לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר 20/51
שהתקיימה ביום  90.90.51במשגב
השתתפו :רון שני (ראש המועצה) ,דני עברי (יודפת) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,אילן מאייר (מנוף) ,רפי דיין
(מורשת) ,רותי יהודה (שורשים).
נעדר:

רונן גל (מעלה צביה).

נכחו:

אתי לוי ,נירית סגל ,רפי גדעון ,עו"ד קובי קורין (לסעיף ב').

א .אישור פרוטוקולים:
פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר  95551מיום  ,90.90.0950אושר פה אחד.

ב .דיווחי ראש המועצה:
 .5על יסודי משגב
נערכו שתי פגישות של צוות ההיגוי ועוד ישיבה של וועדת חינוך שעסקה בנושא .בדיונים הציגו את
עמדתם כל מי שחפץ בכך ,בין היתר ,הנהלת בית הספר ,מורים וכו' .לאחר מכן התכנס צוות מצומצם
שכלל את ראש המועצה ,מנהלת אגף החינוך ויו"ר וועדת חינוך שהפיצו את החלטתם על הקמת שני
בתי ספר שש שנתיים ,בעלי אופי ממלכתי ,עם זהות שתיקבע בהמשך על ידי הנהלת בית הספר.
אנו פועלים לקלוט מנהל כבר לקראת שנת הלימודים הקרובה והתכנון הפיזי כבר החל ובשאיפה לסיימו
במהירות האפשרית .כל החומרים הופצו לצוותים שעסקו בנושא ,כמו גם למורי בית הספר ובהמשך
יופץ גם לחברי המליאה .הצוות ימשיך להתכנס כדי לקבל את ההחלטות הבאות ,כאשר כרגע יש לפחות
שתיים מהותיות שעומדות על הפרק – איך מחלקים את אזורי הרישום לשני בתי ספר והחלטה על
שמות בתי הספר .בנושא הרישום יש מספר אפשרויות ,נעבוד עם הנהלת בית הספר ,המורים וההורים
ונשמע את כל הדעות בשבועות הקרובים כאשר ההורים צריכים לדעת את החלטתנו לפחות לקראת
פסח .בנושא שמות בתי הספר – נגיע להחלטה במסגרת הצוותים.
רותי יהודה ,שורשים – מדובר על קליטת מנהל במשרה חלקית ?
ראש המועצה – עוד לא נדרשנו לסוגיה ,נדון בזאת בקרוב .בתאריך  5159050951מתכנסת הוועדה
העליונה של משרד החינוך לדון באישור המהלך ואנו מקווים לקבל החלטה חיובית ומהירה.
רפי דיין ,מורשת – כל התהליך הזה לא מתקיים מהר מידי ?
ראש המועצה – שאלה טובה שעלתה לא מעט פעמים ויש דעות לכאן ולכאן .הדילמה נבחנה מכל
הכיוונים ולבסוף החלטנו כן לפתוח את כיתה ז' בשנת הלימודים הקרובה.
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 .0בית ספר לחינוך מיוחד -
הנושא ממשיך להיבחן מול המינהל לחינוך התיישבותי ומחוז הצפון במשרד החינוך .אין כרגע החלטה
אבל נראה שעל פי כל השיקולים ,תתקבל ,בסופו של דבר ,החלטה חיובית .אנו ממשיכים בבחינת כל
האפשרויות מבחינת תקנים ,אמצעים והשלכות חינוכיות וחברתיות .פרסמנו כבר את הכוונה לפתוח את
בית הספר על מנת לידע את הקהילה.
רותי יהודה ,שורשים – על איזה סדר גודל של בית ספר אנו מדברים ?
ראש המועצה – כבר היום ישנן כ 59-כיתות של לקויות למידה בבית הספר העל יסודי ,בהן לומדים
כאלה שעברו וועדות השמה ועברו אבחון כדי להבין מה הלקויות.
דני עברי – ניתן לראות גם בתקציבי החינוך שלנו וגם באלו של המדינה כי הנתח היחסי של החינוך
המיוחד הוא גבוה מאוד .ככל שהרשות יודעת לתת יותר פתרונות לנושא ,כך אפשר לגייס יותר משאבים.
ראש המועצה – הכיתות כבר קיימות בפועל ,כך גם התלמידים קיימים .כל שנה אנו פותחים עוד ועוד
כיתות לחינוך מיוחד וגישתנו היא שאנו לא רוצים לשלוח תלמידים למקומות אחרים.
רותי יהודה – אותם תלמידים לא נכנסים למסגרת של קידום נוער ?
ראש המועצה – תוכנית קידום נוער מיועדת לתלמידים שלא נמצאים במסגרת חינוכית כלשהי .אנו
מכניסים עוד תוכניות חינוכיות אבל פתיחת בית ספר יעודי מאפשרת לנו לקבל עוד משאבים .חשוב לציין
שהמורים קיימים כבר היום אבל חסרה הנהלה שתתווה מדיניות .זה גם יקל עלינו גם בפתיחת בית הספר
החדש.

 .3עדכון תעריפים של היטל מים
קולחי משגב נכנסה לתהליך של עדכון תעריפים ודירקטוריון החברה אישר בישיבתו אתמול להעביר את
התחשיב לבקרה של רשות המים .יש הבדל של אחוז או שניים מהתחשיב הישן ולא צפוי שינוי מהותי
מהמצב הקודם.

 .4בקשות לשינוי גבולות
הגיעו ידיעות על בקשות של מג'ד אל כרום ועילבון ממשרד הפנים לכינוס וועדת גבולות עם משגב ואנו
נתייחס לכולם בבוא העת .אין עוד מינוי בפועל של וועדות אך אנו נוהגים להגיש למשרד הפנים את
עמדתנו מבעוד מועד בתקווה למנוע את הקמתן.

 .1החטיבה להתיישבות
משרד המשפטים החליט להגיש דו"ח למזכיר הממשלה אודות פעילות החטיבה להתיישבות .בדו"ח
ביקרה המשנה ליועץ את התנהלות החטיבה והעברת התקציבים מהממשלה אך עיתוי הגשתו מעורר
סימן שאלה .אחת ההמלצות היא לא לתקצב את החטיבה להתיישבות בשנת  0951אך כרגע היא אינה
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רלוונטית מכיוון שאין תקציב מדינה מאושר .נערכים דיונים בין ראשי המועצות בנושא כיצד נכון
להתייחס ואנו נמשיך לדון בכך.
 .6ערב פוליטי בפאבלה
ביקשנו את שירותיו של יואב לימור מערוץ  0שארגן פאנל פוליטי עם נציגים מארבע מפלגות .לאירוע
עצמו הגיעו כמאה תושבים והיה דיון נמרץ ותרבותי .נרצה להמשיך באירועים מסוג זה ובנושאים שונים
אחת לתקופה ,אחרי שנבחן שיש לכך באמת ביקוש מצד התושבים.

 .7תשתיות למשפחות הבדואיות בכמון ומכמנים
בכמון מתגוררת משפחת שחאדה וצמוד למכמנים מתגוררת משפחת חאלד .בשני הישובים מדובר על
בתים שהם צמודי גדר או ממש בתוך הישוב ויש להם תוכניות מתאר מאושרות .משפחת חאלד קיבלה
היתרי בניה ובחלק מששת המגרשים שלהם אכן נבנו בתים .בכמון משפחת שחאדה הגישה בקשה
להיתרי בניה והנושא נמצא בהליכי תכנון.
אנו נדרשו לסוגיית התשתיות הציבוריות המובילות לבתים .לאחר דיונים פנימיים התקבלה החלטה
לשלוח מכתבים למשפחות שמציינים את אומדן העלות לפריסת התשתיות הציבוריות ,בחלוקה של
המגרשים המיועדים לבניה כאשר  19%מהעלות משולמים עבור שלב א' של פריסת התשתיות ו09% -
נותרים עבור שלב ב' והשלמת העבודות ,בדיוק לפי המקובל בפיתוח תשתיות ציבוריות ביישובי משגב.
אנחנו מבקשים מהמשפחות לתת תשובה האם הן מוכנות לשלם עבור התשתיות הציבוריות ,כאשר
במידה ולא נותנים תשובה ,אנו נראה זאת כתשובה שלילית ,ובמידה ונותנים תשובה חיובית ,אנו נראה
זאת כהתחייבות בלתי חוזרת .המכתבים ישלחו כבר בשבוע הבא ונחכה לשמוע את החלטתם .במידה
ויחליטו שהם מעוניים ,ניכנס לביצוע באמצעות החכ"ל ובמידה ויחליטו שלא מעוניינים ,הנושא ידחה
למועד מאוחר יותר.

 .8פרישת מנהלת המרכז הקהילתי
ליאת בלכר הודיעה על כוונתה לסיים את תפקידה במרכז הקהילתי .החברה למתנ"סים פרסמה בתחילה
מכרז פנימי לתפקיד אך בסופו של דבר החליטה לפרסם גם מכרז חיצוני ודאגה להפיץ אותו ברחבי
המועצה .החברה תמיין את המועמדים ,תבחן אותם ,בין היתר באמצעות מרכז הערכה ורק לאחר המיון
יגיעו לפתחה של המועצה ,כאשר הכוונה היא כי בתוך כחודשיים להיות כבר בסיום התהליך.

ג .דיון בתפקיד הנהלת המועצה
כרקע לדיון הופצה הגדרת הנהלת המועצה מתוך המדריך לנבחר של משרד הפנים.
לאחר דיון ארוך וממצה בנושא הוחלט כי הנהלת המועצה תדון בנושאים בהם יש דילמות מהותיות בניהול
המועצה בישיבות הבאות .הנושא הראשון שיובא לדיון הוא התנהלות קהילתית בישוב לבון.
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ד .תהליך בניית תוכנית העבודה לשנת 0951
ראש המועצה פתח ואמר כי בדרך כלל התוכנית נכתבת ומפורסמת בתחילת שנת הפעילות .השנה כתיבת
התוכנית התעכבה בשל הטמעת תוכנית "ישוב לדורות" והגשת המועמדות לפרס לאחריות חברתית של שר
הפנים .המליאה דנה כבר ואישרה את היעדים לשנה הקרובה ומהם פורטים את תוכניות העבודה של
האגפים .בישיבה הבאה נציג בפניכם את היעדים שנוספו במסגרת העיסוק בתוכנית "ישוב לדורות".
אתי לוי ,מנכ"ל המועצה ,הציגה בפני הנוכחים את עקרונות בניית תוכניות העבודה האגפיות וציינה כי חשוב
להציג לא רק את התוכניות עצמן אלא גם את הדרך הארוכה שעוברים מאיסוף החומר הגולמי ועד לכתיבת
התוכנית עצמה.
ראש המועצה סיכם ואמר כי כל הנושא של קביעת חזון ויעדים טרם הגיע לכדי סיום שכן חומר גלם עדיין
לא מוכן להצגה .תוכניות העבודה נמשכות במקביל ואלו כבר בתהליך עבודה .נושא ההטמעה לעובדים לא
נכנס בינתיים לתוכניות מאחר שהחברה שנשכרה לטובת העניין טרם החלה את עבודתה .שלב הראשון הוא
להביא מסמכים מנוסחים כדי שנוכל לדון בהם בהנהלת המועצה ולאחר מכן במליאה .בשלב מאוחר יותר
תיבנה תוכנית שתטמיע את שיגובש בקרב העובדים.

רשם:

רון שני

רפי גדעון

ראש מועצה אזורית משגב
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