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א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  9/10מיום  29.11.10אושר.
ב.

דיווח ראש המועצה:
יודפת העתיקה כאתר מורשת – כבר זמן מה אנחנו פועלים לקידום הנושא ע"י ביצוע דרך גישה לתל ויכולת
השימור והפיתוח של התל עצמו .הדרך נמצאת היום בשלבי ביצוע אחרונים והיא תאפשר גישה הרבה יותר טובה
מדרכי העפר שהובילו לתל עד עכשיו .במקביל אנחנו פועלים מול האגף לאתרי מורשת לאומיים במשרד ראש
הממשלה ,במטרה להכניס את יודפת העתיקה לרשימת אתרי המורשת הלאומיים .בשבוע שעבר סיירנו במקום
עם מנהל האגף וצוות העובדים שלו ולמרות שטרם השגנו את מבוקשנו ,ישנה בהחלט התקדמות חיובית בכיוון.
משרד התחבורה – לפני כשבועיים הגיעו למשגב שר התחבורה  -ח"כ ישראל כ"ץ ,מנכ"ל מע"צ והצוות הבכיר
של המשרד ,ע"מ לחנוך את פרויקט התחבורה הציבורית .ניצלנו את הביקור לפגישת עבודה ,בה העלינו מספר
נושאים וביניהם:
* כבישים ללא אבא (יודפת-הררית וכמון-מכמנים) .שני הכבישים האלה נמצאים היום ברשימת הפרויקטים
לביצוע .כביש כמון-מכמנים מתוקצב ולקראת האביב יוחל בביצוע העבודות .הכביש יודפת-הררית גם כן ברשימה
ומתוקצב .לגביו ,אנחנו ממתינים למינוי מתכננים ע"י מע"צ כדי לקבוע את שיטת הביצוע (זמן התכנון נמדד
בכשנה).
* הארת צמתים  -הדגשנו את חשיבות הנושא ,במיוחד לאור התחבורה הציבורית שהתחילה לפעול והצורך של
בני נוער ואנשים לחצות את הכביש הראשי מצד לצד במקומות שאין בהם מעברי חצייה מסומנים או אין אפילו
תמרור המורה על חציית הולכי רגל (בחלק מהצמתים אין בכלל תאורה) .סוכם להקים צוות המורכב מנציגי מע"צ,
משרד התחבורה והמועצה ע"מ שיבחן את הנושא ויגיש המלצות.
* צומת מורשת – העלינו שוב את הנושא והצורך בביצוע מיידי היות והתכנון של הצומת כבר הסתיים .התשובה
שקיבלנו מהשר :הצומת אינו נחשב (לשמחתנו) לצומת מסוכן ,לכן צריך להכנס לבחינה כלכלית.
ביקורי ראש מועצות (ראה פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מיום .)13.12.10
משרד השיכון – רון הזכיר שלפני כשנה ,ישובי מוא"ז משגב הוגדרו עפ"י החלטת ממשלה כישובים באזור
עדיפות לאומית ,הזכאים להטבות במספר תחומים ,ממשרדי ממשלה שונים .בעקבות החלטה זו ,הוחלט שכל אחד
מהמשרדים יגדיר לעצמו את ההטבות שהוא יעניק לישובים .משרד השיכון עבד השנה על הכנת תכנית ,הוא קבע
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קריטריונים לדירוג הישובים (עפ"י גודל הישוב ,קצב הגידול בשנים האחרונות ,המדד הפריפריאלי והמדד הבטחוני
שלו) והוא פיתח נוסחה לשקלול הישובים עפ"י מדדים אלה .במשך כל השנה ,עבדנו מול המשרד וליווינו את
התהליך בתקווה שהישובים שלנו יזכו להטבות .אולם ,בישיבה שקיימו רון ותומר לוין בשבוע שעבר אצל הגב'
אסנת קמחי – מנהלת האגף לבנייה כפרית ,נאמר להם כי נכון להיום ,משרד האוצר אינו מאשר את התכנית.
נמשיך ללחוץ על משרד השיכון ומקווים לטוב.
ביקורי חאג'ים  -בעיד אל אדחה יצאו תושבים מכמאנה ומסלאמה לעלייה לרגל למכה ,כמצווה בחג הזה.
בחזרתם ארצה ,מוחמד ורון נסעו לבקר אותם ולהביע את הערכתם למאמץ שהם עשו .רון ציין שבכוונתו להמשיך
מדי שנה לבקר אצל העולים לרגל.
ועידת הגליל – התקיימה בבית שאן לפני מספר שבועות .היה אירוע מאוד מעניין ,במיוחד בזכות המפגשים
והשיחות הבלתי פורמאליים שנעשים מחוץ לאולם.
מחצבת שגב – ועדת העורכים של תמ"א ( 14תכנית מתאר ארצית למחצבות) עובדת עכשיו על עדכון התמ"א
והוספת שטחי חציבה .לאחרונה הועדה ביקרה במשגב בעקבות בקשת מחצבת שגב להגדיל את נפח החפירה
שלה ולאפשר לה עוד מספר שנים של עבודה .רון ציין שאי אפשר להתנגד לתמ"א  -זו החלטת ממשלה ולא
מתקיים לגביה הליך של התנגדויות ,הפקדה וידוע ציבור .לאחר שהתקבלה ,היא יורדת לביצוע בועדות המחוזיות.
במקרה של מחצבת שגב ,הועדה המקומית לתו"ב משגב המליצה לועדה המחוזית לא לאשר את הבקשה.
בשבוע שעבר ,רון כינס את נציגי הישובים הסמוכים (יובלים ,יעד ,עצמון ורקפת) .הבקשות הוצגו בפניהם
בפירוט ,בעזרת מפות ,וסוכם על המשך ההידברות במטרה לגבש עמדה.
ועדה לזהות ועדים – בעקבות הקמת הועדה של משרד הפנים לבחינת יחסי הגומלין בין ועדים לאגודות ,יזמנו
מפגש בשבוע שעבר אליו הוזמן כל מי מהציבור הרוצה להשמיע דעה בנושא .הגיעו כ 40-איש .לאחר מכן הפצנו
ראשי פרקים של הדברים שהועלו .מחרתיים רון יופיע בפני הוועדה ויציג את דעת הרוב (שהוא מסכים לה).
ביקור הממונה על המחוז – מר יוסי ברון סייר במשגב .רון הראה לו את כביש יודפת-הררית להמחשת
הקשיים איתם אנחנו מתמודדים.
פגישות בישובים – בסוף שנת  2011הסתיים סבב פגישות עם תושבים שרון ודוד מטק מקיימים בישובים (כמעט
כל שבוע בישוב אחר) .רון למד מפגישות אלו תובנות רבות ,ופרסמנו אותן .בשבוע שעבר הוחל בסבב הבא.
כביש פלך – התקיימה עוד ישיבה עם פורום התכנון של רט"ג בנושא התוואי הדרומי (קישור פלך לצומת גילון).
רון ציין שההתנגדות העיקרית מגיעה מצד הגופים הירוקים .אנחנו מנסים לשלב אותם ,ככל שניתן ,בשלבי
התכנון ,ע"מ להטמיע הערות והתייחסויות .לאלה מצדם הטוענים שקל יותר לעשות את הקישור מפלך לכיוון
כישור (החלופה הצפונית) ,אנחנו מסבירים שמבחינת ההתיישבות במשגב ,הדבר הנכון הוא לחבר את פלך לגוש
שלנו דרך כביש ( 85ולא לכיוון מעלות ותפן) .אנחנו משוכנעים שחיבור זה יביא לפיתוח הישובים באזור .ולראיה -
הישובים גילון וצורית ,הנמצאים באותו מרחק מהכביש הראשי ,פורחים בעוד שפלך ותובל ,הנמצאים באותו
מרחק מאותו כביש ,מתקשים בקליטת תושבים חדשים.
מתקנים סולאריים – המועצה החליטה להחכיר את גגות בתי הספר במשגב להתקנת מתקנים סולאריים .הוצאנו
מכרז ,יש חברה זוכה ,הועדה המקומית הוציאה אישורים ובקרוב מאוד נתחיל לראות גגות מרוצפים.
ביקורת משרד הפנים לשנת  – 2009הביקורת הסתיימה ולפני מספר ימים הדו"חות הועברו להתייחסותנו.
בישיבה הבאה ,נציג את הדו"ח והתייחסות המועצה להערות הכלולות בדו"ח הביקורת המפורט.
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ג.

אישור תב"רים:
שאול אשואל ציין כי התב"רים ועדכון התקציב שיוצגו ,מהווים סיכום הפעילות של שנת  2010של המועצה
ומחלקת הכספים ,עם התוספות וההתאמות המתבקשות .הוא הציג את קבוצת התב"רים הרגילים והעודפים
בתב"רים ,לסגירת שנת  ,2010שיועדו למימון/השלמה בתב"רים אחרים שיש בהם חוסר.
אורי אקרמן הציע להראות אחת לשנה את כל העשייה ,עם מספרים ,על גבי מפה של משגב.
הוחלט :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת התב"רים הרצ"ב.

ד.

עדכון תקציב  2010מס'  + 4עדכון בסיס תקציב :2011
שאול הציג ופירט בהרחבה את השינויים שבגינם עודכנו התקציב לשנת  2010ובסיס התקציב לשנת 2011
ושעיקרם :גידול בנושא הארנונה במגורים; גידול חד פעמי במענק האיזון (כתוצאה מהבנות וסיכומים בין השלטון
המקומי לשלטון המרכזי); בחינת ועדכון פרקי התקציב בנושא תחבורה והסעות תלמידים (בעקבות מכרז ההסעים
האחרון) הנפרסים ברובם על שנת .2011
שאול ציין שבסוף שנת  2010נוצר עודף שעובר לקרן הכנסות חד-פעמיות (וישמש אותו בעתיד אם נצטרך)
ובסיס התקציב לשנת  2011עכשיו מעודכן וראלי.
הוחלט :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכוני התקציב שהוצגו בפניה ,כדלקמן:
עדכון תקציב מס'  4לשנת  :2010יעמוד על  132,150אלף ( ₪מהווה גידול של  2,720אלף .)₪
עדכון תקציב הבסיס לשנת  :2011יעמוד על  132,700אלף ( ₪מהווה גידול של  700אלף .)₪

ה .הצגת הדו"חות הכספיים לשנת :2009
עמותה לקידום הספורט – ענת מילר קושניר  -גזברית העמותה ,הציגה את הדו"ח הכספי לשנת  2009של
עמותת הספורט .היא ציינה שבשנת תשס"ט עברה הפעילות של הספורט התחרותי מעמותת משגב הגליל
לעמותת הספורט ובחודש ספטמבר  2009חזר הספורט התחרותי לעמותת משגב כמעט במלואו ולאותה התנהלות
שהיתה בשנים קודמות .מה שנשאר בעמותת הספורט הם כדורסל בוגרים והמועדון הבית ספרי.
ענת הוסיפה כי שנת  2009הסתיימה באיזון תקציבי עם עודף של  ;₪ 6,000ישנו קיטון בהתחייבויות השוטפות
למשגב הגליל ולמרות שהעמותה היתה בגרעון בשנת  ,2009היא עדיין במצב טוב מבחינת תזרים המזומנים שלה,
עם אפילו יתרה קלה.
רון הוסיף שבהתאם לדו"ח הביקורת על המרכז הקהילתי ולהמלצות שקבלנו ,הקמנו שתי הנהלות נפרדות שעברו
ל אחרונה סדרה של לימוד והדרכות דרך המרכז הקהילתי והחברה למתנ"סים .כיום ,יש בהנהלת העמותה לקידום
הספורט חברים שהספורט הוא תחביבם המרכזי .מדובר באנשים רציניים מאוד וכבר ניתן לראות את תהליכי
קבלת החלטות שלהם (לגבי אלו ענפים להתרכז ,כמה להשקיע בכל ענף ,לאן לכוון יותר ועוד) .יתרה מזאת ,לאור
מערכת הקשרים המסועפת בין שתי העמותות ,עמותת משגב הגליל החליטה שהנהלת עמותת הספורט תשמש
ועדת הספורט של עמותת משגב הגליל וככזאת ,תתעסק גם עם הספורט העממי .הם יושבים ביחד ומסתכלים על
כל ענף הספורט בראיה כוללת.
הוחלט:
 בהמשך להערתו של אורי אקרמן ,נשתדל בעתיד להציג את הדו"חות הכספיים של התאגידים סמוך לאישורם
בהנהלות השונות.
 באחת הישיבות הקרובות ,יוצג דו"ח ביצוע המסקנות של דו"ח הביקורת.
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מרחבים  -עמותה לותיקי משגב – רון הציג את יוני גרוסמן ,מחליפו של איסי דורון בתפקיד יו"ר העמותה
ולאחר מכן ,מיכל חונן – מנהלת העמותה ,סיפרה שהפעילות כספית של העמותה התחילה בסוף שנת  2004עם
מחזור של כ ₪ 450,000-ותמיכה מהמועצה בסך  .₪ 250,000היום העמותה סוגרת את שנת  2010עם מחזור של
כ 1,200-אלף  ,₪עם היקף פעילות גדול ומגוון רחב של שירותים" :קתדרה" בבוקר ,קורסים ,הרצאות ,טיולים -
והשנה עוד קפיצת מדרגה במתן השירותים ,עם התכנית החדשה " -קהילה תומכת" .בישובים הבדואים ישנם 5
מועדונים ב 4-כפרים.
בהמשך ,מיכל הציגה את הדו"ח הכספי לשנת  2009של עמותת מרחבים .היא ציינה ששנת  2009היתה שנה
קשה מבחינה תקציבית והסיבות לכך :כמו בחינוך ,העמותה עובדת על שנת פעילות ספטמבר-יוני (בדרך כלל
מסתמכים על התקציב של השנה הקודמת ועושים הערכות לגבי השנה הבאה); באמצע שנת הפעילות התקיימו
בחירות במדינה ומשרד הגמלאים לא קבל מספיק מנדטים כדי להיכנס לכנסת  -לכן לא התקבל התקציב
שהעמותה הסתמכה עליו; גם לא הגיעו כל התקציבים שהובטחו ע"י משרד הרווחה .מאידך העמותה קבלה
תקציב ל"מועדון מועשר" ,שהתנאי לקבלתו גביית סכום מאוד סמלי מהמשתתפים .שנת  2009התאפיינה בירידה
בתמיכות החיצוניות ובסופו של דבר ,רק (כמעט) התמיכה של מהועצה אפשרה לעמותה לסיים את השנה .מיכל
הוסיפה שהגבייה מתבצעת באמצעות המועצה (הוספת שורה בחיוב הארנונה) ,והדבר יוצר פער של כחודשיים
בין סגירת השנה לבין ההכנסות בפועל בעמותה.
מיכל סיימה את הדיווח שלה בהקרנת סרט על פרויקט "קהילה תומכה" במשגב.
ו.

סקירה בנושא הערכות ואמצעים לכיבוי שריפות במשגב:
צדוק יפתח – מנהל אגף בטחון ציין שהמועצה שייכת לאיגוד ערים לכבאות והצלה גליל מערבי ,הכולל בתוכו 38
רשויות והאיגוד אחראי ע"פ חוק לכלל שירותי הכיבוי וההצלה באזור .יחד עם זאת ,מניתוח האיומים הקיימים,
מנסיון העבר ומבנה לקוי של איגוד הכבאות הן באמצעים וביכולתם והן בכמות כוח אדם ,ומתוך כך שיישובי
משגב נמצאים באזור רגיש להצתות ושריפות (בגלל קרבת מרביתם לחורש טבעי או יער נטוע) ,המועצה פועלת
מזה שנים רבות לפיתוח יכולות עצמאיות להתמודדות בשריפות ,כמו בתרחישי איום אחרים ,ברמה היישובית,
ברמה המועצתית וברמה האזורית.
צדוק הוסיף שיש לישובים תפקיד מרכזי בכלל הכוחות המיועדים להתמודדות מפני שריפות ברמת המניעה,
תחזוקת הציוד וברמת התגובה .כלקח מאירועים קודמים נקבע ע"י נציבות כיבוי אש והצלה תקן לציוד כיבוי
לישוב כפרי והמועצה ניצלה את ההזדמנות כדי לבצע לפני מספר שנים מיפוי של מצאי הציוד בכל ישוב וישוב,
היא רכשה את החוסרים על פי התקן והציבה אותם ביישובים .במסגרת תוכניות האבטחה היישוביות ,עליהן
אחראי משמר הגבול ,ישנה התייחסות לטיפול גם בתרחישי שריפה ,טיפול המתבסס על הציוד הקיים בכל ישוב
וישוב ועל צוותי כיבוי שאמורים לתפעל אותו.
כמו-כן ,כלקח מרכזי מאירועי חירום קודמים כגון אירועי אוקטובר ומלחמת לבנון השנייה ,המועצה הצטיידה
והרחיבה את מגוון אמצעי הכיבוי שברשותה :תחנת כיבוי אש במרכז הלוגיסטי של המועצה בפארק התעשייה
משגב עם רכב כיבוי אש חדש שנתרם למועצה לפני מספר שנים ע"י קהילת פיטסבורג (כיום התחנה פועלת 24
שעות ביממה  365ימים בשנה כתחנה מרחבית ,הנותנת שירותי כיבוי לכפרים כאוכב ,שעב ,עראבה ,דיר חנא
ולעיר סח'נין); טרקטורון כיבוי אש לעבודה בשטחים קשים (נמצא במחסני החירום של המועצה); רכב "אביר"
כיבוי של המועצה (נמצא בתחנת כיבוי אש);  6מיכלי מים  5קוב ומשאבות מיוחדות שיכולים להפוך גם בשעת
חירום לציוד כיבוי כתגבור;  3אתרי מילוי מים מרכזיים לטובת מילוי מהיר לרכבי כיבוי אש ( 1ליד היישוב חרשים,
 1במועצה ו 1-בהר שכניה); רכב כיבוי של קק"ל שחונה בתחנת הכיבוי בפארק התעשייה.
לבסוף ,צדוק ציין שהמועצה הפיקה לקחים מהשריפה האחרונה בכרמל ומגל ההצתות ( )50שהתרחשו במשגב
באותם ימים  -והוא פירט את האמצעים שננקטו והתכניות לעתיד :רכישת  3מערכות כיבוי אש ,המשך בקרה על
מצאי הציוד בישובים ,פעילות מול נציבות הכיבוי הארצית לעיבוי כמות כח האדם בתחנת הכיבוי בפארק
התעשייה ,פעילות מול קק"ל ליצירת פסי אש חדשים או הרחבת פסי האש הקיימים ,כולל דילול הצמחיה
בישובים (בשיתוף קק"ל).
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בתשובה לשאלות/טענות שהושמעו תוך כדי הסקירה ,רון ציין שכל מה שנאמר יילקח לתשומת לב .יחד עם זאת,
היום התכוונו להציג את הערכות המועצה בנושא כיבוי שריפות בלבד .לנושאי חירום אחרים ,יש במועצה הערכות
מאוד גדולה ,פריסות אחרות ,צוותים נוספים ,יש חמ"לים ואמצעים שלא הוזכו היום  -ואנחנו מתרגלים אותם
באופן שוטף פעם-פעמיים בשנה .גם צוותי צח"י משולבים כצוותי כוננות באחריות מג"ב .בחודש מרץ הקרוב
מתוכנן תרגיל – חברי המליאה יוזמנו לבוא ,לראות ולהתרשם.
רון הוסיף שחברת מקורות מספקת מים לצריכה ביתית ותעשייתית בלבד ואינה רואה עצמה אחראית להספקת
מים לכיבוי אש .היא אפילו אינה מתחייבת שיהיה מספיק לחץ בזמן שריפה.
הוחלט :סמי ניסן – מנכ"ל קולחי משגב ,יוציא דף הנחיות לישובים לגבי אופן בדיקת הלחצים והספיקות
בהידרנטים.
ז.

שמות לרחובות בישובים:
בהתאם לעדכון לצו המועצות האזוריות ,המטיל גם על המועצות האזוריות את האחריות לקביעת שמות +
מספרים לרחובות בישובים ,מונתה ועדת שמות בה חברות אפי פדידה ורותי יהודה .הועדה התכנסה בהשתתפות
עו"ד מאיה קורין ,רון ,אתי לוי ,לאוניד מליקין ,ותומר לוין ,בחנה את הנושא על כל היבטיו וגיבשה המלצות ודרכי
עבודה .כל חברי הועדה הגיעו להסכמה לגבי החשיבות לקרוא בשמות את רחובות וכיכרות הישובים (במגזר
היהודי ובמגזר הבדואי) – דבר שיסייע מבחינה בטיחותית ,הפעלת קהילה תומכת והצלת חיים ,ובכלל להתמצאות
ביישוב .הנהלת המועצה דנה בנושא בישיבתה האחרונה ואימצה את ההמלצות.
בתום הצגת הנושא ,החליטה מליאת המועצה לאשר את המלצות הועדה ודרכי עבודתה כמפורט להלן:
המלצות:
* שילוט אחיד בכל הישוב  -עיצוב השילוט באחריות הישוב
* על כל בית יהיה שלט עם מספר הבית ושם הרחוב ,ורצוי גם שם המשפחה .השלט ימוקם על הבית כך שייראה
מן הרחוב.
* היישוב יקבע מפרט אחיד לכל השלטים באותו יישוב ,לדוגמה אם השלט יהיה מואר.
* מספור הבתים יהיה כנהוג זוגי /אי זוגי משני צידי הרחוב
* ברחוב בהם ישנם מגרשים לא בנויים או רצועות לא בנויות לצד הכביש ,ישוריינו מספרים
* שם הרחוב לא ייקרא על שם נפטר/ת
דרכי עבודה:
* תתקיים פגישה עם נציג מכל ישוב  +נציגי הועדה והמוקד
* לכל ישוב תוכן מפה שתכלול סימונים ודגשים לרחובות ולכיכרות להם יש לקבוע שמות ומספור (באחריות
הועדה)
* שמות הרחובות שהומלצו על ידי הישובים יובאו לאישור ועדת השמות
* ועדת השמות תביא את מסקנותיה והמלצותיה לאישור מליאת המועצה ,ולאחר מכן יישלח אישור המליאה
ליישוב ולמשרד הפנים.
* ייקבע לו"ז לכל ישוב לביצוע
בנוסף ,החליטה מליאת המועצה למנות את מוחמד אבו-דעוף כחבר דובר ערבית בועדה.

ח .עמותת מיינה – הקצאת שטח למסגד:
עפ"י נוהל הקצאת מקרקעין על ידי רשות מקומית ,הקצאת השטח לבניית מסגד יכולה להתבצע רק דרך המועצה
(כמבנה ציבור) .לכן ,מקובל שהמעוניינים לבנות מסגד יקימו עמותה ,אליה המועצה מקצה את הקרקע ללא
תמורה או בתמורה סמלית ,ודרכה הם יוכלו לגייס כספים.
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בהתאם לכך ,עמותת מיינה (שהוקמה ע"י כמאנה) פנתה לועדת הקצאות מקרקעין של המועצה בבקשה שיוקצה
לה שטח לבניית מסגד .הועדה דנה בנושא וביצעה את הפעולות הנדרשות עפ"י נוהל הקצאת מקרקעין :פורסמה
הודעה בעיתונות בדבר הקצאת מקרקעין לצרכי הקמת מסגד ולאחר שהתקבלה בקשה יחידה של עמותת מיינה,
פורסמה הודעה נוספת כדי לאפשר לציבור להגיש הנגדויות.
לא התקבלו התנגדויות בתום הזמן שהוקצה לכך  -לכן ועדת הקצאות המקרקעין ממליצה לאשר את בקשת
עמותת מיינה.
הוחלט :לאור העובדה שלא התקבלו התנגדויות ,מליאת המועצה מאמצת את המלצת ועדת הקצאות של המועצה
ומאשרת הקצאת קרקע בחכירה משנה ל 24-שנים ו 11-חודש ,לעמותת מיינה ,לצורך הקמה והפעלה של מסגד
בכמאנה.

ט .ש ו נ ו ת :
ועדת מכרזים – מליאת המועצה מאשרת את מינויו של ניר ברעם ,כחבר בועדת המכרזים במקומו של עוזי
ביטון שהתפטר מתפקידו.

רשמה:
בטי שוייצר

רון שני
ראש המועצה

