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א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס'  2/11מיום  14.3.11אושר.
ב.

דיווח ראש המועצה:
נסעיה לארה"ב – במהלך נסיעתו האחרונה בארה"ב ,רון נפגש עם הנציגים של שלוש קרנות (שתיים בבולטימור
ואחת בפיטסבורג) ועם נציגי הפדרציות היהודיות בניו יורק .מעבר לשיחות על המצב בישראל ,הוא הציג את
הפרויקטים שאנחנו מעוניינים לקדם :בית המוסיקה ,מרכז השירותים לגיל השלישי (הרחבת הקומה הראשונה של
המועדון הכפרי) ,בית כנסת במורשת ,בהתאם לתחומי העניין של הקרנות .מדובר בפגישות ראשוניות המיועדות
להכיר את האנשים פנים אל פנים ,אופן עבודת הקרנות ואת הנהלים שלהן .נמשיך כמובן לעקוב.
בפיטסבורג ,רון נפגש עם נציגי הקהילה ונכח בפעילויות רבות במטרה להכיר ולייצר קשרים בין הקהילות במשגב
ובפיטסבורג .בשנה הבאה הפדרציה חוגגת  100שנה להיווסדה ורוצה לחגוג את האירוע בישראל .הם מתכננים
לשכור מטוס ולהביא הנה כ 300-איש .בין היתר ,הם יגיעו כמובן לאזורנו ובועז גרשון – רכז התיירות שלנו ,יסייע
להם לגבש תכנית לביקור.
נרשמה בקשתו של צביקה פאר להציג באחת הישיבות את פרויקט "שותפות ."2000
שירותי בריאות כללית  -במבנה הרב-תכליתי בכמאנה פועלת מזה מספר שנים טיפת חלב עם חדר רופא וחדר
אחות .חשבנו לנצל את המקום כדי להקים בו מרפאה .לפני כשנתיים הצלחנו להביא למשגב את סמנכ"ל משרד
הבריאות ולהציג בפניו את הרעיון .לאחר עבודה אינטנסיבית ומו"מ שאתי לוי ניהלה מול המחוז ,הצלחנו לגרום
לכך שקופ"ח כללית תפעיל בקרוב מרפאה בכמאנה ,שתכלול שירותי אחות ובית מרקחת ותשרת את כל
המבוטחים של הכללית מכמון ,מכמנים וכמאנה המעוניינים בכך .ד"ר שלומית סייג תנהל את המרפאה.
קרן קרב – קיים קונפליקט בין קרן קרב למשרד החינוך סביב נושא "אופק חדש" .עפ"י התכנית ,משרד החינוך
מבקש להאריך את ימי הלימוד ,דבר שמתנגש עם השעות שקרן קרב נותנת (ושמתוקצבות ברובן ע"י משרד
החינוך) .ההתנגשות באה לידי ביטוי במיוחד במועצות האזוריות בהן התלמידים מוסעים וכל שינוי במערך היסעים
כרוך בעלויות מאוד גבוהות .בביקורו של מנכ"ל קרן קרב לפני מספר שבועות במשגב ,הנושא עלה ,וסוכם לקיים
דיון של כל הגורמים הרלוונטיים ,כולל מ.מ.א ,.על מנת לנסות ולמצוא פתרון לסוגיה.
ישוב לדורות – שלושת הצוותים שהוקמו (בנושאי משילות ,קהילה ,קיימות וסביבה) עובדים .הם כבר נפגשו
מספר פעמים וקבעו לוחות זמנים .בכל אחד מהצוותים  2מובילים 1 :מהמועצה ו 1-מהציבור  +יועץ חיצוני.
פרויקט קיימות וסביבה מעורר הרבה עניין ותומכים בו משרד הרווחה והמשרד להגנת הסביבה .בהתאם לדרישה
שבאה מהקהילה ,הצוות הציע לקיים מפגשים בכמה ישובים לפני היציאה למרחב הפתוח ,שאנחנו מקווים לבצע
בחודשים הקרובים .המפגש הראשון יתקיים ביובלים בחודש יוני .בכל הפרויקט של ישוב לדורות ,אנחנו בתהליך
של למידה עם הציבור ואנחנו לא יודעים עדיין לאן הוא יוליך אותנו – רק בסוף התהליך נדע זאת.

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

-2 -

נשים בדואיות פורצות דרך  -בשבוע שעבר רון ומוחמד השתתפו בזרזיר בכנס הוקרה לנשים בדואיות ,במעמד
ח"כ וסגני ת השר לקידום מעמד האישה וצעירים במשרד ראש הממשלה – גילה גמליאל 4 .נשים בדואיות
פורצות דרך ממשגב ,עליהן המליצה המועצה ,קבלו תעודות הוקרה מסגנית השר.
תחזיות דמוגרפיות – אנחנו בשלב סופי של הכנת התחזיות הדמוגרפיות ונוכל להציג אותן בקרוב .רון ציין כי
אחד הדברים הבסיסיים בתחזיות הוא שהן עובדות לא רק קדימה אלה גם אחורה – וכאשר המודל עובד אחורה,
זה מראה שהנתונים הם אמיתיים.
מערכת הביוב באלשגור – הנושא אינו יורד מסדר היום שלנו .הגענו לאבן דרך מעניינת מאוד – נעשתה
תכנית בהתאם להתחייבות של המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות .הוצגו תכניות לפתרון הבעיה .אנחנו
תומכים בחלופה הגרביטציונית (אנחנו הצענו אותה ולוחצים שתתקבל) ,דהיינו ביטול תחנות הסניקה וביצוע
חפיר ת מנהרה שתחצה את הגבעה בין אלשגור לכיוון בר לב והמט"ש .יחד איתנו תומכים בפתרון זה גופים רבים
כמו  :עיריית כרמיאל ,הירוקים ,עמותת הסביבה ,עמותת אמל (תקווה) ,ועוד .לפני שבוע התקיימה ישיבה ברשות
המים לשפוט את הפתרונות .הנוכחים הבינו שפתרון הגרביטציוני הוא הנכון והחליטו לקבל אותו .למרות זאת,
הגיע היום מייל לפיו הוגש ערעור על ההחלטה .אנחנו נמשיך לדאוג לכך שזאת תהיה ההחלטה שתתקבל בסופו
של דבר ולאחר מכן ,נעבוד על השגת הכספים לביצוע (כ 30-מיליון .)₪
חוק עזר למבני ציבור – אנחנו בוחנים הכנת חוק עזר למבני ציבור .ישנן כיום רק טיוטות ואנחנו עוד לא יודעים
לאן זה יוביל אותנו .רון ציין שהנושא מעניין גם מועצות אחרות  -לכן ,הוא בוחן אותו גם מתוקף תפקידו בועדת
הכלכלה של מ.מ.א.
צוות היגוי לבתי עלמין  -הקמנו צוות היגוי לבחינת כל נושא בתי עלמין במועצה :קצב המילוי של בית העלמין
במשגב (שייגזר מאותה עבודה על תחזיות דמוגרפיות) ,צורך בבתי עלמין נוספים  -כמה והיכן ,תקנון ,סוגי קבורה
ועוד .הפגישה הראשונה של צוות ההיגוי נקבעה לתחילת חודש יוני.
ועדות קבלה – הנושא אינו יורד מסדר יומה של התקשורת וביום רביעי הקרוב ,תשודר כתבה (שצולמה ברובה
במשגב) בערוץ  10בתכנית "המקור".
משרד התמ"ת – לפני פסח התקיימה פגישה של ראשי המועצות האזוריות עם שר התמ"ת החדש – ח"כ שלום
שמחון .רון ניצל את ההזדמנות כדי להעלות את הנושאים שמעסיקים את משגב .באופן כללי ,יש שיתוף פעולה
טוב עם כל המשרדים הקשורים למשרד התמ"ת בנושאי גני ילדים ,פיתוח אזורי תעשייה ,המדען הראשי ,משרד
ההשקעות ,הסוכנות לעסקים קטנים ועוד.
סיור לימודי – בגולן בתי הספר היסודיים פועלים מזה  6שנים (ובקצרין משנה שעברה) מכיתה א' עד ח' ובתי
הספר התיכוניים מכיתה ט' ואילך .ביום חמישי שעבר נסענו לסיור בגולן ע"מ ללמוד מהם איך עשו את התהליך
ומהם היתרונות והחסרונות של המודל הזה .הסיור היה מאוד מעניין ולמדנו הרבה.
מנהל מקרקעי ישראל – בין הנושאים העיקריים (והקשורים למשגב) שרון העלה היום בפגישה בירושלים עם
מנכ"ל מ.מ.י .והנהלת מ.מ.א : .חוזה הקרקע של ישובי הר שכניה ,עודפי עפר שקיימים בכל הישובים ומה עושים
איתם ,חילופי קרקעות ,התקורה שהמנהל יכיר בה בתור הוצאה של שיווק קרקעות ,הערכת שווי מגרש מראש
ועוד.

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 -

ג.

דיווח על קידום נוער יהודי/בדואי ,ועדת התמדה ועוד:
רון הזכיר שבשנה שעברה עלו מספר פעמים ובפורומים שונים הרבה נושאים הקשורים לחינוך (קידום נוער ,חינוך
מיוחד ועוד) ,קבלנו מספר החלטות והצהרנו על מדיניות חדשה .היום ,ג'קי ונונו – מנהל אגף החינוך ,מדווח על
יישום ההחלטות ותוצאותיו.
ג'קי הציג תמונת מצב רחבה על החינוך במשגב .הוא סיפר כי ,בהמשך להחלטה לבטל את היחידה לקידום נוער
במגזר היהודי ,נמצא פתרון לשני הילדים שהיו רשומים בה :תלמידה אחת השתלבה ביחידת קידום נוער בכרמיאל
(אליה היא מסועת הלוך ושוב על ידינו) והתלמיד השני חזר לביה"ס העל יסודי במשגב ,השתלב בכיתה י"ב וניגש
לבחינות בגרות (מלאה) .כולם מרוצים – במיוחד המשפחות.
במגזר הבדואי ישנו מספר גבוה של תלמידים תת-משיגים (כ .)50%-לכן נבנו חלופות בתוך ביה"ס עצמו על מנת
להתמודד עם הילדים המתאימים לקידום נוער.
ג'קי ציין כי צמצום היחידה במגזר היהודי היה חלק מתהליך ארוך ,מורכב ומעמיק ונותן ביטוי לאחד העקרונות
שבי"ס חרט על דגלו :אפס נשירה .על מנת להשלים את התמונה בראייה הכלל מערכתית וברמה הנקודתית ,הוא
הציג את טופס ועדת התמדה (ללא שמות) ,ובו איסוף מידע על כל אחד מהילדים ,מגיל  3עד כיתה י"ב ,לגבי
מצבו המשפחתי ,חברתי ,כלכלי ,לימודי ,רגשי ועוד .הטופס מעודכן באופן שוטף ומאפשר לזהות באופן מיידי
משברים ,ירידה בלימודים ו/או אחר ולטפל בהם " ."on lineהמידע חסוי ורק לאנשים בודדים יש גישה למאגר
הנתונים (עם אישור כניסה).
הוצגו גם נתונים על מספר הילדים ,במגזר היהודי ובמגזר הבדואי ,שאינם מבקרים בכלל או מבקרים באופן לא
סדיר במערכות החינוך או בחרו במסגרות אחרות (למשל אשחר ותובל)  -והדרכים להתמודדות איתם.
רון הודה לג'קי על הצגת הדברים .יישר כח !

ד.

תכנית חומש לישובים:
רון הציג טבלה מעודכנת ובה כללים ובסיס נתונים אחידים לכל  35הישובים :פילוג התושבים עפ"י גילאים
וישובים (נלקח ממרשם האוכלוסין ומעודכן לשני רבעונים אחורה) ,פירוט הנכסים (מועדון ,גן ילדים ,בית
כנסת/מסגד ועוד) ,שטחם והצפיפות בהם .נוספו  2מקדמים לעומת הטבלה הראשונה שהוצגה :שקלול (מטרתו
שסה"כ השקלולים יהיה  )3ואיכות (באותם מקרים שאיכות המבנה אינה עומדת בסטנדרטים).
בנוסף ,רון הציג את עקרונותיה של התכנית והסביר את הנוסחה לפיה דורגו הישובים.
הוחלט:
 הנהלת המועצה מאמצת את עקרונות תכנית החומש והטבלה הנגזרת מהם שהוצגו בפניה וממליצה למליאת
המועצה לאשר אותם.
 הנהלת המועצה תהווה ועדת חריגים לבקשות יישובים החורגות מהנוהל המאושר.

ה .קירוי מגרשי ספורט:
תומר לוין ציין שמספר ישובים התחילו להתעניין בקירוי מגרשי הספורט שלהם מחד ומאידך ,ישנו יזם של
פאנלים פוטו-וולטאים שמציע לקרות את המגרשים על חשבונו בתמורה לשימוש בגגות שלהם להנחת פנלים
סולריים .זאת ,לתקופה של  20שנה ,שלאחר מכן כל המערכת והמתקן עצמו יעברו לידיהם של הישובים.

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

-4 -

לאחר בדיקת היתכנות של ההצעה ,היתרונות והחסרונות שלה ופגישות עם נציגי הישובים ,הוצע שהמועצה
תוציא מכרז מסגרת ,אליו יוכלו הישובים המעוניינים בכך להצטרף ,כפוף לתנאים מסוימים (למשל תשלום דמי
רצינות בסך  ₪ 2,000למצטרפים בשלבים הראשונים ₪ 4,000 ,למצטרפים בשלב מאוחד יותר) .עלות הכנת
המכרז.₪ 40,000 :
הוחלט :הנהלת המועצה מאשרת יציאה למכרז והצטרפות הישובים כפוף לתנאים שיוגדרו.
ו.

חשמול רכבת ישראל:
משרד התחבורה והרכבת החליטו לפני מספר חודשים להכניס לתכנון מסילת ברזל כבדה מעכו לכרמיאל (כדי
שתוכל מאוחר יותר להמשיך צפונה) .הכל התנהל יפה עד שעיריית חיפה הגישה התנגדות לפרויקט חשמול
הרכבת ,לוועדה לשמירת החופים ,בטענה שהרכבת עוברת מאוד קרוב לחופה של חיפה ושקווי המתח עלולים
להסתיר את הנוף ולשבש את הגישה לים .העירייה הציעה חלופות שונות שלטעמנו ,מעמידות את כל פרויקט
הרכבת באזורנו בסכנה .לכן ,עפ"י בקשתו של עדי אלדר ,משגב הצטרפה לנייר העמדה שעיריית כרמיאל הגישה
לוועדה לשמירת החופים ,ע"מ להציג את הצד שלנו.
לאוניד הוסיף שלאחר מספר דיונים בוועדה לשמירת החופים ובמוסדות התכנון ,עמדתה של חיפה התקבלה.
משמעות הדבר :דחיית ביצוע המסילה באזורנו .עיריית כרמיאל ורכבת ישראל הגישו ערר לועדת ערר ארצית
במשרד הפנים  -הצטרפו אליהם מספר רשויות וביניהן משגב .ועדת ערר קבלה את הטעונים ,ביטלה את החלטת
הוועדה לשמירת החופים ונתנה אור ירוק לתכנית.
כתגובה ,ראש עיריית חיפה  -יונה יהב והוועדה המקומית חיפה הגישו עתירה לבג"ץ נגד  15משיבים ,ביניהם
רכבת ישראל ,כרמיאל ,נהריה ,עכו ,משגב ועוד .העתירה הוגשה והמשיבים קבלו משימה לגבש עמדה לצו ביניים
תוך  21יום .הדיון בעתירה נקבע לסוף פברואר .2012
רון הדגיש כי אנחנו לא נקטנו עמדה באשר לטענות של עיריית חיפה .כל עניינינו הוא שלא יעצרו את פרויקט
הרכבת באזורנו .אנחנו מדווחים על כך היום מפני שהוגש בג"ץ נגדנו .לגבי ההמשך ,נלך אחרי ההובלה של
היועצים המשפטיים של הרכבת.

ז.

אירועי יום העצמאות:
ליאת בלכר דיווחה על האירועים המתוכננים ביום העצמאות ,שיהיו מושתתים ,לדבריה ,על הכוחות הפנימיים
שלנו – ילדים ,בני נוער ,מבוגרים.

ח .ש ו נ ו ת :
שיקום תשתיות בישובים הכפריים – משרד החקלאות יוצא בקול קורא של  100מיליון  ₪לשנה,
למשך  10שנים ,לשיקום תשתיות בישובים הוותיקים .כבר בשנה שעברה יצא קול קורא דומה אבל אז היתה
מגבלה של גיל הישוב .במשגב ,הישוב היחידי שעמד במגבלה היה יודפת – הגשנו אותו לפיילוט אבל הוא לא
עמד בכל הקריטריונים ולא התקבל.
דוד מטק ציין כי היום התכנית כוללת את כל הישובים הכפריים .בחנו את הנושא וההנחיות המאוד ברורות לצורך
הגשה וכבר ברור לנו שהתחרות תהיה מאוד קשה .אנחנו מציעים להגיש כפיילוט את הישובים היותר וותיקים
כמו מורן ,לוטם ,יודפת ,שגב/עצמון (במטרה לפתור את בעיית התשתיות של שגב הישנה).
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רון הוסיף שבשונה מהפיילוט של השנה שעברה ,היום יש כוונה שהמועצות שיש להן כושר ביצוע יוכלו לקבל
את התקציבים ולבצע את העבודות .יחד עם זאת ,ישנם כ 1000-ישובים וותיקים בארץ ,שמצב התשתיות בהם
הרבה יותר גרוע מאשר בישובים שלנו – גם רמת "המסכנות" שלנו לא כ"כ גבוהה – לכן הסיכויים שלנו נמוכים.
אנחנו מתכוונים בכל זאת להגיש השנה את הישובים שהוזכרו לעיל ולהמשיך לנסות כל שנה מחדש.
הוחלט :הנהלת המועצה מאשרת הגשת הישובים לקול הקורא.

רשמה:
בטי שוייצר

רון שני
ראש המועצה
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