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ב .בית ספר יסודי חדש במשגב
הנושא עולה עכשיו בדיונים רבים .אגף הנדסה עובד על איתור מקומות אפשריים לבית ספר יסודי חדש שמתוכנן
לקום בצפון המועצה.
בהמשך השבוע מתוכננת להתקיים פגישה במשרד החינוך עם סמנכ"ל המשרד שאחראי על בינוי ומיפוי במשרד.
לפגישה מגיעים צוותים שלנו וצוות של מחוז צפון במשרד החינוך בראשות מנהלת המחוז ,ד"ר אורנה שמחון.
מדובר כרגע על שלב של הכרה בצורך – אנו מבקשים ממשרד החינוך שיכיר בצורך לעוד מוסד לימודים ברשות ,זאת
על פי נתונים ותחזיות דמוגרפיות .לאחר מכן נעבור לשלב הבא – איתור השטח והפיכתו לזמין.
כמועצה אנו צריכים לקבוע היכן ימוקם בית הספר והאם ישנה היתכנות תכנונית להקמת בית ספר בשטח שאותר.
לאחר מכן ,מקבלים פרוגרמה ממשרד החינוך לבית ספר שאיתו האדריכל מתחיל לתכנן את המוסד – כמות הכיתות,
השטחים הפתוחים ,חדרי מורים וכדומה.
התוכנית האדריכלית עוברת לשיפוט של מינהל הבינוי במשרד החינוך ,ולאחר אישור שלהם אנו מקבלים אישור כספי
שאיתו ניתן להתחייב ,לפרסם מכרז ולהתחיל בבניה.
אנו מציגים היום את המיקומים השונים וטבלת אפשרויות ,ובמקביל ממשיכים לאסוף נתונים לקראת הפגישה,
שיכללו :תחזיות תלמידים וגודל בית הספר ,השפעות על בית ספר גילון ומדוע יש צורך בבית ספר נוסף.
אנו נעלה את הנושא גם בוועדת החינוך שם נוכל כבר לעדכן על שהתרחש בישיבה .הסוגיות שעומדות בפנינו הן היכן
להקים את בית הספר ,אך לא פחות חשוב ,המיפוי שלו ואילו ישובים יעברו ללמוד בו .מדובר בהחלטה רגשית ומאוד
לא פשוטה שתעורר הרבה רגשות בקרב המעורבים – במיוחד אלה שיושפעו מהחלטה זו .בעוד שסוגיית המיקום
תתקבל החלטה מהירה יחסית ,תהליך המיפוי יהיה לאורך שנים ארוכות ,גם לאחר הקמת בית הספר.
תומר לוין ,מנהל אגף הנדסה ,הציג בפני הנוכחים מפה וטבלאות השוואה בין המיקומים שאותרו .ביקש להדגיש כמה
נושאים:
התמקדנו בגזרה הצפונ ית של המועצה מתוך הכרה כי בית ספר גילון מתחיל להיות עמוס מבחינת כמות התלמידים וכי
שטח רצוי לבית הספר על פי הגדרות משרד החינוך עומד על  61דונם במגזר הכפרי .התחלנו לחפש שטחים אפשריים
ללא שמורות יער ושטחים פרטיים.
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חלופת כמון – חלקת קרקע מצומצמת שאינה פרטית .שטח ממוצע לבית הספר כולל המתקנים –  61דונם
עם אפשרות הרחבה עתידית מצומצמת.
חלופת כמאנה – סמוך מאוד לבית ספר כמאנה .שטח של  60דונם עם אפשרות הרחבה עתידית מצומצמת
אך קיימת תוכנית סטטוטורית.
חלופת לבון (מחצבה) – ממוקם על כביש הגישה להר חלוץ .אומנם כלולה בתוכנית יער פקיעין אבל השטח
מותר בגודל של  14דונם .עם זאת ,אין תשתיות וללא קרבה לישוב.
חלופת לבון (ישוב) – מגרש בשטח של כ 14 -דונם שכבר מתוכנן לצרכי ציבור אך נצטרך להכניסו לתוך
תוכנית סטטוטורית.

רותי יהודה ביקשה לדעת אם התקיימו דיונים עם הישובים שבתחומם יכול ויקום בית הספר .ראש המועצה הגיב ואמר
כי התקבלו תשובות חיוביות מכלל הישובים.
דני עברי מבקש להדגיש כי לדעתו הר כמון זקוק לכך יותר מאשר לבון וכי הקמת בית ספר בהר תייצג טוב יותר את
כיוון הפיתוח האסטרטגי של המועצה ,גם לאור נושא דו הקיום.
אילן מאייר ביקש לברר מה בדבר התוכנית להקמת בתי ספר הכוללים חטיבות הביניים (כיתות א' – ח') .לדברי נועה
צוק ,מנהלת אגף חינוך ,משרד החינוך כרגע לא מאשר זאת אך יש המשך הידברות בנושא.
ראש המועצה סיכם באומרו כי עתה מכינים את הקרקע לשלב שבו צריך לקבל החלטות .אנחנו נצטרך להחליט בקרוב
בהנהלה ומליאה .הנושא עולה השבוע לדיון וגיבוש המלצה של וועדת חינוך ,אך התהליכים לא הולכים להיות קצרים
זאת מכיוון שמלבד חלופת כמאנה צריך לעבור תהליך של עדכון קרקע.
במקביל ,אנו חושבים על הקמת בית הספר במיקום זמני בשל גודלו של בית ספר גילון והצורך בעוד כיתות מכיוון
שכבר אין מקום במבנה הנוכחי.

ג .דיווחי ראש המועצה
 .2סופה במשגב -
התחלנו לעקוב מקרוב אחר הנושא כבר ביום שישי כשהתחיל לרדת שלג מאסיבי ,בעיקר בחרשים והר חלוץ .נוהל
השלג של המועצה אומר שביום הראשון רק עוקבים אחר המצב אולם כבר באותו יום התחלנו לעשות הקפצות עם
הרכבים הכבדים למי שנתקע מחוץ לישוב.
ביום שבת בבוקר ,כינסנו את מנכ"ל המועצה ,קב"ט ,מנהלת אגף הרווחה ודוברת המועצה ועשינו סקירת מצב
באמצעות שיחות לכל הישובים הגבוהים במועצה על מנת לשמוע מה המצב בשטח .הר חלוץ וחרשים היו מנותקים,
בלבון ובכמון ירד שלג שנערם לכמה סנטימטרים אך הכבישים לא נותקו ונחסמו.
הקשר עם הישובים נשמר לכל אורך האירוע אך הבעיה הייתה להיכנס לחרשים בשל רכבים שנתקעו בכניסה לישוב.
במהלך השבת נסעתי ביחד עם צדוק הקב"ט ואור זרחי ללבון והבנו שאין בעיה בישוב ,אולם בדרכנו להר חלוץ נתקענו
בכביש עם המון מטיילים שעלו לישוב.
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מאחר והדרך להר חלוץ היתה חסומה :השלג שאפשר מעבר רק לרכבים מתאימים ,והמטיילים שחסמו את המעבר עד
לגבול השלג ,פעלנו לפתוח אותה והזמנו מחפרון שיפנה את השלג .חשוב לציין כי על אף מזג האוויר הסוער ,אספקת
החשמל לא שובשה באף ישוב .עשינו הערכת מצב לגבי מערכת החינוך ביום ראשון והחלטנו שהסעות התלמידים לא
יבצעו את האיסוף בחרשים ובהר חלוץ אולם החלטה סופית תתקבל בשעה שש בבוקר .בסופו של דבר הוחלט על
ביצוע הסעות התלמידים חוץ מהקווים של הר חלוץ וחרשים.
מבחינת פינוי כבישים – המועצה שכרה כלים להר חלוץ וחרשים שעבדו על פינוי הכבישים ועובדי הבטחון עם
הרכבים שלהם סייעו לתושבים לצאת מהחניות הפרטיות .כמו כן ,הבאנו את הבובקאט שיפנה את השלג משבילי
הגישה מהחניות.
שמח לדווח כי ישנם נזקים מועטים יחסית – בעיקר מרזבים ועצים שנפלו אבל בכל מקרה אנו נבצע הפקת לקחים
באחריות מנכ"ל המועצה.
בתגובה לפניות המשתתפים בנוגע לנוהל השלג ענה ראש המעוצה כי משיחה שלו עם ראש מועצה אזורית גולן עולה
כי אצלם המדיניות היא להתחיל בפילוס ברגע שהשלג מתחיל לרדת אולם במשגב אירועי השלג אינם תדירים ,ארוכים
וגדולים מידי .ברשות המועצה ישנם רכבים טובים שיכולים להגיע לכל המקומות בתוך זמן קצר.
 .1כיתת בית הספר בתובל
להורים נמסר צו סגירה לכיתה והם לא שולחים את הילדים לאף בית ספר כרגע .כמו כן ,הם משתמשים ברשתות
החברתיות כנגד המועצה ומשרד החינוך ובבקשת תמיכה למאבק שלהם .הנוהל אומר שצריך להגיש כתבי אישום
נגדם אך כרגע אנו עושים את כל המאמצים שלא להגיע למצב כזה.
 ./הסכם מעונות היום
חתמנו בניגוד לרצוננו על ההסכם עם משרד הכלכלה ושלחנו אותו בצירוף מכתב מחאה למנכ"ל המשרד .לאחר כמה
ימים קיבלנו את ההסכם בחזרה עם דרישה להסיר את מכתב המחאה .שתי מועצות ,אנחנו ורמת הגולן ,זכינו לתגובה
דומה מצד משרד הכלכלה וכרגע סיכמנו שנמשיך לעבוד ביחד הן במישור התקשורתי והן במישור הפוליטי .להזכיר כי
מדובר בכ 67 -ישובים יהודיים בהם יש סמל מוסד ושנושא נוגע להם .אצל הבדואים חתמנו מכיוון שהמועצה היא זו
שמפעילה את המעונות.
שלחתי בקשה לדיון בנושא בוועדת הכלכלה של הכנסת בתקווה שידרשו ממשרד הכלכלה לתת תשובות .כמו כן,
עניינו בנושא ערוץ  1בנושא .במקביל מתחילים הורים להתקשר למועצה בניסיון לברר מדוע לא מקבלים את התשלום.
 .4מפקד חדש לתחנת משטרת משגב
נפגשנו עם סנ"צ מעוז בן שבו ,מפקדה החדש של תחנת משגב במשטרה .הצגנו בפניו את המועצה והעלינו את
הבעיות שדורשות את טיפולו .סיכמנו להמשיך ולשתף פעולה באופן שוטף וכן איחלנו לו הצלחה בתפקידו החדש.
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 .5מועצת נוער
רובה ככולה מורכבת מתלמידי בית ספר על יסודי משגב .מדובר על כ 14 -תלמידים שהיה תענוג לדבר עימם ולשמוע
על רצונם להיות פעילים ,לשמר על הקשר עם הישובים ,עם הבדואים ועם נוער מורשת.
 .6בג"ץ הדירוג הסוציו – אקונומי
אחרי שקיבלנו תשובות שליליות מהלמ"ס ומשרד הפנים בנוגע למדידה מחדש או להשבתנו לאשכול  ,1החלטנו על
הגשת בג"ץ בנושא .שכרנו יועץ לסטטיסטיקה והצלחנו להראות שהכללה של ערב אל נעים מורידה אותנו באופן
מובהק לאשכול  .1העבודה התבססה על סקר תעסוקה בערב אל נעים אשר כלל לא מעט נתונים רלוונטים לחישוב.
רק בכדי לסבר את האוזן ,בערב אל נעים יש במשפחה ממוצעת  1נפשות ,ממוצע שנות לימוד בישוב עומד על 1.7
שנים ,רק אחד הוא בעל תואר אקדמאי ,אחוז בעלי הכנסה עומד על  ,.3%מתוכם כ 74% -בעלי הכנסה מתחת לשכר
מינימום.
לקחנו את הנתונים והוספנו אותם לנתוני הלמ"ס ,כאשר השבוע אנו נגיש את העתירה .אני מקווה שאחרי העתירה
הפרקליטות תבקש להגיע לפשרה אך במקרה הפחות טוב מדובר בתהליך שיקח לפחות שנתיים.
 .7סקר הפרדת אשפה
ברוך קומפנו ואגף איכות הסביבה וקיימות עשו סקר ב 61 -ישובים באמצעות חברה שפרסה  1מכולות ומיינה את כל
הפסולת על פי חלוקה לפי זרמים .הדוחות נשלחים לכל הישובים שנסקרו ואנו מתכוונים לבדוק את אפשרות לתגמל
ישובים מצטיינים.
מדגיש כי אפשר לחסוך מיליוני שקלים באמצעות הפרדה נכונה ומבקש שיופץ גם לתושבים .במקביל ברוך מכין דוח
ברמה מועצתית ונדווח עליו לכשיהיה מוכן.
רותי יהודה ביקשה לבחון את האפשרות שהוועדה המקומית תנחה את הבונים בשכונות חדשות ליעד נישות לטובת
קומפוסטרים .ראש המועצה אמר בתגובה כי תנאי זה כבר קיים בפועל בדרישות הוועדה.
 .8וועדת גבולות סחנין -
לפני כשנה וחצי הגיעה בקשה מסחנין להקמה מחדש של וועדת הגבולות ,זאת לאור הצורך בכמות שטחים גדולה
וחוסר שביעות רצונם מקביעות הוועדה הקודמת .מאז ועד היום לא כונסה הוועדה ועכשיו החליטו להקים אותה
מחדש .אנחנו הפצנו את החומר לישובים שגובלים לסחנין ולאוניד מליקין ,מהנדס המועצה ,מרכז את כל החומר .בבוא
העת נציג את עמדתנו בפני הוועדה.

ד .עיתונים במימון המועצה
בהתאם לחוזה העסקה נרכשו עיתונים למספר פנסיונרים ומספר מנהלי מחלקות .בימים של צמצומים וקיצוצים
בתקציב אנו רואים לנכון להדגיש כי גם  14אש"ח בשנה על רכישת עיתונים זו הוצאה לא קטנה .שלחתי מכתב בנדון

ד.נ .משגב  | 97102טל | 70 -2279999 .פקסwww.misgav.org.il | 70 - 2279921 .
אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | 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

-5 -

לפנסיונרים וכן דיברתי עם חלקם ,כמו גם עם העובדים .מבקש ,אם כן ,את אישורכם להפסיק את רכישת העיתונים
לעובדי וגמלאי המועצה ,מלבד המנוי לדוברת המועצה.
החלטה
הנהלת המועצה מאשרת להפסיק את מימון העיתונים לעובדים ולגמלאים ,מלבד דוברת המועצה.

ה .שונות
 .6אישור קופות קטנות –
הנהלת המועצה מתבקשת לאשר את הרשימה המצורפת של היקף הקופות הקטנות לשנת .1460
החלטה:
הנהלת המועצה מאשרת את טבלת הקופות הקטנות כפי שהוצגה בפניה.
 .1יודפת – השתתפות בתוכנית החומש –
הישוב יודפת העביר בקשה להנהלת המועצה ,בתפקידה כוועדת חריגים לתוכנית החומש ,לאשר את הקצאת
הכספים במסגרת תוכנית החומש לשיקום תשתיות בישוב הוותיק.
החלטה –
הנהלת המועצה מאשרת את בקשת יודפת (דני עברי נמנע מלהצביע).
 ..הארכת חוזה של היועץ המשפטי –
הנהלת המועצה מתבקשת לאשר את הארכת החוזה עם היועץ המשפטי של המועצה ,משרד עורכי דין קורין,
למהלך שנת .1460
החלטה:
הנהלת המועצה מאשרת את הארכת החוזה עם משרד עורכי דין קורין למהלך שנת .1460
 .0מבנה ארגוני –
הנהלת המועצה מתבקשת לאשר את המבנה הארגוני של המועצה כפי שהוצג בפניה על ידי מנכ"ל המועצה.
החלטה:
הנהלת המועצה מאשרת את המבנה הארגוני של המועצה.
רשם:
רפי גדעון

רון שני
ראש המועצה
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