לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 50/61
שהתקיימה ביום  6262.6.6במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,דני עברי (יודפת) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,רונן גל (מעלה צביה) ,רותי יהודה
(שורשים)
חסרים :רפי דיין (מורשת) ,אילן מאייר (מנוף)
נכחו :חיה בנדק ,דודו דהן ,נירית סגל ,אילה סיון בן יוסף ,דוד מרלביץ' ומוטי סרור (לסעיף ג) ,גלעד אוסטרובסקי
(לסעיף ד) ,שי בוים (לסעיף ה) ,משואה להט ,רפי גדעון.

א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מספר  0361/מיום  096056601/ואת
פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה שלא מן המניין מספר  0461/מיום .63656601/
ב .דיווח ראש המועצה
 .1תוכנית חומש לישובים הבדואים
הממשלה אישרה את תוכנית החומש למגזר הבדואי לשנים  601/-6060בהיקף של כ 900-מיליון .₪
מדובר בתוכנית לישובים הבדואים בצפון בלבד והתקציב הינו פי שלושה מהתוכנית הקודמת ,שינוי
משמעותי מאוד מבחינת יכולות ההתפתחות של הכפרים בצפון .בניגוד לתוכניות קודמות ,בהחלטה
הפעם מופיעים שמות כל הישובים שיהנו מהתוכנית ,בכללם גם הישובים הבדואים במשגב .הנושא
מרוכז על ידי מוחמד אבו דעוף ,סגן ראש המועצה וכרגע מתארגנת המועצה למימוש התוכנית .בנוסף
לתוכנית החומש האמורה ,יתכן ויוקצו עוד כ 300 -מיליון  ₪מתוך תוכנית החומש המיועדת למגזר
הערבי כולו.
 .2הטבות המס לתושבי משגב
לאחר הפגישה עם שר האוצר עליה דווח בישיבות הקודמות ,השר הנחה את רשות המיסים לנסות
ולמצוא פתרון יחד עם המועצה .לאחר מספר פניות בנושא ועל אף שהמועצה הגישה חוות דעת
משפטית שתומכת במתן הטבות המס לתושבי משגב ,לא התקבל מענה מרשות המיסים ולכן הוחלט
להגיש עתירה לבג"ץ .העתירה נמצאת בשלבי כתיבה סופיים וככל הנראה תוגש במהלך השבוע הבא.
המועצה תישא בכל העלויות של הגשת העתירה מתוך תחושת מחויבות כלפי התושבים.
 .3העברת שטחים ממשגב לסח'נין
שר הפנים אישר את המלצות וועדת הגבולות בראשות פרופסור ערן רזין ,למעט אזורים הסמוכים
למכון לשם .בשבוע שעבר חתם שר הפנים על המלצות הוועדה אך טרם נתקבלו המפות העדכניות.
ככל שיש בידי המועצה חומר בנושא ,הוא עובר לעיונם של הישובים הגובלים בסח'נין והנושא אף
יעלה לדיון במליאת המועצה.
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 .4המשגביאדה החמישית
היה אירוע מוצלח מאוד עם כ 1500 -משתתפים ממספר גדול של ישובי משגב .הארגון היה למופת
וראש המועצה מבקש להודות לכל השותפים שתרמו להצלחתו של האירוע.
ג .מענה לשאילתא של רותי יהודה (שורשים)
רותי יהודה שלחה שאילתא בנוגע לתשלומי ארנונה בגין שימוש לצורך פעילות עסקית במבני ציבור
בישובים.
תגובת ראש המועצה – ככלל ,מבנה המשמש לפעילות עסקית מחויב בתשלומי ארנונה .אולם ,גזבר
המועצה שלח הבהרה כי מדובר בפעילות עסקית מתמשכת ולא חד פעמית .בכל מקרה ,כל מבנה מועדון
בישובים ששייך למועצה אינו מחויב בארנונה.
ד .הסעות המרכז הקהילתי
אילה סיון בן יוסף ,מנהלת המרכז הקהילתי ,הציגה את הנושא ואמרה כי במשך שנים נעשים ניסיונות
להוזיל את עלות ההסעות .לפני מספר שנים דנה מליאת המועצה בסוגיה והדעות נעו בין הרצון לבטל
את ההסעות בכלל לבין הרצון להשאיר את המצב הקיים על כנו .לאורך כל אותה עת ניסה המרכז
הקהילתי ליעל את סבבי ההסעות ולבחון כיצד ניתן להשתמש יותר בהסעות של בתי הספר או לרכז את
הנסיעות לשעות מסוימות.
לחברי הנהלת המועצה הוצגה תוכנית שהוכנה על ידי המרכז הקהילתי אשר כוללת מספר שינויים באופן
הפעלת ההסעות ובצידם חסכון כספי של מאות אלפי  ₪בשנה .התוכנית הוצגה בפני הנהלת המרכז
הקהילתי אך חברי ההנהלה לא הגיעו לכדי הסכמות ועל כן עולה הנושא בפני הנהלת המועצה.
מטרת התוכנית היא בעיקר התייעלות בהיבטי הפעלת המערך אך בשלב זה אין בהמלצות משום הקלה
כספית להורים אלא התייעלות כלכלית של המרכז הקהילתי .עיקר ההמלצות נוגעות לביטול האיסוף של
השעה  13:30שכן הוא הבעייתי ביותר ,היקר ביותר ומשרת מספר מצומצם יחסית של נוסעים ,כאשר
ביטול האיסוף אמור לחסוך כ ₪ 140,000-בשנה .לנוסעים תהיה אפשרות להגיע באיסוף מוקדם יותר
והמתנה בחדר החדש שנבנה במרכז הקהילתי לצורך מטרה זו.
המלצה נוספת נוגעת להעברת האיסופים של ימי שישי למתכונת של נסיעה על פי קריאה .המהלך
יתאפשר רק לאחר שהמרכז הקהילתי יקלוט תוכנה חדשה שתאפשר זאת.
החלטה:
הנהלת המועצה מאשרת לבטל את האיסוף של השעה  13:30למשך תקופה של חצי שנה ,במהלכה
יאספו נתונים אודות כדאיות המהלך .כמו כן ,הנהלת המועצה מאשרת להעביר את האיסופים של ימי
שישי למתכונת של נסיעה על פי קריאה ,זאת בכפוף לקליטת התוכנה שתאפשר זאת.
ה .דיון בנושא לכידת כלבים בישובים
הבעיה קיימת מאז שהוקמה המועצה וטרם נמצא פתרון שישביע את רצון כל הצדדים .המועצה מעסיקה
לוכד כלבים במשרה מלאה במיקור חוץ אשר התחייב לענות לקריאה בפרק זמן של עד ארבע שעות.
הלוכד אינו בעל הסמכה וטרינרית ואינו רשאי להטיל קנסות .הלוכד מתקשה לעיתים ללכוד את הכלבים
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המשוטטים ,קשיים שמערימים עליו בעלי הכלבים .הסמכות להטלת קנסות נתונה לרופאה הוטרינרית של
המועצה כאשר בממוצע ניתנים בכל שנה כ 100-התראות וכ 100 -קנסות.
במהלך הדיון עלו מספר פתרונות אפשריים ,בין היתר ,אכיפה באמצעות מצלמות ,עידוד הקמת פארקי
שחרור כלבים בישובים ומבצעי אכיפה בישובים .גלעד אוסטרובסקי ,מנהל אגף קיימות וסביבה ,יבחן את
הפתרונות וידווח להנהלת המועצה על המלצותיו.
ו.

פעילות החברה הכלכלית משגב
שי בוים ,מנכ"ל החכ"ל ,הציג בפני הנהלת המועצה את מבנה החברה הכלכלית ואת פעילותה .החברה
עוסקת כיום בשלושה תחומים עיקריים :ביצוע תשתיות בישובים ,הפעלת המועדון הכפרי והעסקת
עובדים עבור המועצה כקבלן כוח אדם .במהלך הדיון הוצגו בפני הנוכחים השלבים בביצוע תשתיות
בישובים ,יתרונות העבודה עם החכ"ל לעומת ביצוע עצמי וכן האתגרים העומדים בפני החברה.
ראש המועצה סיכם ואמר כי הנושא עולה כחלק מהכנות המועצה לאישור חוק עזר לביצוע תשתיות
ציבוריות בישובים ושאמור להסדיר את נושא התשלום עבור הביצוע .החוק נמצא בשלבי בחינה של
חברת אורבניקס ,החברה המייעצת למועצה בנושא ,של היועץ המשפטי ושל גורמי המקצוע במועצה.
לכשיהיה מוכן להצגה יבוא הנושא בפני הנהלת המועצה ולאחר מכן לדיון ואישור במליאת המועצה.

רשמה:

רון שני

משואה להט

ראש מועצה אזורית משגב
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