לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר 4/41/
שהתקיימה ביום  62.50.41במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,יורם אייזנברג (אבטליון) ,עמיר שנאן (אשבל) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,עבדאללה סואעד
(חוסניה) ,אמיר בשן (חלוץ) ,דן בבלי (חרשים) ,שמוליק יערי (יובלים) ,דני עברי (יודפת) ,גיל קני (יעד) ,קובי שיר
מוסקוביץ (מורן) ,אילן מאייר (מנוף) ,ירון מאיר (מצפה אבי"ב) ,שמוליק ישראלי (לבון) ,רם בר גיל (לוטם) ,אחמד סואעד
(סלאמה) ,אמיר גוטר (עצמון) ,ינון ירושלמי (פלך) ,רונן גל (צביה) ,אסא פיין (שכניה) ,רותי יהודה (שורשים) ,משה מדינה
(תובל).
חסרים :עומר נאור (אשחר) ,מיכאל עובדיה (גילון) ,עמיחי רוקח (הררית) ,מנחם פישר (טל אל) ,יוחנן בייט (כישור),
עותמאן סואעד (כמאנה) ,רחל רביד (כמון) ,רפי דיין (מורשת) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,חוסיין נעים (ערב אל נעים) ,חיים כץ
(צורית) ,שייקה פרנקו (קורנית) ,נאדר ניקולה (ראס אל עין) ,אילן בלוך (רקפת)
נכחו :אתי לוי ,שאול אשואל ,דודו דהן ,נירית סגל ,רפי גדעון ,עו"ד רני גורלי ורונית עובדיה (לסעיף ד),

א .אישור פרוטוקול
פרוטוקול מליאת המועצה מספר  3041/מתאריך  ,3043/4131/מאושר.

ב .תב"רים:
שאול אשואל ,גזבר המועצה ,הציג את רשימת התב"רים לאישור המליאה.
החלטה:
חברי מליאת המועצה מאשרים את רשימת התב"רים כפי שהוצגה בפניהם.

ג .עדכון  0לתקציב - 131/
שאול אשואל ,גזבר המועצה ,מציג את עדכון מספר  0לתקציב .131/
אמיר גוטר ,עצמון – מבקש לדעת כיצד בוצע הקיצוץ בתקציב הסעות תלמידים ?
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בתגובה ענתה אתי לוי ,מנכ"ל המועצה ,כי הקיצוץ מתאפשר הודות להתייעלות באחזקה וקיצוץ בתקני מלווים
בהסעות הצהריים באוטובוסים הצהובים .החלופה שעתה נבחנת יעילותה הינה התקנת מצלמות לאוטובוסים
הצהובים ,כמו גם בחלק מאוטובוסים של הקבלנים.
שמוליק ישראלי ,לבון – פורסם חוזר האוסר על פיצול כיתות.
אתי לוי – מדובר בהנחיה שעולה וחוזרת מידי שנה.
דני עברי – בפגישה שנערכה עם שר החינוך נראה שהפעם משרד החינוך רציני ומתכוון לאכוף זאת .להערכתי,
הולך לקרות בסופו של דבר שכן השר טוען שכל עוד הממשלה מממנת את בתי הספר ,היא לא תרשה שתהיה
חוסר אחידות בין רשויות חזקות לחלשות.
לסיכום אמר רונן גל ,יו"ר וועדת הכספים ,כי בפני וועדת הכספים הובאו קיצוצים בסך של ,₪ 1,033,333
לעומת קיצוץ של רק  ₪ 003,333שהובא בפני המליאה ,זאת על מנת לצמצם את הפגיעה ברמת השירותים.
אף על פי כן ,יש עוד נושאים שלא ירדו מהפרק ובחינתם תימשך על מנת לנסות ולחסוך עוד.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את עדכון  0לתקציב  .131/סך תקציב  131/יעמוד על .₪ 111,333,333

ד .הצגת אשכול בית הכרם
רונית עובדיה ,מנכ"לית אשכול בית הכרם– האשכול הוא מיזם של משרדי הפנים והאוצר .יש כאלה חמישה
בארץ ואנחנו האשכול הצעיר ביותר .קצת על הקמת האשכול – משרד הפנים פרסם קול קורא לרשויות ואנחנו
גיבשנו  0רשויות שכנות להגשה .הבקשה אושרה והוחלט להקים את האשכול .המימון כרגע נעשה על ידי
משרדי הפנים והאוצר אך יש משרדים נוספים ששותפים באשכול בצורה של פרויקטים.
הנושא המרכזי בו יעסוק האשכול ,כפי שהחליטו הרשויות השותפות ,הינו תחום איכות סביבה וקיימות ,בעיקר
בהיבטי ניהול הפסולת באזור וניקוי הפסולת ,כאשר האשכול הוא זה שיוביל את המכרזים המשותפים בנושא.
נושאים נוספים בהם אנו עתידים לעסוק הינם התייעלות אנרגטית ,עם בקשות שכבר הוגשו לאיחוד האירופאי,
תיירות ,בחינת הקמת טיילת לאורך כביש  50ועוד נושאים נוספים .בתגובה לפניית הנוכחית הסבירה רונית כי
נושא הביוב מטופל אך לא במסגרת האשכול.
עו"ד רני גורלי ,מלווה משפטית את יסוד תקנון האשכול – האשכול יאוגד כחברה בעירבון מוגבל ,שבעליו הינן
 0הרשויות השותפות .החברה אמורה לעבוד על בסיס עסקי אבל לרווחת הציבור ותמנה דירקטוריון של 11
חברים עם סבב מתחלף של  /ראשי רשויות / ,בעלי תפקידים ברשויות ו / -נציגי ציבור ,זאת על פי דרישת
משרד הפנים.
מבחינת הסבב ,אמור להתקיים כל שנתיים ,בו מתחלפים הנציגים וסבב מלא אמור להסתיים תוך  1/שנים.
בתהליך התאגוד עלינו לדאוג שבדירקטוריון תהיה השפעה מוצדקת לרשויות הגדולות.
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קובי שיר מוסקוביץ' ,מורן – האם יהיה גוף ביקורת לאשכול? מי רשאי לגייס או לפטר עובדים ?
עו"ד רני גורלי – כמובן שיקום גם גוף ביקורת .מבחינת מינוי עובדים ,המנכ"ל יהיה רשאי למנות ,באישור
הדירקטוריון.
ראש המועצה הוסיף ואמר כי מינוים יתבצעו כמהלך עסקים רגיל בכפוף לחוק החברות .רונית עובדיה ,למשל,
נבחרה בתהליך של מכרז ציבורי.
שמוליק ישראלי ,לבון – מי מממן את הפעילות השוטפת ?
רונית עובדיה – בשלוש השנים הקרובות המימון מגיע ממשרדי הממשלה עם השתתפות של הרשויות
השותפות בגובה של  1ש"ח לתושב .האשכול אמור להיות בעתיד רווחי ואנחנו מחפשים פרויקטים שמניבים
רווח.
דן בבלי ,חרשים – האם הנציגות בדירקטוריון תהיה בשוויון לכל הרשויות?
עו"ד רני גורלי – כרגע אפילו כרמיאל מסכימה לשוויון ,זאת על אף גודלה היחסי.
ראש המועצה ביקש לדעת כיצד ממונה יו"ר הדירקטוריון ? כן ביקש כי התוספת הראשונה והשניה תהיינה
סירוגיות.
עו"ד רני גורלי – זו החלטה שצפויה להתקבל בפורום ראשי הרשויות .להערכתי ,כרמיאל תציע כי היא זו
שתעמיד יו"ר.
לסיכום אמר ראש המועצה כי משגב היתה בין היוזמים של הקמת האשכול ,יחד עם כרמיאל .הנושא החשוב
ביותר שכרגע נמצא על הפרק הוא מצב הניקיון של בקעת בית הכרם .יש המון מה לעשות בנושא ואנו מאוד
מעוניינים שאכן יקרה.
לפתחו של האשכול מונחים כרגע פרויקטים רבים כמו ,למשל ,הטיילת בין גילון לראמה למטרות רכיבה על
אופניים ,הליכה ונופש ,כאשר משרד התחבורה כבר הקצו כ ₪ 103,333 -לתכנון.
יש אנשים מאוד פעילים אשר מתנדבים באשכול ועכשיו יש גם גוף ביצוע .המטרה היא לא לגבות כסף
מהרשויות אלא לתת שירותים שיש בהם יתרון לגודל ,כלומר ,להגיע למצב שלא יהיה אי פינוי אשפה
ברשויות .המשרד להגנת הסביבה גם בתמונה וכבר פ רסם מכרז לפינוי פסולת מוצקה ברשויות לא יהודיות.
המכרז יעבור דרך האשכול ,שידאג לבצעו בפועל.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את תקנון אשכול בקעת בית הכרם כפי שהוצג בפניה ומסמיכה את הנהלת המועצה
לאשר בשם המועצה שינויים בתקנון ,באם יתבקשו .החלטה זו אושרה פה אחד.
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ה .דיווחי ראש המועצה –
 .1טקס הענקת פרס חינוך של מחוז הצפון לבית ספר יסודי משגב
בטקס מרשים זכה היום בית הספר לקבל את פרס החינוך של מחוז הצפון יחד עם בתי ספר נוספים .אנו
מוסרים את הערכתנו הרבה לבית הספר ולצוות.
הפרס מצטרף לפרסים שקיבלו בשנים קודמות בתי הספר אורט סלאמה ועל יסודי משגב ,כל אחד בתחומו.
אלו נתונים מרשימים ומעוררי הערכה.
 .2אות גלובוס ירוק
מדובר באות המוענק לפעילים בתחום איכות הסביבה על ידי ארגון הגג של העמותות לאיכות הסביבה.
השנה קיבלנו הודעה משמחת כי ברוך קומפנו זכה בפרס בקטגוריית עובד ציבור ויקבל את האות בכנסת
בעוד כשבועיים במסגרת אירועי יום כדור הארץ.
זכו בפרס גם הפורום האזרחי של בקעת בית הכרם בו נוטלים חלק תושבים שלנו ושל רשויות סמוכות.
הפורום פועל בנושאי איכות סביבה גם בישובים היהודיים וגם במגזר הערבי ובהחלט ניתן לראות כי המודעות
מחלחלת לבתי הספר ולכל שכבות האוכלוסיה .מכובד ויפה וברכותינו לזוכים.

 .3המשגביאדה השלישית
אירוע יפה מאוד עם מספר המשתתפים שהולך ועולה בכל שנה .כל הכבוד לאשחר שזכו במקום הראשון
בסך כל הניקוד .לציין בהקשר זה כי גם השתתפות נותנת ניקוד שכן מדובר באירוע עממי עם רקע תחרותי
שאמור לעודד השתתפות .אנחנו נשאף להמשיך לקיים את האירוע גם בשנים הבאות ומקווים לראות עוד
תושבים נוטלים בו חלק.
ירון מאיר ,מצפה אבי"ב – אני מציע לכל חבר מליאה לעשות בדק בית ולראות כיצד ניתן להעלות את כמות
המשתתפים בשנים הבאות.
 .4אירועי בטחון
המפגע נתפס מיד לאחר שזרק את בקבוק התבערה ליד אשבל .עד עתה היה בחקירה של כוחות הביטחון
כדי לוודא את כל הפרטים ,כאשר אם בהתחלה היו ספוקולציות האם האירועים קשורים ,הם קיבלו תוקף
בחקירה.
מדובר באירועים לא פשוטים ,אך נחמה ניתן למצוא בעובדה כי המפגע ,אשר הגיע מצפון השומרון ,לא
הצליח לגייס אף אחד לסייע לו ובסוף ביצע לבדו ,דבר המעיד על מי שגר כאן – הרוב המוחלט רוצים לחיות
חיים משותפים בשקט .אנו מקווים שאכן מדובר באירוע בודד שלא יחזור על עצמו.
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 .5בית ספר גליל
כרגע יש הרשמה אפסית של משפחות יהודיות לבית הספר לקראת שנת הלימודים .הדבר מעורר הרבה
תהיות מה על המועצה לעשות בשנה הבאה .לא קרה עוד מעולם שלא נרשמו תלמידים יהודים לכיתה א'
בבית הספר אך אין כרגע מסקנות או החלטות .אנו מנהלים דיונים בנושא עם המחוז ועם העמותה שמנהלת
את בית הספר בניסיון לגבש פתרון.
 .6פרויקטים הנדסיים במשגב
התקבלו אישורים לביצוע שביל הליכה מלבון להר חלוץ ,ביצוע מפרץ עצירה בכניסה לצומת מעלה צביה
וביצוע צומת טל אל .בשטח כבר ניתן לראות את העבודות לרמזור צומת המשטרה והקמת הכיכר בצומת
שורשים.
 .7מקרה מוות סלאמה
היום נודע לנו על מותו של ילד בן  13מסלאמה .נסיבות המקרה עדיין לא ידועות ונמצאות עכשיו בחקירת
משטרה .אגפי הרווחה והחינוך נכנסו לטיפול במשפחה ובמעגלים הסובבים .מדובר באירוע קשה ועצוב מאוד
ואנו מבקשים לשלוח את תנחומינו למשפחה.

ראש המועצה וחברי המליאה מבקשים לאחל חג שמח לתושבים החוגגים
היום את חג לילת אל מעראג'.

ו .המלצת וועדת הגבולות ביר אל מכסור ומשגב
דיווחנו כבר כמה פעמים וישנה גם החלטת מליאה בנושא .מדובר בסוגיה שנמשכת כבר הרבה שנים ובבסיסה
בקשת ביר אל מכסור להעברת שטחים ממשגב ,באזור מחצבת חנתון.
לאורך השנים היו די הרבה שיחות עימם ,כולל אלמנטים של תכנון .בסופו של דבר גובשו המלצות להעברת
מתחמים ,הן בנויים והן המיועדים לבניה ,בעיקר בשכונות חסניה ועוובדה וכמה דונמים להסדרת מערכת
הכבישים בינם לבין שפרעם.
וועדת גבולות בנושא מונתה על ידי שר הפנים בשנת  ,1311זאת לאחר שכבר נערך סיכום בינינו .הוועדה קיימה
שתי ישיבות וסיור בשטח ולבסוף המליצה על העברת  105דונם .שר הפנים חתם על המלצות הוועדה בחודש
אפריל  131/ואלו קיבלו תוקף.
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