לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס' 6/11

שהתקיימה ביום  3.10.11במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,רונן גל ,דני עברי ,שלמה פייבלוביץ
חסרים :מוחמד אבו-דעוף ,צביקה פאר ,עמיר שנאן
נכחו :דני כהן ,אביגיל חדש ,ליאת בלכר ,ענת מילר קושניר (לסעיף ג') ,ברוך קומפנו (לסעיף ד' ו-ה') ,דוד מטק ותומר
לוין (לסעיף ה') ,שאול אשואל ,אתי לוי ,דודו דהן ,נירית סגל ,בטי שוייצר

א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס'  5/11מיום  1.8.11אושר.
ב.

התייחסות המועצה לדו"ח הביקורת לשנת :2010
רון הציג את הממצאים (המעטים) שעלו מדו"ח הביקורת והתייחסות המועצה לגבי כל אחד מהם.
לגבי הערת המבקר בנוגע לאחד התב"רים ,לפיה נמצא כי "המועצה חתמה על תוספת לחוזה בשיעור של כ29%-
ללא קבלת אישור ממועצת הרשות" ,רון הסביר את התנהלות המועצה וציין כי ,בתיאום עם המבקר ,סוכם
שנבקש את אישור המליאה בדיעבד  -וההערה תמחק.
הוחלט :התייחסות המועצה לדו"ח המבקר תובא לאישור מליאת המועצה בישיבתה הקרובה.

ג.

מדיניות הסעות במתנ"ס:
דני כהן – חבר בעמותת משגב הגליל ,פתח ואמר שאחד התפקידים של הנהלה ציבורית הוא להציף את רחשי
הציבור ,לבחון אותם ולנסות לסייע .לאחרונה יש סוג של התמרמרות בקרב הישובים הקרובים בנושא ההסעות
לחוגים ,כאשר הטענה היא שנוצר לאורך השנים מעין אי שוויון ולמעשה הישובים הקרובים "מסבסדים" את
הישובים הרחוקים.
ליאת בלכר – מנהלת המרכז הקהילתי ,ציינה שנושא ההסעות מהווה מרכיב מאוד כבד בתוך תקציב המתנ"ס –
כ 2.5-מיליון  ₪בשנה .מחירי החוגים כוללים בתוכם את מרכיב ההסעה והיות וכל הפעילויות תלויות בהסעות ,כל
עלייה במחיר הסולר מייקרת את החוג .המתנ" ס משתדל להעלות את המחירים במשורה על מנת לא לאבד
לקוחות (השנה הועלו ב 3%-כפי שהיה בשנה שעברה).
ליאת הוסיפה שבמסגרת הנהלת העמותה ,נבחנו דרכים לייעול והוצעו מספר פתרונות אפשריים במטרה להוזיל
את מחירי החוגים – חלקם נמצאים בבדיקה עם משרד התחבורה (כמו הסעות בשעות מאוחרות עם חב' נתיב
אקספרס) .עוד פתרון אפשרי :שהמועצה תשפה את המתנ"ס עם כל התייקרות במחיר הסולר או ,לחילופין,
תקצה לו השתתפות נוספת ,ייעודית לנושא.
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לדברי רון ,לא התכנסנו היום כדי לדון בתוספת תקציב למתנ"ס .ועדת הכספים של המועצה דנה בימים אלה בכל
הקשור לתקציב לשנת  2012ותגבש המלצות לאישור המליאה .נושא ההסעות עולה היום כי התקבלה עצומה
חתומה ע"י מספר משפחות מרקפת ,עצמון ויובלים ובה הם טוענים שהם קרובים ויכולים להסיע בעצמם את
ילדיהם – לכן הם לא רוצים לשלם יותר עבור הסעות לחוגים.
רון הדגיש שמדובר כאן על מדיניות שוויונית שמוכתבת למתנ"ס ועליה הוחלט בזמנו ע"י מליאת המועצה .אין זה
משנה מהיכן באים הילדים – אנחנו מחויבים לספק הסעה אפילו אם יש רק ילד אחד מישוב רחוק ולחייב במפתח
שוויוני את כל המשתתפים בחוג .את המדיניות הזו ,אנחנו רוצים היום לאשרר בהנהלה ,ובהמשך במליאת
המועצה.
שינינו השנה את שיטת התמחור עלות אוטובוס צהוב לטובת המתנ"ס ,כעלות שולית (השתתפות) לעומת מה
שהיה בשנה הקודמת שהיתה עלות מועמסת מקסימאלית .זה אכן הוריד נתח מסוים מהמתנ"ס אבל בסה"כ מי
שסופג את ההפרש זה המועצה .מדובר בכ.₪ 90,000 -
וגם  -לפני שנתיים ניסינו לומר שבחוגים עם קריטריון מסוים לא יהיו הסעות וההורים יסיעו את ילדיהם ,בעיקר
בנבחרות בשעות מאוחרות .הדבר פורסם וגם נדון במליאה .בעקבות זאת קמה צעקה גדולה – מסתבר שרוב
הציבור כן מוכן לשלם ומלבד שיסיעו את הילדים .בסופו של דבר החלטנו לחזור להציע הסעה מלאה מתומחרת
לפי אותה שיטה ,למעט במקרים מסוימים (נבחרות בעיקר) בהם כל ההורים הודיעו שהם מוותרים על הסעות.
במקרים אלה נעשה תמחור לגביהם ללא המרכיב של הסעה .האופציה הזו עדיין קיימת והיא בתוקף .מעט מאוד
בחרו להשתמש בה.
אביגיל חדש – חברת בעמותת משגב הגליל ,ציינה שהמתנ"ס עובד עם תקציב מאוזן  -הוא מקבל כספים
ייעודיים מהמועצה ,המשמשים לכיסוי הוצאות אחזקת המבנים והמנהלה .אבל למעשה הפעילות כולה ממומנת
ע"י המשתתפים .עפ"י המדיניות שמכתיבה המועצה ,תושבי רקפת מסבסדים תושבים מישובים יותר רחוקים.
לדבריה ,אין בעיה עם התפיסה השוויונית של המשתתפים ביניהם ,אבל אם מדובר במדיניות שמכתיבה המועצה,
היא מצפה מהמועצה שתשתתף גם בעלויות הנובעות מכך.
אתי לוי – יו"ר עמותת משגב הגליל ,ציינה שלמעשה המתנ"ס הוא גוף שמספק חלק מפעילויות שנגזרות
ממדיניות המועצה .באותה נשימה ניתן היה להחליט שהמועצה תבצע בעצמה את אותן פעילויות .אבל אנחנו
רואים את עצמנו כגוף אחד .יחד עם זאת ,חובתם של אנשי הציבור לבקש את המקסימום שאפשר לטובת
הפעילות של המרכז הקהילתי וחובת הנהלת המועצה לראות את התמונה הכוללת ולדאוג לכלל – בסה"כ מדובר
באותה עוגה/קופה (מועצה ,מרכז קהילתי) שצריך לחלק בין כולם .נכון שמרכיב ההסעות מאוד כבד אבל גם נכון
שבמהלך השנתיים האחרונות המועצה עושה לא מעט פעולות כדי לשפר ולסייע .גם המתנ"ס צריך לבדוק את
עצמו ולהתייעל.
בתום הדיון ,רון הציע לאשרר את המדיניות הקיימת ,לפיה עלות ההסעות לחוגים מתחלקת בין כל המשתתפים
עפ"י מפתח שוויוני.
הוחלט :הנהלת המועצה מאמצת את ההצעה וממליצה למליאת המועצה לאשרר את המדיניות.
ד.נ .משגב  | 20179טל | 04 -99023 10 .פקסwww.misgav.org.il | 04 - 99023 91 .
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

-3 -

ד.

אחריות לדיגום מים:
ברוך קומפנו ציין כי ,על פי החוק ,ספק המים צריך לדגום את המים פעמיים בחודש בכל מקום שבו הוא מספק
מים .בזמנו המועצה לקחה על עצמה את התפקיד ,למרות שהיישובים היו ספקי המים.
כאשר קולחי משגב נכנסו לנושא המים לפני מספר שנים ,הם לקחו על עצמם ,בתור ספק המים ,את האחריות על
הדיגום בכל אותם הישובים הקשורים אליהם ( .)12בשאר הישובים ,הדיגום מתבצע עד היום ע"י עובד ממחלקת
התברואה .אולם ,עקב התמקצעות בנושא הטיפול במים ,והדגשת האחריות של ספק המים בחוק וע"י משרד
הבריאות ,יש צורך להעביר את כל דיגום המים לגוף מקצועי המתמחה בכך .מחלקת התברואה אינה מהווה גוף
מקצועי בתחום המים.
הוחלט:
 מאחר ודיגום המים הינו באחריות ספק המים תאגיד קולחי משגב יטפל בדיגום המים בישובים שבאחריותו
(כבר בביצוע) .ישוב שמשמש ספק מים יהיה אחראי לבצע את דיגום המים על פי הנחיות משרד הבריאות,
וכן אחראי על איכות המים ,פרסום תוצאות הדיגום ,ותיקון תקלות לפי הצורך.
 קולחי משגב יאפשר לישובים להזמין דרכו את דיגום המים במחיר עלות.
 על היישובים לדווח למועצה אחת לחודש על ביצוע הדיגום ותוצאות הבדיקה.

ה .עדכון בנושא הפרדה יבש רטוב:
מאחר שמדובר על אחד הפרויקטים הגדולים שרצים היום במועצה ,רון החליט לדווח להנהלה על התקדמותו אחת
לכמה זמן.
קיימים  3ספקים לקומפוסטנרים והם דומים אבל לא זהים .אנחנו צריכים לצאת במכרז אבל באופן שבו המכרז
מנוסח היום ,כל אחד יכול להשתתף בו .היות ואיננו יודעים את היעילות של כל אחד ,החלטנו לרכוש  50יחידות
מכל אחד מהספקים ,במסגרת מה שהוגדר כ"מכרז בשני שלבים" .הדבר יאפשר לנו לנסות את הדגמים על ידי כך
שנפזר אותם במספר בתים בצורה מבוקרת ונעקוב אחרי ביצועם במשך זמן מוגדר .אם בתקופת ניסיון זו נראה
שאחד הספקים אינו עומד טכנית בתנאים שלנו ,לא נאפשר לו לגשת למכרז .עו"ד קורין מסייע לנו בניסוח המכרז.
בהמשך ,ברוך קומפנו הציג את השלבים .תאריך היעד  :ינואר  2012לפני היציאה למכרז .בין האתגרים :הטמעת
הפרויקט במגזר הבדואי.
ברוך ציין כי גויס מנהל לכל הפרויקט – טיוטת ההסכם איתו נמצאת בימים אלה בבדיקה .כמו-כן ,ועדת המכרזים
החליטה הבוקר על קבלן זוכה לרכישת משאית דחס עם מתקן שטיפה אוטומטי של הפחים (אמורים לקבל אותה
תוך  6חודשים).
ו.

פנייה לישובים בנושא בתי כנסת:
תומר דיווח שבשנתיים האחרונות קבלנו ממשרד הדתות  3הקצאות לבינוי בתי כנסת ,שלא הצלחנו לממש עד
היום .לגבי שתי הקצאות – מיועדות לטל אל ולאשחר ,מסתמן פתרון.
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דני ציין כי ,על פי התהליך שהיה מקובל עד היום ,קבלנו קודם הקצאות ממשרד הדתות ואז חיפשנו יישובים
שיהיו מעוניינים לבנות בית כנסת .הדבר לא צלח מכל מיני סיבות הקשורות ליישובים עצמם .הגענו למסקנה
שצריך לשנות את השיטה  -דהיינו ,לפנות קודם ליישובים שאין בהם בית כנסת ולאחר מכן לגייס כספים.
דני הוסיף כי הרי מדובר ביישובים חילוניים והקמת בית כנסת תלויה ברוח ההתנדבות של מספר מצומצם של
אנשים ,בכימיה שביניהם לבין כלל הציבור והנהלת היישוב באותו זמן נתון.
לדברי רון ,נעשתה כבר פנייה ליישובים וקבלנו בחזרה מעט מאוד פניות .המטרה שלנו היא לקבל התחייבות של
הנהלת היישוב בצירוף התחייבות כספית למצ'ינג .רק אז ולגבי יישובים שיעמדו בתנאים שלנו ,נתחיל לפעול.
ז.

המשך העסקתו של היועץ המשפטי:
לפני כ 4-שנים חתמנו על הסכם ל 3-שנים עם המשרד של עו"ד קורין .מיפינו אז את העבודה והגדרנו את
המחלקות בהן הוא יטפל ואף ייעלנו את העבודה מולו .לפני שנה הארכנו את ההסכם לשנה נוספת .לדבריה של
אתי ,אחד היתרונות של המשרד של עו" ד קורין הוא שהוא מעסיק מספר עורכי דין עם התמחויות שונות .בנוסף,
השכר השנתי שאנחנו משלמים לו בהחלט סביר (בהתאם לבדיקה שבצענו השנה) .המלצתנו היא להאריך את
ההסכם לשנתיים נוספות.
הוחלט :הנהלת המועצה מאשרת התקשרות עם משרדו של עו"ד קורין לשנתיים נוספות.

ח .אישור חל"ת:
בהתאם להמלצת מנהלת בי"ס יסודי הר גילון ,הנהלת המועצה מאשרת חופשה ללא תשלום בהיקף  10שעות
שבועיות בשנה"ל תשע"ב ליועצת מיכל ברזילי.

ט .ש ו נ ו ת :
המסגד בטובה זנגריה  -היום בבוקר אנשים שרפו מסגד בטובה זנגריה (ישוב בדואי מול ראש פינה) .רון
מבקש לגנות את האירוע בשם כל תושבי משגב.

גמר חתימה טובה לכולם !

רשמה:
בטי שוייצר

רון שני
ראש המועצה

ד.נ .משגב  | 20179טל | 04 -99023 10 .פקסwww.misgav.org.il | 04 - 99023 91 .
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

