לשכת ראש המועצה

ישיבת הנהלת המועצה מס' 1161/
שהתקיימה ביום  01.01.01במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,דני עברי (יודפת) ,אילן מאייר (מנוף) ,רונן גל (מעלה צביה),
רותי יהודה (שורשים).
חסרים :רפי דיין (מורשת).
נכחו :ד"ר חיה בנדק ,שאול אשואל ,עו"ד קובי קורין ,דוד מטק ,דודו דהן ,גיל גורייבסקי.

א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס'  9061/מיום ( 60.8.1/תיקון).
רונן גל (מעלה צביה) :מבקש לציין שההנהלה החליטה שנושא המדיניות בשימוש בעודפי כספים מפרויקטים של
הרחבות ביישובים תעלה לדיון ציבורי בהשתתפות חברי ועדת כספים ,חברי הנהלה ונציגי המליאה בדירקטוריון
החכ"ל.

ב .דיווחי ראש המועצה:
 .1אירועי ביה"ס סלאמה
בשעה זו שוררים אי-שקט ומהומות .המצב הגיע עד לכך שביה"ס הוצת בליל שבת ( )8.19.1/ואגף ההנהלה נשרף כליל.
מושקעים מאמצים רבים בשיקום .לאחר השריפה התקיימה במקום ישיבת הנהלה ביום ראשון בבוקר .כל האזור שנשרף בודד
והופרד מביה"ס .אגפי ההנדסה והביטחון שינו את מערכת החשמל כדי להזין את ביה"ס .היום הגיעו כשלושת-רבעי מהילדים.
אנו מנסים למתן את המצב ולהרגיעו .אנו עובדים עם המשטרה ועם פיקוד המחוז ,הימ"ר ועם הפיקוח ומנהלת המחוז במשרד
החינוך.
ביום ד' שעבר ,כונסו במועצה כל הוועדים המקומיים ,ועד ההורים ונציגי הציבור  -סוכם כי ביה"ס חוזר לפעילות ולמחרת חזרו
רק כרבע מהתלמידים .ביומיים האחרונים המצב שקט; יותר ויותר תלמידים חוזרים לספסל הלימודים .המורים והמורות
ממשיכים לקבל איומים .הנושא בסדר עדיפות גבוה בטיפול המשטרה.
מטרתנו להביא לכך שבית הספר יתפקד ,שהתלמידים ילמדו ויקבלו את הטוב ביותר מבחינה לימודית וסביבתית .בכל היתר
אנו פועלים עם ועד הישוב ,ונמצאים בעדכונים שוטפים עם משרד החינוך והמשטרה.

 .2הצתות באולם ספורט סלאמה
לאחרונה אירעו  6הצתות .הראשונה  -שרפה כליל את חדר הכושר .השנייה  -אירעה לפני כשבוע עת הושלך צמיג בוער לתוך
אולם הספורט .הוגשו תלונות במשטרה והנושא בחקירה.
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ג.

דרכי טיפול בשפני סלע וחזירי בר .בהשתתפות :דוד מטק.

רקע :אנו נתקלים בבעיה הזו כבר שנים רבות .בסוף הקיץ קיימת עלייה בשתי הבעיות – חזירים ושפנים .חזירים נמשכים
ליישובים היכן שקיימים מזון ומים .חלק גדול מהתופעה נובע מחוסר איזון בטבע.
שפני סלע :עד לפני  5שנים ,רט"ג אישרה לדלל שפנים בירי .כתוצאה מפנייה של תושבים ממשגב לשר להגנת הסביבה דאז
הופסק הדילול .כעת ,הפתרון המוצע הוא סילוק מסתורים של שפנים :פינוי ואיטום מצבורי סלע והרחקת מזון .מדובר
בפרויקטים עתירי ממון שאינם מעשיים ברחבי משגב .הושגה הסכמה עם רט"ג לביצוע פעולה של סתימת מסתורים כאשר
יבוצע ציד במקביל ,באישור רט"ג .מסתבר שבכרמיאל הצליחו ללכוד שפנים רבים ע"י פיזור מלכודות .בשלב הבא ,המטרה
שלנו היא הצבת כלובים ללכידת השפנים .לצורך כך ,יש לבצע רכישה של כלובים במספרים גבוהים בכדי לאפשר לכידת
שפנים בכל יישובי משגב .בתוך כך ,בוצע ניסוי במצפה אבי"ב של כיסוי מדרון בעפר אשר הוביל לצמצום משמעותי של
אוכלוסיית השפנים.
חזירי בר :בנושא זה מתקיימת חלוקה ליישובים עם גדר ויישובים ללא גדר .יש צורך לקחת את גדרות הביטחון ולהסב את
הגדרות בעלות של  19-15ש"ח למטרים עם תחזוקה שוטפת .המועצה מפעילה צייד בשכר וציידים מתנדבים .הכללים קובעים
שאסור לירות בטווח של  599מ' מיישוב .אגף קיימות ביקש מימון לביצוע תכניות בחלוקת העלויות בין המועצה ובין היישוב,
עם "מאצ'ינג" דומה לעבודות הנדסיות.
בדצמבר תתקיים פגישה עם השר להגנת הסביבה .הממשלה הקצתה סכום של  09מלש"ח לטיפול בשפני סלע .אנחנו ננסה
לקדם את הכללתנו לאזור מוכה .כמו-כן ,נפנה לשר הבריאות כדי להקציב כסף לטיפול נושא הלישמניה.

ד .תביעת מקורות .בהשתתפות :רון שני ,עו"ד קובי קורין
לפני כשנה התקיים כאן דיון על מקורות ואיגוד ערים לביוב כרמיאל בישיבת הנהלת המועצה  9866915מתאריך .61.90.691
רקע :מט"ש כרמיאל מופעל ע"י מקורות ובו יש שותפות של כרמיאל ויישובים נוספים ואיגוד ערים לביוב .מקורות השקיעו
כסף בזמן ההקמה יחד עם משגב וכרמיאל .ההסכם היה שמהתפעול השוטף ,הכסף יוחזר למקורות כהחזר הון במקביל
לתשלום שוטף על טיהור השפכים .מקורות תבעו את השותפות והאיגוד על חוב של מחצית מעלות ההשקעה .הנושא הגיע
לבוררות בהסכמה .הבוררים פסקו חוב של מעל  199מלש"ח ,וכיום  130מלש"ח .הבוררות קיבלה תוקף של פסק דין .מקורות
דורשים את הכסף כעת ולאיגוד אין יכולת לשלם ומנסים לגלגל את העלות לרשויות המרכיבות אותו .יש דרישה להתחייבות
על סעיף לויתור על טענת התיישנות .עמדת ההנהלה דאז ,הייתה לא לוותר למקורות ולא להסכים להתיישנות.
המכתב מטעם הבורר נסקר מול ההנהלה.
בפני הנהלת המועצה הוצגה פנייה מטעם חברת מקורות הכוללת דרישה לויתור של המועצה על כל טענה הקיימת למועצה
ובכלל זה טענת התיישנות כנגד תביעה מצידה של מקורות בקשר לחוב חוב שחב איגוד ערים לענייני ביוב (אזור כרמיאל)
למקורות.
הנהלת המועצה מסמיכה את היועצים המשפטיים של המועצה ושל חב' קולחי משגב לפעול מול בא כוחה של מקורות
בניסיון לגבש מתווה מוסכם בסוגיית ההתיישנות.
מתווה זה יהיה מבוסס על התחייבות מקורות שלא להגיש תביעה כנגד המועצה כל עוד מקיים איגוד הערים את ההסכם
לפריסת החוב שבין חברת מקורות לאיגוד הערים ומנגד תסכים המועצה להאריך את תקופת ההתיישנות למשך  7שנים לגבי
כל עילת תביעה שטרם התיישנה.
המתווה יכלול אמירה ברורה ולפיה אין בהסכמה כדי להוות אישור לקיומה של עילת תביעה כלשהי נגד המועצה ו6או לקיומה
של יריבות ישירה בין מקורות לבין המועצה בעניין זה ו6או ויתור על כל טענת הגנה הקיימת למועצה.
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ה .קרנות הרשות:
נושא קרנות הרשות – עבר ,הווה ,עתיד ( )6911-6969הוצג בפני הנהלת המועצה ,כפי שגובש על-ידי ועדת הכספים ומובא
לאישור ההנהלה.
עיקרי המסמך מתייחסים אל:
א.
ב.

הקרנות הקשיחות – הכוללות את :פיתוח בית העלמין ,פנסיה תקציבית ,תוכנית החומש ותברי"ם סופיים.
הקרנות הגמישות – הכוללות את :היטל השבחה והכנסות חד-פעמיות.

ההנהלה ערכה דיון ,נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
סוכם לאמץ ולאשר את המסמך ובכלל זה:
א.
ב.
ג.

קרן למימון פנסיה תקציבית – להקצות לקרן מהעודף המצטבר ל –  3161666915סך של  1מליון .₪
קרן תוכנית חומש – להקצות לקרן מהעודף המצטבר ל –  31.16.6915סך של  1.5מליון .₪
את המלצת רונן גל (מעלה צביה) :מבקש שכל פרויקט יבוא לדיון בועדת כספים והנהלת המועצה .הוחלט לקבוע כי
הדיון יתקיים בנפרד מתקציב פיתוח  6917ויהיה כדיון אסטרטגי.

המסמך מאושר בכפוף לעבודת מטה של הגזבר והמנכ"לית לאיגום המשאבים.

ו.

שונות:

אושר סדר היום לישיבת המליאה  196691/בתאריך .7.11.1/
)1
)6
)3
)0

הצגת תקציב המועצה האזורית משגב לשנת 6917
הצגת דוחות כספיים חכ"ל משגב
הצגת דוח מבקר המועצה בנושא חכ"ל משגב
שונות :תוספת חברים לועדת מכרזים.

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