לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 05/18
שהתקיימה ביום  25.6.2018במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר)  -הגיע בהמשך הישיבה (כמפורט להלן) ,עומר שחור (אשחר) ,מיכאל עובדיה (גילון) ,אמיר
בשן (חלוץ) ,דן בבלי (חרשים) ,דני עברי (יודפת) ,גיל קני (יעד) ,רחל רביד (כמון) ,שמוליק ישראלי (לבון) ,קובי שיר
מוסקוביץ' (מורן) ,רפאל דיין (מורשת) ,אילן מאייר (מנוף) ,ירון מאיר (מצפה אבי"ב) ,אמיר גוטר (עצמון) ,טל חכים
דרומי (פלך) ,רונן גל (צביה) ,חיים כץ (צורית) ,שייקה פרנקו (קורנית) ,רותי יהודה (שורשים) ,אסא פיין (שכניה).
לא נכחו :יורם אייזנברג (אבטליון) ,עמיר שנאן (אשבל) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,עמיחי רוקח (הררית) ,עבדאללה
סואעד (חוסנייה) ,חיים גולדנברג (טל אל) ,שמוליק יערי (יובלים) ,אסתר פרץ (כישור) ,עארף סואעד (כמאנה) ,אופיר
פנסטר (לוטם) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,אחמד סואעד (סלאמה) ,חוסיין נעים (ערב אל נעים) ,נאדר ניקולה (ראס אל
עין) ,אילן בלוך (רקפת) ,משה מדינה (תובל).
נכחו :שאול אשואל ,דודו דהן ,גיל גורייבסקי ,עו"ד יעקב קורין ,ליאוניד מליקין ,דוד מטק ,רו"ח יעקב זיצר ,רו"ח דני
לייבלר ,רו"ח ניר נחמני ,צור אבלס ,בועז גרשון.

ישיבת מליאת המועצה נפתחה ע"י דני עברי ,סגן ראש המועצה ,עד להגעת ראש המועצה.

השתתפות בצער
מליאת המועצה משתתפת בצערו של חבר המליאה אחמד סואעד (סלאמה) במות אחותו ז"ל.

א .הצגת הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית למשגב בע"מ
רו"ח יעקב זיצר ורו"ח דני לייבלר הציגו את הדוח הכספי של החכ"ל לשנת .2017
מליאת המועצה רשמה לפניה את הצגת הדוחות ומודה לרואי-החשבון של החברה על הצגתם.
החלטה :מליאת המועצה מנחה את המועצה להזמין את מנכ"ל החכ"ל לישיבתה הבאה למפגש שאלות ותשובות ,ככל
שיועברו ,לאור העובדה שהדו"ח הכספי לא הופץ טרם הישיבה ,בתום לב.
ב .הצגת הדוחות הכספיים של עמותת משגב הגליל
רו"ח ניר נחמני ,ודוד מרקלביץ' גזבר העמותה הציגו את הדוח הכספי לשנת .2017
מליאת המועצה רשמה לפניה את הצגת הדוחות ומודה לרו"ח נחמני על הצגתו.
החלטה :מליאת המועצה מנחה את המועצה להזמין את מנהלת המרכז הקהילתי לישיבתה הבאה למפגש שאלות
ותשובות ,ככל שיועברו ,לאור העובדה שהדו"ח הכספי לא הופץ טרם הישיבה ,בתום לב.
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בשלב זה הגיע ראש המועצה וניהול הישיבה הועבר לידיו
אישור פרוטוקול
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  04/18מתאריך  28.5.2018לאחר שהוטמעו בו תיקונים.

דיווחי ראש המועצה
שיווק מגרשים בכמאנה
לפני כשבוע התפרסם המכרז לשיווק  147מגרשים בכמאנה .השיווק נעשה לאחר עבודה מאומצת של המועצה מול
רמ"י ומשרד השיכון .במקביל ,אנו עובדים על שיווק נוסף בסלאמה .רשימת המגרשים תועבר לרמ"י בקרוב ולאחר
מכן השיווק יחל.
ועדה גיאוגרפית
נמסר עדכון למליאה בנושא ועדה גיאוגרפית לחלוקת הכנסות ממחצבת חנתון.
פגישות עם מפקד מג"ב ומפקד המחוז הצפוני במשטרה
התקיימו לאחרונה פגישות עם הפיקוד הבכיר במשטרה האחראי על אזור משגב ,הוצג נושא החלוקה בין חמש תחנות
משטרה שונות וכן נערכו דיונים בנושא המתנדבים (מתמי"ד).
ג .אישור תב"רים
שאול אשואל ,גזבר המועצה ,הציג את לוח התב"רים שנשלח לחברי המליאה טרם הישיבה .נשאלו שאלות והתקבלו
הבהרות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את לוח התב"רים כפי שהוצג ,למעט תב"ר " – 1376האב משגב ,הקמה ותפעול"
שידון בשנית בועדת הכספים ויובא לאחר מכן לדיון במליאה .בעד .19 :נגד .0 :נמנע.0 :
ד .עדכון מס'  2לתקציב 2018
שאול אשואל ,גזבר המועצה ,הציג את עדכון מס'  2לתקציב  .2018החלטה :מליאת המועצה מאשרת את עדכון מס'
 2לתקציב  2018שיעמוד על  .₪ 212,900,000בעד .19 :נגד .0 :נמנע.0 :
ה .הצגת מדיניות רישוי העסקים במועצה האזורית משגב
צור אבלס ,רכז איכות סביבה ורישוי עסקים במועצה ,הציג את מסמך המדיניות שנשלח לחברי המליאה טרם הדיון.
נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות .החלטה :מליאת המועצה מבקשת לאשר את המסמך בישיבתה הבאה.
ו .שינוי גבולות בין משגב לג'דיידה-מכר
ליאוניד מליקין ,מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה במשגב ,הציג את הנושא .נשאלו שאלות והתקבלו הבהרות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את שינוי הגבולות כפי שהוצג בפניה .בעד .19 :נגד .0 :נמנע.0 :
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ז .מינוי ועדת בחירות
רון :בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ע"י משרד הפנים לקראת הבחירות למועצה (ביום  ,)30.10.18וע"פ הנחיות משרד
הפנים ,עובדי מועצה לא רשאים לכהן כחברי ועדת הבחירות .לכן ,אנחנו נדרשים לאשר שינוי בהרכב ועדת הבחירות
שבין סמכויותיה :לסייע למנהל הבחירות מטעם משרד הפנים בביצוע הפעולות הקשורות בעריכת הבחירות; לבקר
שכל התהליך נעשה באופן תקין ושקוף; להכין את רשימת התושבים ,כולל טיפול בעררים ,ועוד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדת הבחירות ,שהרכבה יהיה כדלקמן:
אריה ארנר (יובלים)  -יו"ר
מוניר סואעד (סלאמה)
רותי יהודה (שורשים)  -אושרה בישיבת מליאה  4/18מיום .28.5.18
גיל קני (יעד)  -אושר בישיבת מליאה  4/18מיום .28.5.18
דינה נקלר  -מזכירת בחירות רשותית ,ומזכירת ועדת הבחירות.
בעד .19 :נגד .0 :נמנע.0 :
ח .אישור המודד לבחירות:
נשלחה לחברי המליאה חוות דעת של היועץ המשפטי בנושא.
מליאת המועצה קובעת שהמודד לבחירות הקרובות במועצה יעמוד על ( 1750אלף שבע-מאות וחמישים) תושבים
בעלי זכות בחירה ,כדי שלכל יישוב מיישובי המועצה יהא נציג אחד במליאה .בעד .19 :נגד .0 :נמנע.0 :
ט .אישור מורשי-חתימה לבתיה"ס "עודד" (יודפת) ,ו"תבנית החינוך המוזהב" (מעלה צביה).
מליאת המועצה מאשרת את טבלת מורשי-החתימה ,כפי שנשלחה לחברי המליאה טרם הדיון (ומוצגת להלן).
בעד .16 :נגד .0 :נמנע.0 :
בית הספר

שם

משפחה

ת.זהות

תפקיד

כתובת

עודד

גיורא

אבידור

023838857

מנהל בי"ס

יודפת2018000 ,

חשבון
בי"ס/ניהול
עצמיחדש

חדש

מיכל

רוזנברג

059685438

מנהלנית נציג הורים

רקפת2017500 ,

חדש

חדש

רוית

גד

027167873

מזכירת בית הספר

עצמון-שגב2017000 ,

חדש

חדש

לי

נבט

054041645

מנהלת בי"ס

מעלה צביה2012900 ,

חדש

חדש

רותם

שחר

057820532

מזכירת בית הספר

מעלה צביה2012900 ,

חדש

חדש

עומר

קלוגמן

025735739

מורה ונציג הורים

מעלה צביה2012900 ,

חדש

חדש

יעל

אבנר

027420165

תבנית
החינוך
המוזהב

מעלה צביה2012900 ,

חשבון
הורים

חדש
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י .דיון בנושא מרכז מבקרים  -גן לאומי יודפת
רון הציג את הרקע מאחורי הרעיון בהקמת מרכז מבקרים בתחומי גן לאומי יודפת ,משנת .2015
בועז גרשון ,רכז התיירות של המועצה ,הציג את תכנית רט"ג למרכז המבקרים באמצעות מצגת שנשלחה לחברי
המליאה טרם הדיון.
סבב התייחסויות:
דני עברי :עמדת היישוב יודפת היא שההצעה הנוכחית היא פגיעה בערכיות האתר ופגיעה בציבור .אנחנו חולקים על
מספרי המבקרים הצפויים .המלצתנו היא נגד אתר כפי שהוצג ע"י הרט"ג.
אסא פיין :האתר אינו דומה למגידו ,בית שאן או ציפורי .האיכות והייחוד הם בייחודיות של המקום.
רחל רביד :איני יכולה לכפות על יודפת משהו שאינם רוצים בו .ההדדיות בין היישובים  -עליונה כאן.
שייקה פרנקו :האתר אותנטי; מרכז מבקרים יהפוך את המקום לפלסטי .אני נגד.
עומר שחור  :לא מסכים עם קודמיי ,יש כאן פוטנציאל לא מבוטל .צריכה להישאל שאלת הנזק הסביבתי ,מה תהיה
העלות על המועצה או יישובי המועצה .כל עוד אין חיוב לתשלום רגלי  -אני בעד.
חיים כץ :אני חושש על צומת  - 7955האם נעשתה חשיבה על ההיבט התחבורתי .ייחודו באתר היא בפשטותו וצריך
להשאיר אותו כך.
טל חכים דרומי :אני מסכימה עם קודמיי.
אמיר בשן :ההדדיות בין היישובים חשובה ,אני מתנגד לנושא.
שמוליק ישראלי :לא רואה ערך מוסף במקום ממוסחר ולא אותנטי.
רפי דיין :להשאיר את המצב כמות שהוא.
רונן גל  :התכנית שייכת למקומות אחרים בארץ .אני לא מוצא מקום להסכים לדבר כזה.
רותי יהודה :אני נגד מקום שגובה כסף .המבנה עצמו לא מתאים למקום.
אילן מאייר :צריך להתחשב במה שיודפת אומרים.
גיל קני :כל הטיעונים נכונים ומוצדקים  -לשני הצדדים .נשאלת שאלת השקלול -לדעתי העזרים הטכנולוגיים מוסיפים
היום בצד החינוכי וגם מבחינת היכולת להעביר מידע בצורה מרוכזת .בנוסף ,רט"ג רוצים לבנות משהו ענק עם גביית
כסף ,כאשר אפשר לבנות מבנה צנוע (אוהל או ביתן) שיציע שירותים דומים  -בצורה מינימליסטית.
מיכאל עובדיה :לטעמי ,המודל מוצג הוא מונומנט אשר פוצע את השטח ואיני יודע כמה ערך מוסף ייתן למשגב.
האתר נשמר היום בצורה מיטבית בשיתוף היישוב  -ויש לשומרו כך.
רון :אני מודה לחברי המליאה על דעותיהם .המועצה תעבד את ההתייחסויות.

רון שני
ראש המועצה
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