על המועצה לבקש מיפוי כפול למספר שנים והנושא נמצא בתהליך .חשוב שההורים יהיו
שותפים להחלטה באמצעות הוועד וסגן ראש המועצה .המטרה היא טובת התלמידים והעלאת ההישגים
שלהם .נושא נוסף שעלה בפגישות עם כאוכב הוא בקשתם לכך שהשירות הפסיכולוגי של משגב יכסה
גם את כאוכב .כמו כן עלו בפגישות נושאים נוספים כגון הצמתים על כביש  427ושיתופי פעולה בתחום
ספורט הנשים.

 .2בית ספר עודד
לבית הספר יש ביקוש וכבר עתה נפתחות שתי כיתות במחזור ,כאשר המגמה היא שכל הורה המעוניין
בכך יוכל לבחור את בית הספר שמתאים לגישה החינוכית שלו .כיום בית הספר עודד הינו עד כיתה ח'
ולאחר מכן עוברים התלמידים לבית ספר הרדוף .במהלך שנת הלימודים הנוכחית נאמר להורים על ידי
בית ספר הרדוף שיתכן ולא יוכלו לקלוט אותם בשנים הבאות בשל חוסר מקום ,ועל כן עלתה אפשרות
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לבחון הצמחה של בית ספר עודד לעל יסודי .נערכה פגישה עם מנהלת המחוז בנושא ובאופן כללי הוא
מקובל עליה .ישנן סוגיות הדורשות בחינה והמועצה בקשר גם עם הישוב יודפת על מנת לבחון את
האפשרויות מבחינת התנאים הפיזיים .בפני מנהלת המחוז עלתה גם בקשתנו להכיר בגן עודד כגן
אנתרופוסופי אזורי ,ושלא נדרש מדי שנה לדון בפתיחה או סגירת הגן.

 .0תחנות רוח ברכס הצפוני
קיימת תוכנית מתאר ארצית העוסקת בתחנות רוח המאפשרת הקמת תחנות רוח רבות מאזור חרשים
דרך הר חלוץ ללבון ומקיף גם את כסרא .יזמים שהחלו בבדיקת הנושא איתרו מקום לעשרות תחנות רוח
ועתה מתקיימים מגעים לביצוע הפרויקט .ראש המועצה נפגש עם נציגי הישובים והעמדה היא שיש לכך
השפעה לא טובה על הישובים ועל כן המועצה מתנגדת לנושא מכיוון שתהיה פגיעה קשה בישובים ,זאת
לעומת כמות האנרגיה המזערית שתופק מהמערכת .סוכם עם נציגי הישובים כי המועצה תתנגד לנושא
בכל הוועדות הסטטוטוריות ואילו התושבים ימשיכו לבחון את נושא המחאה הלא רשמית.

 .4מלגות מפעל הפיס
ראש המועצה שוחח עם עוזי דיין ,יו"ר מפעל הפיס ,שמסר כי בכוונת מפעל הפיס לפרסם תוכנית מלגות
של  03אש"ח לסטודנטים מהפריפריה ,בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ובחלוקה שווה בין
הגופים ,זאת בתמורה ל 003 -שעות פעילות למען הקהילה .נמסר כי במשגב מדובר על סדר גודל של 03-
 83סטודנטים וכל הפרטים יופיעו בקול הקורא שיתפרסם .בנוגע לסטודנטים מהחברה הבדואית נמסר
שעדיף להם להגיש בקשות על רקע מצב אישי שכן מלגות אלו טובות יותר.

 .5פגישה עם נציגי הימנותא
הימנותא הינה חברה בבעלות קק"ל ועוסקת ברכישת קרקעות .ראש המועצה ערך פגישת היכרות עם
יושב הראש החדש ובהשתתפות מנכ"ל החברה ושוחח עימם על שיתופי הפעולה באזור משגב .ישנן
הרבה עסקאות שמבצעת החברה במשגב ,רובן ככולן כדאיות כלכלית וחשוב לשמור עימם על מערכת
יחסים טובה.

 .1עדכון הטבות מס
ראש המועצה נפגש עם שר האוצר על מנת להציג לו את הנושא .השר הבין מהר מאוד והביע אמפטיה
לנושא .בפני השר הוצגה פסיקת בג"ץ ואת מפת המועצה ובסיום הפגישה סוכם כי רשות המיסים תזמן
את ראש המועצה לפגישה ותנסה להגיע להבנות.

ד.נ .משגב  | 97102טל | 70-2279099 .פקסwww.misgav.org.il | 70-2279090 .
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסניה | 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

לשכת ראש המועצה

 .7סבסוד משרד הכלכלה להורים במעונות יום
שלחנו את כל החומר הנדרש למשרד הכלכלה .אנו מקווים שהכספים יחלו להגיע במהלך החודש הקרוב,
ואז נעבירם להורים הזכאים.

 .8תוכניות לבני נוער בחברה הבדואית
המועצה מפעילה במקביל מספר תוכניות המיועדות לבני נוער בחברה הבדואית .תוכנית  023שנקראת גם
התוכנית הלאומית למניעת נוער בסיכון ,החלה לפעול במשגב לאחר שנים רבות של ניסיונות לקחת חלק
בפרויקט .הצוות המקצועי הציג את התוכנית שהוכנה ובקרוב יתקיים מפגש עם המשרד לשירותים
חברתיים במטרה לאשר אותה ברמת המחוז .תוכנית נוספת היא "התוכנית ההוליסטית" המופעלת
בשיתוף רשת אורט ,שמבצעת מיפוי לכל התלמידים בכל בתי הספר הבדואים ,וממליצה על טיפול
ותשומת לב לפי תוצאות המיפוי .תוכנית נוספת היא תוכנית שיקום שכונות שמתוקצבת על ידי משרד
השיכון ,אחד הפרויקטים הינו הוספת שעות העשרה לבתי הספר ועל ידי כך מייצרים יום לימודים ארוך.
כמו כן ,בכפרים פועלת תוכנית מצילה של המשרד לביטחון פנים שמטרתה למנוע הידרדרות בני נוער
לפשיעה .בנוסף מופעלת תוכנית בשיתוף הג'וינט לשיפור החינוך בגנים הבדואים .המועצה מינתה צוות
מקצועי מקרב עובדי המועצה שבוחן את התמונה המלאה וכך ניתן להציע מגוון תוכניות לחברה הבדואית
שמשתלבות זו בזו.

 .9שיתוף פעולה עם סכנין בנושא קידום אמנים
המועצה נכנסה לתוכנית משותפת לקידום אמנים עם עיריית סחנין ובתמיכת משרד התרבות והספורט.
במסגרת התוכנית יעברו אמנים מקומיים סדרה של לימודים והכשרות לאורך כשנה .התוכנית מיועדת
לאמנים שמתפרנסים מאומנותם והמטרה היא ליצר להם אפשרויות נוספות זאת בשל הקושי בפעילות
בפריפריה.

 .63הכנת תוכנית אב לאזרחים ותיקים
עמותת מרחבים החלה בתהליך תכנון תוכנית אב לאזרחים ותיקים ,זאת באמצעות חברת "אשחר" .הוקם
צוות היגוי ובתהליך ,שצפוי לארוך כשנה ,ישולבו גופים נוספים כמו המוסד לביטוח לאומי ,המשרד
לשירותים חברתיים וכמובן הציבור במשגב ,וועדות הגיל השלישי שפועלות בישובים.

 .66צומת הר שכניה
ראש המועצה ,צוותו ונציגי הישובים נפגשו עם מפקד הזרוע המבצעית של משטרת התנועה בצפון
והציגו בפניו את סוגיית הצומת .בסיכום הפגישה הוא הציע כפתרון זמני להכשיר מתנדבים מקרב
התושבים שיסייעו בהכוונת התנועה .המהנדס של משטרת התנועה אמר שרצוי שלא ליצר יותר מידי
לחץ בכדי שלא לפגוע בפרויקט כולו .במקביל הזמינה המועצה ספירת תנועה בצומת והנתונים קרובים
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לעמידה בקריטריונים של התקנת רמזור בצומת .יש להמתין לספירה נוספת כדי לוודא את נכונותם .היתה
התכתבות עם המהנדס הראשי של חברת נתיבי ישראל ומבחינתם נותרה האמירה כי אין הצדקה לכיכר
נוספת שכן הקמת שתי כיכרות תפתור את הבעיה וכי לא מדובר בעניין כספי .ראש המועצה צפוי
להיפגש השבוע עם שר התחבורה ולבקש את התערבותו בנושא.

ג .נוהל פסולת עודפת בבתי עסק
קיים פער משפטי מהיעדר חוקי עזר המגדירים מהי ארנונה ומהו השירות שאמור להינתן כחלק ממערך
השירותים של המועצה .בתי המשפט פסקו כי פינוי אשפה הוא שירות שכלול בארנונה ,והוסיפו שעל
משרד הפנים לפרסם תקנות מנחות בנושא .בעצה עם היועץ המשפטי של המועצה ,המועצה הכינה נוהל,
שבהמשך יוגש כחוק עזר .הנוהל מגדיר מהי "פסולת תקנית" המפונה כחלק מהשירות הרגיל של המועצה,
ומהי "פסולת חריגה" עליה יש לשלם בנפרד.
הערכתנו היא שרוב בתי העסק בישובים יהיו בגדר הפסולת התקנית ,ועל כן לא ידרשו לתשלום נוסף,
ושהתשלום הנדרש מעסקים באזורי התעשייה של המועצה יפחת (תלוי באופי העסק).
החלטה:
הנהלת המועצה מאשרת את נוהל פסולת עודפת בבתי עסק כפי שהוצג בפניה הנוהל מאושר ומבקשת
להעלותו לאישור מליאת המועצה.

ד .פרויקט הרחבה בשכניה
המועצה נערכת לאישור חוק עזר לתשתיות ציבוריות ובישיבות ההנהלה הקרובות יוצגו מספר פרויקטים של
הרחבות בישובים על מנת לעמוד על השוני ,האתגרים והדילמות שבתכנון והקמת פרויקטים אלו .היום יוצג
הפרויקט בשכניה שנוהל עצמאית על ידי הישוב ובוצע בצורה מוצלחת .חשוב לציין כי גם כאשר ישוב
מבצע בעצמו את הפרויקט ,האחריות היא של המועצה .יש על כך הקפדה מצד רשות מקרקעי ישראל
שמבקשת לדאוג כי המגרשים שהיא משווקת יהיו מפותחים כראוי מבחינת תשתיות ציבוריות.
את הפרויקט הציגו איציק ג'רסי ,מזכיר הישוב שכניה ותומר לוין ,מנהל אגף הנדסה.
הובהר בדיון כי משרד השיכון מעביר סבסוד על פי מפתח אזורי פיתוח רק למועצה או לחברה כלכלית
הפועלת מטעמה .זוהי החלטה ברמה ארצית של המשרד .לכן ,ככל שהפרויקט היה מוצלח ,הוא הפסיד כ-
 0.7מיליון  ₪מסבסוד שלא הגיע.
ישנם ישובים שמעדיפים לפעול עצמאית בפיתוח התשתיות ,אולם הרוב הגדול של הישובים כן מחליט לתת
לחכ"ל לבצע את הפרויקטים.
סוכם כי מנכ"ל החכ"ל יוזמן לישיבת הנהלת המועצה על מנת להציג את הפרויקטים שמבצעת החברה.

ה .אישור סדר יום לישיבת מליאת המועצה בתאריך :0223728302
ד.נ .משגב  | 97102טל | 70-2279099 .פקסwww.misgav.org.il | 70-2279090 .
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסניה | 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

לשכת ראש המועצה

הנהלת המועצה מאשרת את סדר היום לישיבת מליאת המועצה שתתקיים בתאריך  0223728302בכפוף
להוספת נושא אישור נוהל פסולת לבתי עסק.

ו .בקשת חברי הנהלת המועצה לתוספת ישיבות במהלך השנה
לאור הקושי בתיאום ישיבות נוספות במהלך השנה ,סוכם כי מזכירות הלשכה תוכל לקבוע מועדים לקיום
הישיבות גם בימים נוספים מלבד ימי שני .כמו כן ,סוכם כי ראש המועצה יפיץ לחברי הנהלת המועצה את
רשימת הנושאים לישיבות הקרובות וכי חברי ההנהלה מוזמנים להציע נושאים נוספים לסדר היום.

רשם:

רון שני

רפי גדעון

ראש מועצה אזורית משגב
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