פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס'  059102/בתאריך 219192/
נוכחים:
שם ישוב

שם מועמד

1

בר יוחאי

עמית סופר

2

אמירים

סודרי אהרון

3

אמירים

ביסמוט יוני

4

אמירים

נאמן רינה

5

ביריה

ביתן עזר

6

ביריה

אייל דמרי

7

בר יוחאי

כחלון יצחק

8

דלתון

אלגלי אלגלי

9

דלתון

פרומוביץ דורון

10

כפר חושן

אלקבץ מוטי

11

כרם בן זמרה

ימין אליהו

12

לבנים

אלימלך אורן

13

עין אל -אסד

חטאר וסאם

14

עין אל אסד

חלאג שכיב

15

עלמה

עמוס כליפה

16

עלמה

דדוש חיים

17

עלמה

בעדאש אבי

18

ריחאניה

גוש ממדוח

19

שפר

בן שאנן אברהם

משתתפים :קרן פטל מנכ"לית ,עו"ד תומר טבק ,ד"ר רועי דוידסון ראש המערך הווטרינרי האזורי.
עמית סופר ,ראש המועצה :נבקש להעלות נושא בסוף סדר היום ,את אישור קליטת מהנדס המועצה
ואישור שכר בכירים עבורו  .התקיימה וועדת בחינה מחייבת נבחרו שני כשירים הכשירה הראשונה לצערנו
התברר כי אינה עומדת בתנאי הסף של מהנדס רישוי .ועל כן נבחר הכשיר השני – מהנדס ראובן דדיה.
אנחנו מעבירים לאישור משרד הפנים את המינוי ,זה תפקיד סטטוטורי .המליאה מתבקשת לאשר שכר
בכירים נתחיל ב  57%ובעוד שנה נעלה ל  .08%אז אנחנו מבקשים לאשר טווח של  57%עד כולל .08%
הצבעה :מאושר פה אחד להעלות את הנושא בסוף סדר היום בסוף הישיבה.

סעיף מס'  :2אישור פרוטוקול מליאה מס'  0192/ו 0192/ -מתאריך 11.1.2/
עמית סופר ,ראש המועצה :אנחנו מביאים לאישור את שני הפרוטוקולים.
הצבעה :מאושר פה אחד.
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סעיף מס'  :1הצגת נתוני המערך הווטרינרי
קרן פטל ,מנכ"לית המועצה :בינואר  8800כחלק ממהלך אזורי הצטרפה המועצה למערך הווטרינרי
שמופעל על ידי האשכול גליל מזרחי .כמה מילים על האשכול שלנו ,אשכול גליל מזרחי  -הוקם ב 8802 -
כחלק ממיזם האשכולות הארצי של משרד הפנים ומאגד  00רשויות באזור מזרח הגליל והגולן .הארגון
הוקם בכדי לקדם שיתופי פעולה אזוריים ולשפר את איכות השירותים לתושבי האשכול .חשוב לי להציג
לכם מספר נתונים בסיסיים על הפעילות שקדמה למערך המשותף לפני שרועי יפרט מבחינה מקצועית :ב-
 07החודשים שקדמו למערך האשכולי המועצה לכדה  021כלבים לעומת  218שהצליח ללכוד האשכול
בתקופה מקבילה וזה בעיני נתון שמעיד על הצלחת המערך .מבחינת העלות של הפעילות הווטרינרית של
המועצה היתה ב 8805כ ( ₪ 000,182 -כולל וטרינר ,לכידת כלבים וכלביה) .העלות השנתית היום היא
 ₪ 182,828אך היא כוללת בתוכה שירותים נוספים רבים שמיד רועי ידבר עליהם .המענה במוקד המערך
מהיר ויעל ,ולמעט העובדה שפונים לא מקבלים את העניין שישנם נושאים שהאשכול לא מטפל בהם ומפנה
למשל לרט"ג .בכללי אנו חווים שביעות רצון מהשירות.
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :אתחיל ברקע על עצמי ,חלק מהחקלאים באזורי מכירים אותי,
עבדתי עם סוסים יותר מאוחר פתחתי מרפאה של חיות מחמד ב  8887מוניתי לרופא וטרינר של צפת
באמצע  8805נברתי להקים ולהוביל מערך השי רות הווטרינרי האזורי של אשכול הגליל המזרחי במשך חצי
שנה למדתי ובדקתי לקראת הקמה של שירות וטרינרי ל  00רשויות זה פורץ דרך ברמה הארצית שלוש
מטרות להקמה:
לשפר את שביעות הרצון של התושבים יש רשויות קטנות גם במרום הגליל יש וטרינר ב  18אחוז משרה זה
לא מספיק לתת ש ירות ,ברשויות נוספות נתנו מענה חלקי מאוד כל מה שנדרש מבחינת צוות וציוד היה
לוקה בחסר ,הדרישה באה לתת פתרון לכולם.
8מטרה שנייה ,למקצע את הווטרינרים מבחינת ההתמקצעות של הווטרינרים ודבר אחרון לשפר את
השירות לחיות לא ישר להמית ,אלא אנחנו פועלים לימי אימוץ ופתרונות נוספים.
אנחנו צוות של  2רופאים  2פקחים עם רכב צמוד מפעילים שתי כלביות אחת בצפת ואחת בקצרין כעת
בגיוס כספים להקים כלביית דגל באזור צח"ר בכל כלבייה יש כלבן יש את המטה שלי ועוד שתי בנות.
וקיים מוקד וטרינרי  8245המוקדנית מנתבת אותה בהתאם לדחיפות .
אנחנו יכולים לפלח את הפניות לעשות כל הזמן בדק עצמי כדי לייעל את השירות .כמובן שהאשכול מגייס
מישראל דיגיטאלית כספים לתת פתרונות מתקדמים .נצלול למיקרו במרום הגליל בחבל ארץ מהיפים
במדינה אבל מבחינה וטרינרית זו אחת המועצות המאתגרות פריסה גיאוגרפית עצומה ,מבחינת המודעות,
אירועי כלבת בגלל קירבה לגבול ,אני חושב שזה לא ממש מדויק להסתכל כמה שילמנו וכמה עכשיו אבל
אני חווה את זה לא פחות ממהפכה במרום הגליל מעולם לא היה מצב שמגיעים  1רופאים שעובדים כמה
שעות ומטפלים בלהקת כלבים שטרפו עגלים יש כאן יום יום שני פקחים ושני רופאים שנותנים מענה
ואנחנו מתעדפים .כל אחד בבוקר יוצא לעבודה אנחנו פוגשים בעלי חיים בכל מקום יש את חיות המשק
במושבים מכלאות ודירים יש שטחי מרעה של פרות יש את הלולים ,יש עניינים מרובים עם חיות בר בגלל
זה יש אירועי כלבת.
וויסאם חטאר :מה עושים עם שפני הסלע.
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :יש פתרון ,יצאנו איתו ואנחנו מטפלים -עכשיו מותר לבצע בגלל
שקודם לכו השפנים היו חיה מוגנת .יש כמובן את כל חיות המחמד סוסים חתולים כלבים עיזים בה אנחנו
מטפלים.
אלגלי אלגלי :יש בעיה עם הכלבים עם החגורות הם משחררים אותם ביישוב.
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רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :בכל יישוב זו בעיה ידועה של כלבים משוטטים אנחנו פועלים
בהתאם לפניות של הציבור ,לוקחים כל כלב משוטט .אני רוצה גם להגיד שלאשכול יש יכולת גיוס
תקציבים גבוהה ההתייחסות היא שונה ולכן גייסנו  7מיליון ש"ח תקציב לביצוע ימי אימוץ .קצת נתונים ב
 - 8800סה"כ פנו  0088ממרום הגליל .אנחנו צריכים עדיין לפרסם ולהשריש שיש פתרון .מהנתונים שיש לי
יש פה פער במצב החסינות של הכלבים מתוך  0200כלבים יש רק  508שחוסנו השנה זה פחות מחצי זו
מטרה ששמים לעצמנו לגבי לכידות  218כלבים נלכדו השנה ,זה נתון מרשים.
דורון פרומוביץ' :איזה הסבר ניתנת לכמות שנלכדו? איך אתם רואים את התחזיות? זה נשמע מספר הזוי.
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :אנחנו כבר רואים את הירידה כי נעשים מבצעים ממוקדים .אנחנו
מבצעים עשרות סיורים יזומים ביישובים וכמובן מגיעים בהתאם לפניות .הסברנו לאדם שחייב להתחסן
נגד כלבת ,ממש הצילו את חייו.
מוטי אלקבץ :מה עם החתולים?
קרן פטל ,מנכ"לית המועצה :לפני שנתיים גייסה המועצה תקציב דרך קול קורא של משרד החקלאות
לסירוס חתולים  .היום האשכול מרכז את כל הפעילות של סירוס החתולים כאשר המועצה הקציבה תקציב
ייעודי לנושא .סירסנו מאות רבות של חתולים בכמה יישובים וצריכה לממן  ₪ 088לכל חתול.
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :אני רוצה לדבר על הרגישות של הבקר המשוטט .משטרת צפת
שמה לה את הנושא כדגל כי מדובר בסכנת חיים.
ממדוח גוש :אתה צריך לכנס את כל בעלי הבקר.
עמית סופר ,ראש המועצה :המשטרה כינסה אותם.
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :פיקוח מזון מן החי יש קושי של שחיטות שחורות אנחנו מלווים
את יחידת הפיצוח .לעדכן אתכם היה לנו אירוע קשה בעלמה.
עמית סופר ,ראש המועצה :איך אתה מתמודד עם השחיטות השחורות?
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :לדעתי צריך לקדם בית מטבחיים אזורי לתת לאנשים פתרון ואז
כשיש מקום אז יהיה חוקי .שיטת הגזר לא רק המקל.
מוטי אלקבץ :איזה בית מטבחיים? סתו גלבוע קיבלה מינוי ליועצת ראש הממשלה לצער בעלי חיים.
עמית סופר ,ראש המועצה :אני אעדכן יש כבר הקצאה לקרקע.
דורון פרומוביץ' :אתה כבעל הזיכיון איך אתה מוציא את הנושא למכרז?
עמית סופר ,ראש המועצה :משפט אחד על בית מטבחיים זה נכון שאי אפשר רק שיטת המקל בלי הגזר,
הייתה לנו ישיבה במנהל מקרקעי ישראל להפתעתי בית מטבחיים זה אחד הדברים שנכללים בפטור ויש
לנו כבר מדידה להקצאה יחד עם היועמ"ש נראה איך להתקשר עם יזם .הרעיון הוא להצמיד את זה למתקן
הביוגז כך שזה ייתן מענה גם לפסדים.
דורון פרומוביץ' :כווטרינר וכראש מועצה צריך למצוא את נקודת האיזון חיה ותן לחיות.
עמית סופר ,ראש המועצה :נקודות התורפה זה בשני יישובים עיקריים דלתון וחזון.
וויסאם חטאר :אני חוזר על השאלה מה עושים עם שפני הסלע ואיך אפשר לפתור את זה ואני לא רוצה
לחכות למה שקיים היום.
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :אז אני חוזר ואומר ,עד לפני כמה חודשים שפני הסלע היו חיה
מוגנת ולא היה ניתן לטפל אלא על ידי פירוק מסלעה ,יש רשויות מתקדמות שמטפלות בכאלה פרויקטים.
קרן פטל ,מנכ"לית המועצה :אז מרום הגליל היא רשות מתקדמת שביצעה פרויקט כזה בלבנים ,וכעת
מילאנו וקיבלנו עוד תקציב למוקדים נוספים ביישובים.
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רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :קודם כל טוב לדעת זה יפה מאוד .לפני  2חודשים הייתה החרגה
באשר לשפני סלע ונותן היתר לפגיעה .גייסנו צייד ומאז אנחנו עומדים מול רשויות והולכים לדלל את שפני
הסלע ביישובים בעזרתו.
מאיר אלמליח :לפני שנה וחצי היו כאן ויכוחים וצעקות על הצטרפות לשירות שהציעו לנו .אני חושב
שקיבלנו החלטה היסטורית וחשובה יש טפול מול אזור שלם הכלבים משוטטים בגוש חלב וצפת ,אין
לבעלי חיים גבול של רשות כזו או אחרת ,זה חשוב ומבורך .אני ראיתי את הטיפול בחתולים לפני שנתיים
הם העמיסו אותם וזה טיפול יפה שהמועצה הובילה וכעת האשכול.
מוטי אלקבץ :אני גר בקצה השני וכל החתולות מיוחמות -לא הגיע לכאן הסירוס.
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :המועצה תיקצבה בתור התחלה  888חתולים .צריך לתעדף איזה
ישובים.
אבי בן שאנן :הייתה לי הזכות לעבוד משך שנים גם בצפת ,מי כמוך יודע שיש עבירה של רשלנות בחיה
אפשר להגיע לבית משפט וזה דבר חמור שחשוב שאנשים יידעו .דיברת על השחיטה השחורה חשוב להגיע
למשהו יזום.
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :בשלב זה לא.
בני סוויסה :אני רציתי לשאול שאלה על הפרסום של השירות -לא שמעתי עליו.
קרן פטל ,מנכ"לית המועצה :פרסמנו בכל האמצעים וכעת נפרסם שוב .מספר הפניות ממרום הגליל מראה
שמכירים.
אבי בן שאנן :אתם הכתובת גם לחזירי הבר?
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :חזיר בר זו חיה מוגנת בסמכות הרט"ג.
אלי ימין :אני רוצה לחדד את הפרסום של המספר ,אני ניסיתי כמה פעמים ויש שביעות רצון בכמה
יישובים .לגבי השחיטה השחורה לפני המקל צריך לעזור לחברים עם הגזר וצריך לעזור להם,
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :השירות קיים סה"כ שנה ושלושה חודשים זה שירות צעיר
ומתפתח אני גאה שסוף סוף יש לי יכולת תקציבית כמעט בלי גבול לטפל במפגעים.
עמית סופר ,ראש המועצה :בכמה המועצה ביחס לאחרים צורכת את השירות?
רועי דוידסון ,מנהל המערך הווטרינרי :בערך רבע.
קרן פטל ,מנכ"לית המועצה :אני מבינה שלאחר הסקירה חברי המליאה שבעי רצון?
דורון פרומובויץ' :אכן ,להמשיך ככה.
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סעיף מס'  -1אישור תב"רים
עמית סופר ,ראש המועצה :מקריא מהטבלה את התב"רים.
פרויקטים חדשים
מס"ד

שם הפרויקט

משרד מממן

סך השתתפות המשרד

סה"כ תקציב

1

שדרוג תחנת השאיבה
בישוב ריחניה

הבינוי והשיכון

₪ 0,788,888

₪ 0,788,888

2

כבישים פנימיים 80
בישוב עין אל-אסד

התחבורה
₪ 0,5002,880.0
הבינוי והשיכון
₪ 008,8220.0

התחבורה ₪ 0,502,880.0
הבינוי והשיכון 008,8220.0
₪

₪ 0,082,200

פרויקטים המשכיים
סך השתתפות המשרד
שם הפרוקטים משרד מממן
1

הנגשת שתי כיתות
לליקויי שמיעה בי"ס
חמד

60,000 ₪

חינוך

סה"כ תקציב
קיים תקציב
מאושר ע"ס
 ₪30,000וזאת
הגדלה ע"ס
, ₪60,000
סה"כ תקציב
₪90,000

סעיף מס'  -1אישורי שמות חדשים עין אל אסד וריחניה
עמית סופר  ,ראש המועצה :אני מציג בפניכם את החלטת הועדה בנספח א' ונספח ב'.
הצבעה :מאושר פה אחד.

סעיף מס'  -5הדברת זבובים בישובים
אייל דמרי ,סגן ראש המועצה :בנושא של ההדברה מושבים יתקשרו עם מדביר שעונה על הצורך בהפחתת
המפגע בספסופה וכרם בן זמרה ,כבר התקשרו היישוב דלתון גם במהלך הזה .כינסנו את כלל מזכירי
היישובים -המועצה תממן  78%מהדברת ביישובים .אנחנו מקצים את התקציב לוועד המקומי .יש למועצה
שלנו חוק עזר ויש לנו יכולת לאכוף מפגעים סביבתיים.
אבי בן שאנן :איך תאכוף את זה?
אייל דמרי ,סגן ראש המועצה :זאת שאלה .אבל אני שמח שאפשר.
עו"ד תומר טבק ,יועמ"ש :החוק מחייב הסרת מפגע ואם הוא לא מסיר את זה אז המועצה יכולה לפעול.
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סעיף מס'  - 1אישור תקציבי יישובים
עמית סופר :אור הגנוז הגישו תקציב והוא נבדק ע"י היועץ המשפטי ואושר להביאו לפניכם ,סה"כ
.₪ 888,078
הצבעה :מאושר פה אחד.

סעיף מס'  :7אישור שכר בכירים למהנדס המועצה
עמית סופר ,ראש המועצה :נבקש להעלות את אישור קליטת מהנדס המועצה ואישור שכר בכירים עבורו.
התקיימה וועדת בחינה מחייבת נבחרו שני כשירים הכשירה הראשונה לצערנו התברר כי אינה עומדת
בתנאי הסף של מהנדס רישוי .ועל כן נבחר הכשיר השני – מהנדס ראובן דדיה .אנחנו מעבירים לאישור
משרד הפנים את המינוי ,זה תפקיד סטטוטורי .המליאה מתבקשת לאשר שכר בכירים נתחיל ב  57%ובעוד
שנה נעלה ל  .08%אז אנחנו מבקשים לאשר טווח של  57%עד כולל .08%
דורון פרומוביץ' :אנחנו מברכים זו שאיפה שלנו שתושבי מרום הגליל תמיד בעדיפות לתושבי מקום
המתאימים.
החלטה :המליאה מאשרת טווח של  57אחוז עד  08אחוז בעוד שנה למהנדס המועצה הנבחר.
הצבעה :מאושר פה אחד.

הישיבה ננעלה.
כתבה :קרן פטל ,מנכ"לית המועצה
מאשר :עמית סופר ,ראש המועצה ____________
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