לשכת ראש המועצה
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השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו דעוף ,רונן גל ,רפי דיין ,רותי יהודה ,דני עברי.
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א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס'  039.מיום  8.4.159.אושר.

ב .דיווח ראש המועצה:
המדד הסוציו-אקונומי – עלינו במדד הסוציו-אקונומי שמפרסם הלמ"ס מדרגה  6לדרגה  .7בתקופה האחרונה
נבחנות במועצה המשמעויות וכרגע אין אנו מבינים את כולן .לפי חשבון אחד שנערך ,תקציב האיזון צפוי לרדת מ-
 97מיליון  ₪ל 0 -מיליון  ₪אך לא ידוע על פני כמה שנים יתפרס .מדובר בבשורה לא טובה למועצה ובנושא רציני
מאוד .בחודשים הקרובים יש להתכנס להיערכות לקראת השנה הבאה ( )1594בדגש על תקציבי מערכת החינוך ,שכן
שנת הלימודים מתחילה בחודש ספטמבר.
באופן עקרוני ישנן  1פעולות שצריך לשקול  -להגדיל הכנסות או להקטין הוצאות ונצטרך להתחיל ולגבש תוכנית
פעולה בקרוב .בשבוע שעבר נפגשתי עם שאול אשואל על מנת לשמוע את חישוביו הראשוניים כאשר אפילו בהנחה
שיתפרס לשלוש שנים גם שלושה מיליון ש"ח בשנה הינם סכום משמעותי .יש לציין כי הצעד לא קשור לצעדים
הכלכליים שנוקטת הממשלה אם כי לרמת החיים של תושבי המועצה כפי שנמדדת על ידי הלמ"ס.
כל האפשרויות יבחנו בעתיד הקרוב ,אבל חשוב היה להביא לידיעת ההנהלה כצעד של שקיפות ,שכן נושא זה יעסיק
אותנו רבות לא רק בחודשים הקרובים ,כי אם במהלך השנים הקרובות .יש לכך השלכות רבות על התנהלות המועצה,
ואנו נבחן כיצד רשויות אחרות שעברו את התהליך התמודדו עם זה.
מחצבת שגב – המועצה לוחצת על סגירת המחצבה .כיום 1 ,מחצבות שבשטחי המועצה נמצאות לקראת סגירה
(חנתון ושגב) ,אומנם שתיהן משלמות ארנונה אולם הן אמורות לכלות את המשאבים בתוך מספר שנים מועטות.
מחצבת חנתון הגישה בקשה להוריד את מתקניה לתוך הבור ולהמשיך לחצוב את פני השטח .במחצבת שגב ,הזכיין
הנוכחי צריך לעזוב תוך שנתיים אך מעוניין להוריד אף הוא את המתקנים ולהמשיך לחצוב את פני הקרקע.
היו בנושא שיחות רבות עם הממונה על המכרות ונציגי משרד הפנים ,אך כרגע אין הסכמה מכיוון שיש מחסור
באגרגטים במדינה ,ונטען כי צריך למצות את מלוא הפוטנציאל .המועצה טענה מנגד שמחצבת שגב מוקפת בישובים
ופעולות החציבה מפריעות לתושבים .הנושא נמצא כרגע בדיונים וימסרו עדכונים בהמשך.
תקנון קבורה – בבית העלמין נבנתה חלקה חדשה לקבורת מכפלה .אנו מייעדים חלקה זו לבני זוג שמעוניינים
לשמור מקום ,וניסחנו טיוטת תקנון בהתאם .יש לציין כי התקנון נוסח בשיתוף לשכת רב המועצה ,וכי אין בעיות
הלכתיות בנושא .אנו מעוניינים לפרסם אותו בכדי לקבל להתייחסות ציבורית וזאת לפני הבאת התקנון לאישור
המליאה.
דני עברי מציע שתקום וועדה לענייני שירותי דת כפי שהייתה בעבר לצורך כתיבת תוכנית אב לבתי העלמין וכי צריך
לבחון מה התהליך לאישור התקנון הנוכחי  -כמינהל ראוי יש לבחון לכנס וועדה דומה או אפילו את אותה וועדה
שכוללת נציגי מועצה ,נציגי מליאה ונציגי ציבור.
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ראש המועצה מסר כי בזימון של המליאה הבאה ,הנושא יכנס לסדר היום ותבחר וועדה שתעבור על התקנון ותמליץ
למליאה .מוחמד אבו דעוף ביקש שהוועדה תעסוק אך ורק בנושא דת יהודית.
שפני סלע  -בכרמיאל התגלו מספר מקרים של לשמניה (שושנת יריחו) שמועברת ממכרסמים באמצעות זבוב החול.
לפי הדיווח שהתקבל במועצה ,האזור הנגוע הוא נחל שזור (מתחת לישוב חוסניה).
דני עברי עדכן כי הזבוב אינו מסוגל לעבור מרחק של יותר ממאה מטרים .מפעילות מיפוי שנעשתה בשטחי המועצה
נכללו באזור הסיכון ארבעה ישובים .לשם נשלח לוכד שפנים ללכוד ולבדוק האם יש שפנים נגועים .באחריות דוד מטק
וברוך קומפנו להמשיך ולמפות את ריכוזי השפנים ,כאשר בשלב הבא יבוצע סקר שימליץ על דרכים להרחקת
השפנים (במקרה קיצון מדובר על פירוק מסלעות) .יש מומחים שמעוניינים להכין תסקיר בעלות של  .5 - 15אש"ח -
סכום שטרם אושר .כמו כן ,הנושא בבחינה וילמד לעומק בתקופה הקרובה.
ראש המועצה ביקש לבחון היכן עוברת אחריות הישובים (בולדרים ומסלעות בשטחן) ולהמשיך ללמוד את הנושא.
גבולות המועצה – התפרסם צו שמגדיר מחדש את גבולות משגב ,את גבולות הוועדים המקומיים ואת שינוי
השטחים שנעשו בשנים האחרונות זאת לאחר שוועדת הגבולות של משרד הפנים עבדה על תיקונים קטנים באזורי
החפיפה בין המועצות ואזורי שיפוט.
לאחר תהליך שימוע ציבורי פתוח ושקוף ,ההמלצה לשינוי גבולות שיפוט הועדים המקומיים הובאה בפני המליאה
שאישרה להעבירה לוועדת הגבולות .ועדת הגבולות סיימה את עבודתה בהמלצה לשר הפנים לקבל את שינוי גבולות
השיפוט ,וכן פתרונות לחפיפות ופערים בגבולות משגב עם הרשויות השכנות.
שר הפנים אישר את המלצות ועדת הגבולות ,ולפני כשבוע פורסמה המפה החדשה ברשומות.
וועדות נחיצות משרה  -שרון סודרי התחילה את עבודתה כמנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים .שרון
מתגוררת בישוב רקפת ,בוגרת בית הספר משגב .היא הבוגרת השנייה של בית הספר שמשמשת כיום כמנהלת אגף
במועצה ,ואנו מברכים על כך.
אמיר הרפז ,תושב אלון הגליל ,נבחר לתפקיד מנהל בית הספר העל יסודי במשגב ,ויחליף את אמיר מיכאל שביקש
לסיים את תפקידו.
נועה צוק ,תושבת מנוף ,נבחרה לתפקיד מנהלת אגף החינוך ,ותחליף את ג'קי ונונו שמסיים את תפקידו.
אנו מאחלים לכולם הצלחה בתפקידם החדש ,ולפורשים הצלחה בהמשך.

ג .אישורי חל"ת ושבתון לשנת הלימודים תשע"ד:
אתי לוי ציינה כי זכותם של מורים לצאת לחופשה ללא תשלום או לשבתון פעם בשבע שנים .מועלים לדיון מורים
שביקשו חל"ת מלא שני והלאה.
אמיר מיכאל – מנהל בית הספר העל יסודי – הציג את רשימת המורים ואת המלצת בית הספר העל יסודי לגבי כל
אחד מהם.
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הוחלט :הנהלת המועצה מאשרת את המלצת בית הספר (מפאת צנעת הפרט ,שמותיהם של המורים שמורים
במחלקת משאבי אנוש).

ד .סיום עבודה של מורים:
על פי חוק ,יש לבצע שימועים למורים שהוחלט לסיים את עבודתם ,לקבל החלטה והוציא להם הודעות בכתב לגבי
פיטוריהם עד יום  .9למאי .בהתאם לכך ,בוצעו שימועים למספר מורים.
הוחלט :הנהלת המועצה מאשרת את פיטורי המורים על פי הרשימה שנדונה (מפאת צנעת הפרט ,שמותיהם של
המורים שמורים במחלקת משאבי אנוש).

ה .אישור תשלום חודשי הסתגלות
אתי לוי –  1מנהלי מחלקות במועצה עוזבים והם אינם נכללים בהסדרי פנסיה תקציבית .אנו מבקשים לאשר להם
תשלום של שלושה חודשי הסתגלות (בהתאם לחוזה העסקתם) אשר ישולמו בתשלום אחד.
הוחלט :הנהלת המועצה נעתרה ואישרה את הבקשה.

רשם:
רפי גדעון

רון שני
ראש המועצה
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