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 /2071פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה 

 במשגב 2.3.02..3שהתקיימה ביום 

מיכאל עובדיה , (אשחר)עומר שחור , (אשבל)עמיר שנאן , (אבטליון)יורם אייזנברג , (ר"יו)רון שני  :השתתפו
חיים גולדנברג , (חרשים)דן בבלי , (הר חלוץ)אמיר בשן , (הררית)עמיחי רוקח , (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (גילון)
, (כמאנה)עארף סואעד , (כמון)רחל רביד , (דיע)גיל קני , (יודפת)דני עברי , (יובלים)שמוליק יערי , (טל אל)

ירון , (מנוף)אילן מאייר , (מכמנים)מנוח שמלץ , (מורשת)רפאל דיין , (לוטם)אופיר פנסטר , (לבון)שמוליק ישראלי 
טל חכים דרומי , (עצמון)אמיר גוטר , (ערב אל נעים)חוסיין נעים , (סלאמה)אחמד סואעד , (ב"מצפה אבי)מאיר 

, (שורשים)רותי יהודה , (רקפת)אילן בלוך , (קורנית)שייקה פרנקו , (צורית)חיים כץ , (מעלה צביה)גל  רונן, (פלך)
 (.תובל)משה מדינה , (שכניה)אסא פיין 

ראס )נאדר ניקולה , (מורן)' קובי שיר מוסקוביץ, (כישור)יוחנן בייט , (חוסניה)עבדאללה סואעד  :לא נכחו בישיבה
 (.אל עין

, ('לסעיף ו) מוטי סרור', דוד מרקלביץ, אילה סיון בן יוסף, דודו דהן, גיל גורייבסקי, נירית סגל, ה בנדקחי' דר :נכחו
 .('לסעיף ד) אלון זלצמן, ד יעקב קורין"עו, דוד מטק

 

 אישור פרוטוקול .א

 ./72.1.021מתאריך  /2171מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאת המועצה מספר 

 

 :דיווחים .ב

 מרכיבי ביטחון ביישוביםשינוי 

נעשו פניות , במהלך השנים .נעשתה פעילות רבה מטעמנו, שונתהר "פקעל ש שתפיסת הביטחון והאחריות מאז
ולאחר  לאחרונה .המשרד לביטחון פנים, המועצה לביטחון לאומי, משרד הביטחון -רבות לכל הגורמים הרלוונטיים

ט "קב יובילאשר , במיפוי צרכים תחלהתכנית . ח"מלש 7.3ס "למשגב ע להקצאה קיבלנו אישור, עבודה מאומצת
 התכנית באופן רשמי השר לביטחון פנים השיק את היום(. ינג'מאצ) התכנית היא ללא דרישת השתתפות. המועצה

 .טמע בבסיס תקציב המדינהוהתקציב יהשר אמר ש אחרי כן. 0212-/021שנים התקציב הוא לו

 

 רשויות שכנותתכניות מתאר של עדכון על 

 לכיוון צומת יובלים :228נין 'נין להסיט את כביש עוקף סח'תכנית של סח. 

 הרחבת  -דרומה . העתידי 228המשך כביש  -צפונה . התרחבות לכיוון צפון ודרום :תכנית מתאר של עראבה
 .שטחים פתוחים לכיוון אבטליון והררית

 משגב הצליחה להשהות את . ב"למצפה אבי אדבסמוך מסלילת כביש  :תכנית כביש יציאה מזרחי מטמרה
 .ל"בותמ התכנית

 אשר תובא  אנחנו מגבשים עמדה בנושא להתייחסות. מבקשים לקבל שטחים מצפון לראס אל עין :מ ראמה"מ
 .לעדכון המליאה
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 טורבינות רוח

אנחנו . ות רוחפחות להצבת טורבינ-על מיקומים עדיפים ועדיפים שגובשה מלמדת( יעד)ד של עליזה רפפורט "חוו
 .מדים את הנושא ובוחנים אופציות שונות לפעולהול

 

 תובל-כביש פלך

בקרוב יתקיים . חוזר במליאת המועצה הארצית-הוגשה בקשה לדיון. התכנית נדחתה במועצה הארצית לתכנון ובנייה
 .בקרוב ,לפחות הנושא יעלה לדיון אחד. דיון להחלטה על שימוע

 

 בקעת בית נטופה

שיפולי  :כגון, (ללא שיפוט)רוב השטחים הם גליליים . לתכנן את הבקעה רשויות התכנון במדינה מנסותמזה שנים 
 .באחרונה ידאת לדיון'התכנסה בבועיינה נוג לתכנון ועדת ההיגוי. יודפת והררית

 

 ס אורט סלאמה"חנוכת מבנה מעבדות בבי

והכל למען התלמידים ואיכות , גבוהה ביותרזהו מבנה אשר מצויד ברמה ה .ס"מחר תתקיים חנוכת המבנה בביה
 .הלמידה

 

 יישוב לדורות

ויוצא החוצה לבדיקה , הצוות סיים את החלק הראשון בתוך המועצה. הוזמן צוות לבקרה על יישום התכניות
 .ביישובים

 

 תכנית חומש חדשה

מיליון  22-כ גויסו תהקודמ בתכנית. היישובים התבקשו לשתף את רצונם לתכנית החדשה, בהמשך למכתב שהופץ
מנהל אגף , תומר לוין .התכנית הבאה תאופיין בצרכים של היישובים. תקציב התכניתבסיס מכספים  0כמעט פי  ,₪

 .ישלח חומרים לחברי המליאה ,הנדסה

 

 הסוף -מחצבת שגב 

שיקום תוך  ויעבור, המקום יפונה. לא כורים בה עוד ולא יכרו בה בהמשך. המחצבה תיסגר, אחרי מאבקים רבים
 .שימוע לעמדת הציבור
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 ש כרמיאל"מט - איגוד ערים לביוב

מקורות שיש להשית  טענתאת  תמקבל ההביע עמדה שאינאשר ל משרד הפנים "דיון אצל מנכלאחרונה התקיים 
 .בדיקה חוזרת בנושא הזהרשות המים הונחתה לבצע . חובות על רשויות

 חוג לכל ילד

אנחנו . הבעיה שלנו היא הסעות. שקלים לילד 12יקבל חוג בעלות ' ה-'ילד בכיתות דכל שבמשרד החינוך הוחלט 
 .סים"האחריות היא של החברה למתנ. נערכים לראות כיצד ניתן לאפשר חוגים במחיר זול עם הסעות

 

 כרמיאל-א"ת נסיעת מבחן לרכבת

 .אלבתוואי שבין אחיהוד לכרמי תתקיים מחר נסיעה ראשונה יחד עם שר התחבורה

 .אסא פיין מבקש לקבל דיווח של הדיונים עם משרד התחבורה: הערה

 

 ד קובי קורין"עו בהשתתפות, אישור הקצאת קרקע לעמותת מרחבים .ג

ישיבת המליאה נשלחו לחברי המליאה חוות דעת שערך היועץ המשפטי של המועצה ונוסח של ההסכם לקראת 
מעה מפי היועץ המשפטי על אופן נוהל הקצאת מליאת המועצה ש. להחכרת המקרקעין לעמותת מרחבים

 .שנים פחות חודש 08להסכם הקצאת הקרקע למשך , הנחיות משרד הפניםומקרקעין ה

מספר חברי מליאה אמרו שיש להקצות את  .י היועץ המשפטי"ות המליאה אשר נענו ע7נשמעו הערות מחברי
 .הקרקע למרחבים לתקופה קצרה בהרבה

 : ההצעה שעלתה להצבעה

מליאת המועצה מאמצת את המלצתה של הועדה להקצאת , לאחר שנשמעו חוות הדעת והערות חברי המליאה
וללא תמורה מתחם בשטח , (ר"ע)ולפיה תחכיר המועצה למרחבים עמותה לוותיקי משגב , מקרקעין של המועצה

 .שנים פחות חודש 08ר בקומת הקרקע של הבנין החדש במועדון כפרי משגב למשך התקופה של "מ 22/ -של כ

 

את מתחם המקרקעין כפי המתואר בהצעת  "מרחבים"מליאת המועצה מאשרת להקצות לעמותת  :החלטה
 .ללא חיוב בדמי חכירה, שנים פחות חודש 08למשך  בחכירה, ההחלטה

 .0 :נמנע .7 :נגד .00 :בעד 

 

 אלון זלצמן בהשתתפות, רים"תבאישור  .ד

 .לא התקבלו שאלות או הערות. המועצהרים הוצג ונסקר בפני מליאת "לוח התב

  .רים כפי שהוצג"מליאת המועצה מאשרת את לוח התב: החלטה

 . 2: נמנע. 2: נגד. /0: בעד
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 /021 תקציב פיתוח .ה

 .ונסקר בפני מליאת המועצה( מעלה צביה)י רונן גל "תקציב הפיתוח הוצג ע

הצעת התקציב ואישרה להציגו במליאת  הנהלת המועצה סקרה את. ועדת הכספים הגישה תקציב פיתוח מאוזן
 .המועצה

 .נשאלו שאלות וניתנו תשובות

 .2: נמנע. 2: נגד. /0: בעד .כפי שהוצג תקציב הפיתוחמליאת המועצה מאשרת את 

 

 מוטי סרור', דוד מרקלביץ, אילה סיון בן יוסף -דיון בנושא הסעות המרכז הקהילתי .ו

תום אחרי . יתהינן כעת במתכונת ניסוי למרכז הקהילתי ההסעות. ובו טעות במקור מכתב ליישוביםפורסם : רון
החלטות של מליאת המועצה הינה שחלוקת . הניסוי הנתונים יבואו לדיון בהנהלת המועצה ובמליאת המועצה

סעות עומד מרכיב הה. יש דרישות להתייעלות כלכלית, בנוסף. היא שוויונית בין כלל היישובים על הסעות העלויות
 .נוסעים מזדמניםהשאלה שתעלה לדיון בהמשך במליאה הינה הסעת . שליש מעלות החוגכעל 

ואת הסיבות שהביאו את המרכז להכניס , אילה ומוטי הציגו את מערך ההסעות לחוגים של המרכז הקהילתי
 .לשימוש תוכנה למעקב אחר ההסעות והילדים הנוסעים

 :ות המליאה7התייחסויות חברי

. ס"וכוללת בתוכה גם נסיעת תלמידים בין היישובים ולא רק למתנ, הקהילתיות חשובה. ההצגה מכובדת: ם כץחיי
 ?מה קורה עם טרמפיסטים כאשר העדיפות היא לילדי החוגים

ר תעריף דיפרנציאלי יצוצריך ל. המנדט הוא של מליאת המועצה להחליט על עלויות החוגים וההסעות: אילן בלוך
 .ובים ורחוקיםליישובים קר

 .ורה ציבוריתחייבת להיות תחב: אסא פיין

 .בתשלום, כולל למבוגרים, מערך ההיסעים צריך להיות אחד: רחל רביד

 .בקורנית הייתה מחאה סביב תלמידים שרוצים לנסוע ליישוב אחר כי הם מוגבלים ביכולת הנסיעה: שייקה פרנקו

 .ליות האחרותמבקש להביא למליאה את החלופות הכלכ: עומר שחור

 .וזרתבאבל זהו חלק מפיתרון של מועצה מ, יש בעיה משותפת למועצה וליישובים: עמיחי רוקח

ס "מכל הקולות שנשמעו עלתה תחושה שהמתנ? ס מסוגל לנהל הסעות"האם המתנ -עולה השאלה: יורם אייזנברג
לא . של אטימות מצד המועצה נוי גררה תחושהשל העלאת נוסעים על בסיס מקום פ הנושא. לא עומד במטלה זו

 .ייתכן שאילוץ ילדים לנסיעה בטרמפים הוא שיקול בטיחותי

מבקשת שהניסוי , בהקשר זה. מה השאלות שעליהן הניסוי אמור לענותו לא ברורות מטרות הניסוי: ם דרומיטל חכי
 .יבדוק נוסעים מזדמנים ויוצג בפני המליאה

צריך . דבר זה הוא לא חכם. ס מטפל בהסעות יצרה כפילות"נתההחלטה שהתקבלה בעבר היא שהמ: אמיר בשן
 .נפרדים להקים צוות שיבחן למה יש שני מערכי היסעים



 

 לשכת ראש המועצה

 

 

 WWW.MISGAV.ORG.IL  | 70-2279021. פקס  | 70-2279017. טל  |  97102משגב . נ.ד

 |לבון  | כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |ה חוסני |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 |עין -ראס אל | קורנית |צורית  |פלך  |נעים -ערב אל |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם 

משגב ,מרכז קהילתי משגב: מרכזי שירותים |בר לב , פארק תעשיות משגב: אזורי תעשיה |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת   

 .המועצה צריכה לשקול להטיל עלות על הסעות מזדמנות. מברך על הניסוי: מושיק מדינה

אנחנו רוצים להסיע ילדי  .ס קשה ומורכבת"העבודה של המתנ. התוצרים יילמדויסתיים הניסוי כאשר : אופיר פנסטר
 .מבקש לדעת מתי הניסוי מסתיים ומהן תוצאותיו. אבל בעדיפות לחוגים, חוגים וגם טרמפיסטים

. המרכז הקהילתי עושה עבודה מצוינת במרכז וביישובים. שוויון-אנחנו נמצאים בנקודת שובר: מיכאל עובדיה
מערך , כעת. וההיסעים יועברו לאחריות המועצהביקשנו שמערך האחזקה , בעבר. העלויות מושתות על ההורים

ולכן הפורום הזה , ס לא צריך לעסוק בהובלת ילדים או טרמפיסטים"המתנ. האחזקה נמצא תחת אחריות המועצה
 .הוא שצריך להחליט

נמצאים ילדי משגב אשר צריכים לנסוע , בליבה של המועצה. צריך להבדיל בין מטרות ובין אמצעים: אילן מאייר
המועצה צריכה לנהל ? מי הספק ומי הלקוח -צריכות להישאל שאלות. זהו נושא ליבה. פן בטוח בין היישוביםבאו

צריכה לשאת  -ס צריך לשלם עבור ילדי החוגים באופן יחסי ואת היתרה "המתנ. את כל נושא ההיסעים באופן גורף
 .ההחלטה צריכה להתקבל במליאה. המועצה

, שנים 12 -יש להסתכל קדימה. ס עומדת בציפיות"נראה כי הנהלת המתנ, בתור התחלה -ניהול לפי יעדים: גיל קני
 .צריכה להיות מדיניות ברורה של המליאה. לשילוב חשיבה כאשר העולם הולך ומשתנה

מחלקת התחבורה צריכה לדאוג לתחבורה . לא בהסעות, ס צריך לעבוד בחוגים"אני חושב שהמתנ: ירון מאיר
 .ההחלטות צריכות להתקבל במליאה. תבוא התייעלותרק משם . והיסעים

תקציב ההסעות צריך לצאת החוצה וללכת . מערך ההיסעים צריך להיות תחת המחלקה במועצה: שמוליק יערי
, ס ביישובים"צריכות להיות שלוחות רחוקות של המתנ. החוגים צריכים להיות זולים יותר. כולל למבוגרים, להיסעים

 .ות גדולות בהסעותדבר זה יחסוך עלוי

הניסוי יבחן את המצב . ס לא יביא תשובות לשאלות"אותו ניסוי של המתנ. בתהליכיםהבעיה היא : אמיר גוטר
לחייב את המועצה , במליאה, צריכה להתקבל החלטה היום. צריך להתבצע משהו אחר. הקיים ויפרוס את הנתונים

דורש שהערב נדע מהו . ס"בלי קשר למתנ, את הנושא הזהמהו הרכב הגוף המועצתי שיבחן , מה-להציג בעוד זמן
 .התהליך שעמו מתקדמים

יש פה קונצנזוס שההיסעים צריכים להיות תחת המועצה עם החלטה , נראה שהניסוי מתייתר: שמוליק ישראלי
 .ס"להסיר את המטלה מעל המתנ

זוהי . ו סדר גודל הבעיה ואופן פתרונהמה היא בניסיון להביןהניסוי  חשיבות .התהליך יובא להחלטה במליאה: רון
מעריך . הדעות כאן חשובות מאד. במליאה עולה לדיון ההסעות של ילדים מזדמנים הפעם הראשונה שנושא

כוונתנו לקחת יועץ שמתמחה בנושא ב. ס"אנחנו נעדכן את המליאה והנהלת המתנ. חודשים' שהניסוי יימשך מס
המסקנות יוצגו , אחרי שעבודתו תסתיים. הנושאים שעלו כאן יובאו בפניוכל . הזה כדי לנתח את הנתונים והמערך

בשלב . ברור שיש נגזרות כספיות אשר יוצגו בפני ההנהלה והמליאה. ס והנהלת המועצה"בהנהלת המתנ וההמלצות
 .זה אנחנו בודקים מי עולה ומתי

 

 ס לבון"דיון בנושא מיפוי בי .ז

 יעד, גילון, יובלים, לבון: נציגים מהיישובים

תהליך כזה . שעברו תהליכי שינוי מיפוי אחרות אזוריות של מועצות מניסיונןללמוד  עלינו. הנושא הינו רגיש: רון
 . לא על בסיס שמועותו, רצוני היה שתהליך זה יימשך יותר זמן. צריך להתקיים בצורה אחרת
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ס יהיה "ביה. ס ייפתח בעוד שנה וחצי"כולי תקווה שביה. תפקידנו הוא להוביל תהליך זה באופן רגיש ועדין
 להקים צוות מקצועי שיבחן את  מציעאני  ,אחרי שוועדת חינוך לא הצליחה להגיע להחלטה. מהמתקדמים בארץ

ס "צוות יכלול את מנהלי בתיהה .ביםלהורים ולישוותוך רגישות , תוך שיח שוטף ורציני עם הישובים, הנושא
הצוות צריך להיפגש עם היישובים כמה שיותר כדי להבין . ועדת חינוך-נציגי אגף חינוך ו, עדי ההוריםוו, היסודיים

 .ס"התחלנו להיפגש עם יועצים אסטרטגיים בנושאי חינוך ותחזיות לבתיה. יישוביםהורים והאת הרצונות של ה

. אלא לקיים את הצוות, ועדת חינוך לא התיימרה לבצע את המיפוי. חינוך לא הובנההמלצת ועדת : אילן מאייר
 .מבקש לברך על הדברים של רון

 .מבקש שנשמע את ההורים: מושיק מדינה

. 'אשר עולים לכיתה בלתלמידים ס "לדאוג להיערכות בביה, האחד: אספקטים חשובים 0: (לבון תושבת) הילה חי
ז "חשוב לקבוע לו, בנוסף. שיתוף ציבור הליך מועצה וחייב להיות-צריכה להיות חוצת ס"הקהילתיות בביה, השני

 .מדויק למיפוי

 .מתחבר מאד לתהליך שרון הציג: (יובליםתושב ) גיל שביט

 .ס"מבקש שמיקום המגורים יישקל בשיבוץ בתיה :(יובליםתושב ) אלירז כלפון

מבקשים . 'בעלייה לכיתה ב תותאם חלוקתם' שעולים לכיתה א המטרה שלנו היא שהילדים: (תושב גילון) איתי איל
 .שהמיפוי יסתיים לפני שהכיתות יעורבבו

 ?מה המשמעות ומשך הזמן של תהליך המיפוי: (יובליםתושבת ) מלכה קליין

שיותר יע שתהליך המיפוי יחל כמה צרצינו לה, אתמול התקיים דיון בנושא: משגביסודי ר ועד הורים ב"יו -גיל עוז
 .חשוב לתחום בזמן, ההצעה של רון היא מצוינת. לא חושב שצריך לקיים כיתות אורגניות. מוקדם

 .צריך להתחיל את המיפוי בהקדם. ההצעה של רון הגיונית: חיים כץ

 .מבקש לדעת מה ההרכב של הצוות: אופיר פנסטר

 .והעיר על דבריו ועדת חינוך מתוך פרוטוקולהקריא : אילן מאייר

אני חושבת שצריך לסיים את המיפוי . לא מסכימה שצריכים להחליט על כיתות אורגניות כעת: כים דרומיטל ח
 .ס גליל בתהליך"מבקשת לכלול את מנהל בי. במהלך הקיץ ולתת לצוות את ההחלטה להקים כיתות

מבקש גם . ס גליל"פלך ותובל חיזקו את בי. עלו מספר הצעות במליאה לפתרונות לכיתות אורגניות: מושיק מדינה
 .בתהליך ייכללס גליל "שמנהל בי

 .לא חושב שצריך לקיים מסורת בכל מחיר. יש מסורת לייצר כיתות אורגניות: דני עברי

לבחינה והמלצה על מיפוי הישובים לבית הספר היסודי לבון שיבחן את כלל המיפוי לבתי  תוקם ועדה: החלטה
 . ויגיש המלצה למליאת המועצה, הספר היסודיים במשגב

שני נציגים מועדת , ר ועדי ההורים בבתי הספר היסודיים"יו, מנהלות ומנהלי בתי הספר היסודיים: הרכב הועדה
 .  ר הועדה"ית המועצה שתהייה יול"מנהלת אגף החינוך ומנכ, חינוך

, תקבע את לוחות הזמנים לפעולתה, תפגש עם הישובים לשיח רגיש ורציני, הועדה תקבע את אופן הפעולה שלה
. 2: נגד. /0: בעד .ותמליץ למליאת המועצה על מיפוי בתי הספר היסודיים, תציג דווח ביניים למליאת המועצה

 .2: נמנע



 

 לשכת ראש המועצה

 

 

 WWW.MISGAV.ORG.IL  | 70-2279021. פקס  | 70-2279017. טל  |  97102משגב . נ.ד

 |לבון  | כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |ה חוסני |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 |עין -ראס אל | קורנית |צורית  |פלך  |נעים -ערב אל |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם 

משגב ,מרכז קהילתי משגב: מרכזי שירותים |בר לב , פארק תעשיות משגב: אזורי תעשיה |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת   

 

 ד קובי קורין"ועו רון שניבהשתתפות , ול בית הכרםדיון בנושא התאגדות אשכ .ח

אשכולות צריכים להיות מאוגדים בצורה , בהתאם לחקיקה חדשה שעברה בכנסת. אנחנו חברים באשכול בית הכרם
עם בקשה להאצלת סמכויות , שאנחנו מסכימים להצטרף לאשכול בית הכרם החלטההוצג נוסח . של איגוד ערים

 :הצעת החלטה .ד קובי קורין הציג את היתרונות סביב הקמת איגודי ערים"עו .יותר אשר תידחה למועד מאוחר

ניתנת האפשרות לרשויות אשכול בית הכרם  , (פרק אשכול רשויות מקומיות)בהתאם לתיקון חוק איגודי ערים  

 .כלומר איגוד ערים מסוג אשכול, להגיש בקשה להקים את האשכול בהתאם למתכונת החדשה

תוך שימור עקרון הוולונטריות , תיקון החוק נועד לאסדר את פעילות האשכול בעיקר בתחום סמכויות ומכרזים

 .בהצטרפות לאשכול ובהאצלת סמכויות ותפקידים כאמור בחוק

נדרשים להגיש בקשה חוזרת , גם האשכולות שהוקמו בהתאם לנוהל משרד הפנים הישן כתאגיד עירוני, לפי החוק
הבקשה תובא לאישור שר הפנים לאחר דיון בועדת (. איגוד ערים מסוג אשכול)ל במתכונת החדשה להקמת האשכו

  .חקירה ייעודית שתבחן את הבקשה בכפוף להסכמת הרשויות

 :החלטה

, ד אלכרום'דיר אלאסד ומג, בענה, נחף, ראמה, כרמיאל: יחד עם שאר רשויות האשכול שלהלן, מעוניינת המועצה
רד הפנים לאסדרת והקמת אשכול בית הכרם כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות בהתאם לסעיף לפנות בבקשה למש

 (.פרק אשכול רשויות מקומיות)לחוק איגוד ערים ( 1)1ד/1

ומועצה אזורית משגב שומרת לעצמה את הזכות , בשלב זה לא מתקבלת החלטה באשר להאצלת סמכויות לאשכול
להאציל לאשכול יישובי בית הכרם סמכויות בנושא , ול דעתה הבלעדילהחליט במועד שתמצא לנכון ולפי שיק

וכן להחליט האם להאציל לאשכול יישובי בית הכרם סמכות התקנת , והאכיפה הסביבתיים ואת היקפן חהפיקו

 .חקיקת עזר בנושא הפיקוח והאכיפה הסביבתיים

 .2: נמנע. 2: נגד. 02: בעד: הצבעה
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 שונות .ט

  מידע (מאגרי) אבטחת ר חיה בנדק כממונה על"ד, לית המועצה"מנכאת המליאה מחליטה למנות . 

 .2: נמנע. 2: נגד. 02: בעד 

  ועדת ערר לארנונהבחבר ד אלי אלון כ"עוהמליאה מחליטה למנות את.  

 .2: נמנע. 2: נגד. 02: בעד 

 המליאה מחליטה למנות את הדירקטורים הבאים: 

 ; מ"קולחי משגב בעדירקטורית נציגת ציבור בבשקין -לואיז מדר 'גב

 לב-דירקטור עובד מועצה במינהלת בר אלון זלצמןמר 

 . מ"נהלת בר לב בעימדירקטורית נציגת ציבור ברוזט סנטור ' גב

 .2: נמנע. 2: נגד. 02: בעד

 

 

 רון שני

 ראש המועצה

 גיל גורייבסקי: רשם

 ח.ל.ט


