פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מסי 40/1
שהתקיימה ביום  00.1.22במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,ברוך רוזן ,רן אקרמן ,ג'יימי גרשובוניץ ,גדי זיגלמן ,חיים ריס
חסר :מוחמד אבו-דעוף
נכחו :אלי רז ומנחם סולומון (לסעיף ד') ,שמעון בוחבוט ,נימר נעים ומוחמד נעים (לסעיף ו') ,ברוך קומפנו
(לסעיף ז') ,אריה ארנר ודפנה בן ברוך (לסעיף ח') ,יואב פיסטינר (לסעיף ט' ) ,שאול אשואל ,רומה מנור,
מיה צבן ,בטי שוייצר

א .אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס'  11/21מיום  11.10.21אושר.

ב .דיווח ראש המועצה:
תקציב  – 4002ארז ציין כי התקציב לשנת  0222אושר בישיבת המליאה האחרונה לאחר
תהליך ארוך בו שקלו צוות החשיבה וצוותי העבודה שהוקמו אז ,היכן ניתן עוד לקצץ ואיך
אפשר להמשיך את פעילות המועצה בתקציב שהוא קטן במיליוני שקלים מתקציב שנת
 .0221אולם ,כיום ,המציאות שוב השתנתה ונתבשרנו על קיצוץ נוסף במענק האיזון,
שמשמעותו חוסר בתקציב המועצה בסך של כ 5-מיליון ש"ח ,שעלול לגרום לנזק בלתי
הפיך לשירותי המועצה ,לישובים ולתושבים.
ע"מ להמחיש את גודל הקיצוץ ,הוסיף שאול אשואל – גזבר המועצה כי ,אם בשנת ,0221
עמד מענק האיזון למוא"ז משגב על  11מיליון  - ₪הוא יעמוד היום ,עפ"י הודעתו האחרונה
של משרד הפנים ,על  5.1מיליון  ₪בלבד !!
לאור זאת  ,סבור ארז כי משגב חייבת להיות שותפה במאבק להצלת הרשויות ,אחרת היא
עלולה לקרוס – והוא ביקש להעביר את המסר הזה לציבור.

ג .מסגרת האשראי בשנת :0222

הנהלת המועצה אישרה את מסגרת האשראי לשנת  ,0222לפי הפירוט הבא:

סכום שלא יעלה על  ₪ 222,222מבנק הפועלים סניף כרמיאל
סכום שלא יעלה על  ₪ 1,0,2,222מבנק א.ש.מ .סניף תל אביב
סכום שלא יעלה על  ₪ 1,522,222מבנק לאומי סניף עכו
סכום שלא יעלה על  ₪ 1,522,222מבנק מזרחי סניף כרמיאל
כמו-כן ,אישרה ההנהלה משכון הכנסות עצמיות בגובה אשראי החח"ד הנקוב לעיל לכל
בנק :בנק הפועלים כרמיאל ,בנק א.ש.מ .תל אביב ,בנק לאומי עכו ובנק מזרחי כרמיאל.

ד .הקדמת שעת איסוף תלמידים:

אלי רז – מנהל מחלקת התחבורה ומנחם סולומון – קצין בטיחות בתעבורה ,השמיעו בפני
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ההנהלה את הנימוקים לבקשתם לאשרר הקדמת שעת איסוף התלמידים לשעה 1:22
(במקום  ,)1:25ל"יישובי הקצה" .הם נאלצו להנהיג שינוי זה מתחילת שנה"ל ,לאור נפח
התנועה הגדול בכבישי משגב במיוחד בשעות הבוקר ולטענתם ,השינוי מוריד את ה"לחץ"
וגורם לנסיעה בטוחה יותר.
הוחלט :הנהלת המועצה מאשררת את הקדמת שעת איסוף התלמידים לשעה 1:22
ביישובים המרוחקים ,לאחר שהשתכנעה שמדובר בשיקולים בטיחותיים.

ה .עדכון בנושא ערב אל נעים:

ארז הזכיר את השתלשלות הדברים מאז הוכר הישוב עפ"י החלטת ממשלה משנת .1111
הוא ציין כי המועצה לקחה על עצמה את תכנון הישוב והקימה ועדת היגוי שפעלה עפ"י
החלטת ממשלה מפורטת ,שהנחתה לגבי אופן תכנון הישוב (גודלו והצורך בהחלפת
קרקעות).
המאמצים הרבים לשכנע את בעלי הקרקעות לבצע החלפות לא עלו יפה – לכן הוחלט
"ללכת" על תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים (באחריות ממ"י) .דפנה נבו –
ממשרד התכנון ביעד – מכינה את תכנית הישוב ,בתיאום עם הועדה המקומית ,והיא תוזמן
לישיבת ההנהלה בעוד כחודשיים ,ע"מ למסור עדכון.
כמו-כן ,הזכיר ארז את החלטת ההנהלה מחודש מרץ  0221לאשר ,כאקט הומניטרי ,חיבור
זמני לחשמל של מבני הציבור ובית משפחת פהים נעים ,בכפוף לכל האישורים ההנדסיים
והבטיחותיים הדרושים .עד היום ,החלטה זו לא יצאה לפועל בגלל העלויות הגבוהות
הכרוכות בביצוע ובגלל התנגדות תושבים.
מוחמד נעים – תושב הישוב  -הסביר שהתנגדות התושבים נובעת מחששם שהעברת קו
חשמל בחלקות מסוימות תגרום לירידת ערך הקרקע ותמנע בעתיד אפשרות לחילופי
קרקעות.
שמעון בוחבוט – מהנדס המועצה ציין כי חברת החשמל הציעה פתרון חדש ,לפיו היא תכין
כבר עכשיו את התשתית העתידית של הישוב עד ל"קו הכחול" וייעשה בינתיים ,עד לאישור
תכנית הישוב ,חיבור זמני למבני הציבור ולבית משפחת פהים נעים.

הוחלט:
 הנהלת המועצה מנחה את מהנדס המועצה לבחון שוב את התוואי המוצע ע"י חברת
החשמל ואפשרות להסיטו בקטעים מסוימים ,ע"מ למזער את הנזק לחלקות פרטיות.
 ברוך רוזן ומהנדס המועצה ייפגשו עם האדריכלית דפנה נבו בנושא תכנית איחוד וחלוקה
ומשמעותה לגבי החלקות שייפגעו ע"י קו החשמל.
 בישיבת ההנהלה הבאה ,יימסר דיווח ע"י ברוך רוזן ומהנדס המועצה ,לצורך קבלת
החלטה.

ו .מדיניות לגבי הרוכלות במשגב:

ברוך קומפנו ציין כי ,עד היום ,לא הותרה רוכלות בשטחים הפתוחים בתחום המוא"ז משגב
– ובישובים ,היא הותרה בהתאם לרצון הישוב.
ע"מ למצוא איזון בין הרצון לאפשר רוכלות לבין שמירה על האינטרסים של הציבור ,נעשה
בחודשים האחרונים תהליך של חשיבה עם היועץ המשפטי ,ע"מ לקבוע כללים (שיהוו
תוספת להוראות חוק רישוי עסקים) לגבי מתן רשיון עסק לרוכלות בתחום המועצה.
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הוחלט:
הנהלת המועצה מאמצת את המסמך שהוגש לה בנושא זה ,שעיקרו:
 תותר רוכלות בתחום המועצה רק לבעלי רשיון רוכלות עפ"י חוק רישוי עסקים ובכפוף
לתנאי הרשיון – ולא יאושרו סוגי רוכלות המסכנים את שלום הציבור ,בריאותו ובטיחותו.
 פעילות הרוכלות תהיה ניידת בלבד במסגרת שעות פעילות כפי שיוגדר ברשיון ,ובכל
מקרה לא תהיה פעילות הנושאת אופי של התמקמות קבועה.
 לא תותר כניסת רוכלים לתחומי הישובים אלא באישור הישוב בכתב.

ז .קידום הקשרים בין משגב-כרמיאל ומכללת אורט בראודה:

אריה ארנר – יועץ ומתכנן אסטרטגי ,שסייע בגיבוש וכתיבת החזון המשותף לקהילה
ולמכללה ,הציג את התרחישים שגובשו ע"י ועדת ההיגוי המשותפת שהוקמה לצורך קידום
החזון.
הוא ציין במיוחד שני תרחישים קיצוניים במטרה להבליט את קשת האפשרויות הקיימות:
תרחיש "עיר-אוניברסיטה" ,המציין שילוב מלא בין הקהילה למכללה בהיבטים שונים,
לעומת תרחיש של "שותפות מתמשכת" ,המתאר המשך מגמות קיימות בהן כל אחד
מהגורמים ממשיך להתפתח כאורגן נפרד אך ביניהם מתקיימת עשייה משותפת ,שמשתנה
מפעם לפעם עפ"י רצונן ויכולתן של הנפשות הפועלות.
אריה הוסיף כי ועדת ההיגוי המשותפת ,שבחרה בחזון של מרקם חיים משולב ,החליטה על
הקמת  2צוותי עבודה מעורבים (נציגי משגב ,כרמיאל והמכללה) לטיפול בנושאים שונים:
צוות עיר-אוניברסיטה ,צוות יזמות ,צוות לפרויקטים חברתיים וצוות חינוך .צוותים אלה
יגבשו בין היתר רעיונות לגבי פרויקטים פוטנציאליים משותפים.

הוחלט:
 הנהלת המועצה מברכת על הקשר שנרקם בין משגב וכרמיאל לבין מכללת אורט
בראודה והיא מאמצת את החזון.
 באחת הישיבות הבאות ,יביאו רומה מנור ודפנה בן ברוך לאישור ההנהלה פרויקטים
קונקרטיים עם משמעויות לגבי משגב.
ח.

העדפת תושבי משגב במכרזים:

יואב פיסטינר הזכיר שהוא העלה ,באחת מישיבות המליאה האחרונות ,שאילתא בנושא
העדפת תושבים מקומיים במכרזי כח-אדם ובפרויקטים שמזמינה המועצה.
מבדיקה שהוא ביצע במחלקת משאבי אנוש ובמחלקת ההנדסה ,השתכנע יואב שאכן כך
נוהגת המועצה ונותנת עדיפות לתושבי משגב ,בכפוף לאיכות העובדים ו/או ביצוע העבודות
כמובן.
יחד עם זאת ,טען יואב שבשנים האחרונות ניתנו עבודות למתכננים בחיפה ,תל אביב ואפילו
באר שבע (למשל ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי בנושא ליווי בהכנת תכניות אב) .לפי דעתו,
חייב ראש המועצה לעמוד על כך שיתקבלו אך ורק מתכננים מקומיים ,בתנאי שיהיו
מקצועיים ,והוא הציע שיוקם במועצה מאגר של אנשי מקצוע בכל התחומים .כמו-כן,
הדגיש יואב שעפ"י הנתונים שקיבל ,הן החכ"ל והן קולחי משגב נוהגים להזמין עבודות
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ממתכננים חיצוניים.
ארז הסביר שברוב הפרויקטים המבוצעים ע"י המועצה נבחרים מתכננים מקומיים ,אולם
עדיין יש מקרים בהם צריך או להפעיל שיקול דעת או לבחור בין המתכננים המוצעים ע"י
הגורם המממן – כמו במקרה של ליווי בהכנת תכניות אב ,שממומן בחלקו ע"י המפעם.
הוחלט:
 מחלקת הנדסה תמציא רשימת העבודות שניתנו למתכננים בשנתיים האחרונות ,כולל
פירוט מיקומם הגיאוגרפי.
 הנושא יעלה בדירקטוריונים של תאגידי המועצה.
 צוות המורכב מרומה מנור ,יואב פיסטינר ויוחאי אברני – מהנדס המועצה החדש ,יגבש
הצעה שתובא לאישור ההנהלה בעוד כחודשיים.

ט .ש ו נ ו ת :
ועדת קבלה אזורית – לדבריו של חיים ריס ,מיותר להזמין את המשפחות שכבר
עברו בהצלחה ועדת קבלה בישובים ,גם לועדת הקבלה האזורית .הוא הציע שתוזמנה לועדה
האזורית רק המשפחות שיש עליהן חילוקי דעות.
ארז ציין כי המועצה פועלת עפ"י נוהל שהכתיב ממ"י ותוקף ע"י בג"ץ .עפ"י החלטה זו,
הישוב מהווה עכשיו גורם ממליץ בלבד ,במיוחד בהקשר לקריטריון ההתאמה החברתית של
המשפחות .לכן ,כל האחריות מוטלת על הועדה האזורית.
הנוהל המפורט יוצג בפני נציגי הישובים ביום .1.0.22

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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