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א .אישור פרוטוקול:
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  4012מיום  12.5.12אושר.
לגבי סעיף ו' :הצגת תכנית "אוצרות הסביבה"  -רונן גל ביקש להוסיף ש"מליאת המועצה מודה מאוד
לילדי בית הספר על היוזמה החשובה והיא מתחייבת להעביר את המסר לכל הוועדים וועדות הבניה בישובים".
ב.

דיווח ראש המועצה:
חבר חדש במנוף – רון הציג את ניר ברעם ,נציגה החדש של מנוף במליאה ,במקומו של שמואל מגל
שהתפטר מתפקידו .בשם המליאה – איחולי הצלחה לניר !
רון דיווח על האירועים של השבועות האחרונים (ראה פירוט בפרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מיום
 )14.6.12ובנוסף ,הוא עדכן:
טקס הנחת אבן פינה – בשבוע שעבר הונחה אבן הפינה למרכז המסחרי ול 6-מפעלים חדשים בפארק
תעשיות משגב ,במעמד המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל – ח"כ סילבן שלום.
תפרון – באותו יום ,במסגרת סיור במפעלי טקסטיל בצפון ,ביקרו שר התמ"ת – ח"כ אליעזר (פואד) בן
אליעזר ,סגנית השר ח"כ אורית נוקד ,ובכירי המשרד במפעל תפרון בפארק תעשיות משגב .המפעל ,שנקלע
לקשיים בשנה שעברה ,הצליח ,אודות לצעדים אותם נקט ,לצאת מהמשבר .השר מאוד התרשם מהישגיו של
המפעל ,מהטכנולוגיה החדשנית הנהוגה בו ומתרומתו לאזור ולתושבים  -והוא הבטיח לסייע לו בכל דרך
אפשרית.
קרון קליטה – בהמשך ליריד שהתקיים ברעננה בשבוע שעבר ,יצא היום לדרך מבצע הקליטה החדש ,אף
הוא פרי יוזמה של הרשות לפיתוח הגליל ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל והחטיבה להתיישבות – ואנחנו כמובן
הצטרפנו אליה :קרון מכוסה בשלטים "בואו לגליל" ייסע בחודשים הקרובים בקווי הפריפריה של ת"א.
בתחנת רכבת מרכז הודפסו כרטיסי הנסיעה שעליהם אותו סלוגן ,והוצבו דוכנים בהם חולקו עלונים על
הישובים שלנו .רון הצטרף לנסיעה עם השר סילבן שלום ,ודווח שהפעילות היתה מאוד יפה ומוצלחת.
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מנהל לאורט סלאמה – הבוקר נבחר מנהל חדש לבי"ס על יסודי אורט סלאמה – מר מחמוד סואעד ,שהיה
עד עכשיו מנהל בבי"ס אורט בטובא .בשם מליאת המועצה – איחולי הצלחה למנהל החדש ,לתלמידים
ולמורים.
עדיפות לאומית – לשאלתו של ינון ירושלמי ,רון ציין שהוא עוקב אחר הנעשה במשרד השיכון .נכון להיום
אין חדש והמשרד עדיין בשלב הכנת הקריטריונים.
ג.

יעדי המועצה לשנת :0211
רון הקריא את יעדי המועצה לשנת  0211וציין כי ,גם השנה ,הם נגזרים מאותם  7פרקים מרכזיים שהמליאה
אישרה לפני שנתיים ושעודכנו עפ"י הדגשים המיוחדים שאנחנו רוצים לתת בשנה הבאה בכל אחד מהם.
היעדים הינם:
גידול וקליטה
קשר יישובים ותושבים
חינוך
נוער
בדואים
כלכלה ,תיירות ופיתוח אזורי
הגיל השלישי
בסבב התייחסות ,ביקשו מספר חברים להוסיף את הדגשים הבאים:
.1
.0
.3
.4

שיפור השירות במועצה
כבישים ללא אבא
תכנית אב לתיירות
יעוץ לחיילים משוחררים במגזר הבדואי

הוחלט :מליאת המועצה מאשרת את עיקרי יעדי המועצה לשנת  0211שהוצגו בפניה ,בתוספת  4הדגשים
שהוצעו .מסמך יעדי המועצה יופץ שוב לאחר עריכת היעדים שנוספו ,ויאושר סופית בעת אישור הפרוטוקול.
ד.

רישום לבתי הספר הייחודיים:
ג'קי ונונו הסביר את הרקע להצעתו לשינוי מדיניות בהקשר לרישום לבתי הספר הייחודיים במשגב (ראה
פירוט בסיכום הדיון שהתנהל בישיבת הנהלת המועצה מיום .)14.6.12
לאחר דיון הוחלט:
מליאת המועצה מאמצת את המלצת הנהלת המועצה ומאשרת את ההצעה שהובאה בפניה ,לפיה:
 כל ילד שיירשם לבי"ס ייחודי עד יום  ,32.6תאושר הרשמתו אוטומטית ,כפוף לאישורים מקצועיים
ובמגבלה של פתיחת כיתה אחת בלבד למחזור בביה"ס הייחודי אליו הוא רוצה להגיע.
 מעבר למועד הנ"ל או באם מספר התלמידים עולה על כיתה אחת ,כל בקשה תידון ,לגופו של עניין ,בועדת
העברות.
הערה – עפ"י בקשתו (מחשש לניגוד עניינים) רונן גל לא השתתף בדיון.
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ה .הצגת היישוב יעד:
גידי ברטמן – יו"ר הועד ביעד ,הציג את הישוב שלו – הוא וסיפר על מוסדותיו ,על התנהלותו ועל
הפרויקטים המבוצעים0מתוכננים בו.
ו.

חיים דריבין – מורה מצטיין:
מליאת המועצה מברכת את מר חיים דריבין ,מורה בבי"ס על יסודי משגב ,על זכייתו בפרס ע"ש סר מוריס
האטר למורה מצטיין במדעים ובטכנולוגיה.
הפרס הוענק לחיים דריבין ,בין היתר ,על תרומתו הרבה להקמת והובלת המגמות לאלקטרוניקה ומכטרוניקה
בבית ספר משגב ועל ליווי תלמידיו להישגים אישיים וקבוצתיים בתחרויות ארציות ובינלאומיות ראויים לציון
ולפרס.
לכן ,חשב ראש המועצה לנכון להזמין אותו לציין את האירוע בפני המליאה .הרבה איחולים והערכה לחיים -
יישר כח!

ז.

תכנית אב לתיירות:
רון הציג את דורון רוהטין – מנהל "יעד אדריכלים" וסיגי פיסטינר – מתכננת במשרד ,שנשכרו על ידנו ועל
ידי כרמיאל להוביל תכנון תכנית אב משותפת לתיירות .התכנית כבר עברה מעל שנה של תכנון עם 3-4
פגישות פתוחות לציבור ולתיירנים שהגיעו בשלבים שונים של גיבוש התכנית ,על מנת לשמוע ,להעיר ,לתת
משוב ולהיות חלק מהכנת התכנית .עכשיו שאנחנו ממש לקראת סיום השלב הראשון שלה ,בקשנו להציג
אותה.
לדבריה של סיגי פיסטינר ,תכנית אב היא תכנית שמאגדת בתוכה חשיבה ,איסוף מידע ,רצונות ,חזון,
שאיפות ,חלומות .למעשה ,כל מה שנאסף כאן ,במרחב שאנחנו חיים בו ,התאגד תוך אמירה כלשהי
שמסתכלת לטווח מאוד ארוך ,ממש רחוק קדימה ,בידיעה שכדי שהדברים יתקיימו בשנים הבאות ,חייבים
להתחיל לעבוד עליהם היום .תכנית אב אינה תכנית סטטוטורית ואין לה תוקף חוקי – אבל היא צריכה להיות
פעילה ,נושמת ולהוות כלי עבודה עבור ראש המועצה ומליאת המועצה כמעצבי מדיניות ועבור כל מי
שמתעסק בנושא התיירות .היא מאגדת בתוכה את התפיסה העתידית שאנחנו רואים בהיבט התיירותי ,ובסופו
של דבר מפורטת לפרויקטים.
מה שחדש ושונה בתכנית שלנו הוא שלוקחים עיר ,כרמיאל ,והמרחב שסובב אותה ,משגב ,במטרה
שהשילוב בין השניים ייתן את התוצאה הטובה ביותר .התכנית מציעה פיתוח של היצע תיירותי שיגביר את
כוח המשיכה של האזור תוך חיזוק הנדבך הכלכלי .בסופו של דבר ,אנחנו רוצים למשוך את אותם האנשים
שלא מגיעים לכאן היום ולגרום להם להישאר במרחב הזה.
בתום הצגת התכנית וההערות והשאלות שנשאלו ,אמר רון שמדובר בתכנית מאוד מקיפה ואי אפשר לרדת
לעומקה בישיבת מליאה .התכנית ,בגרסתה הישנה ,נמצאת היום באתר המועצה ובקרוב תוחלף בתכנית
החדשה .כולם מוזמנים לעיין בה ,להעיר ,להציע ולהיות שותפים.
אין צורך לאשר את תכנית האב היות ולא מדובר בתכנית סטטוטורית .הצעד הבא הוא להסתכל על כרטיסי
הפרויקט השונים ולברור מתוכם לאיזה מהם נוכל לגייס כסף ולבצע .התחלנו כבר לנקוט מספר צעדים ,כמו
למשל ,הקמת אתר האינטרנט משותף לתיירות למשגב ולכרמיאל שנמצא בשלבים מתקדמים.
בשם המליאה ,תודה לסיגי ולדורון על הצגה מרשימה של תכנית האב לתיירות משגב-כרמיאל ,ולבועז גרשון
– רכז התיירות ושותף מלא להכנתה.

ח .תכנית להרחבת א.ת .בר-לב:
אזור התעשייה בר-לב הוא פארק תעשייה אשר נמצא בתחום שיפוט המועצות האזוריות מטה אשר ומשגב.
מבחינת ניהולו ,נוספו אלינו בזמנו כרמיאל ,מג'ד אל כרום ,בענה ודיר אל אסד (אלשגור לשעבר) כשותפים,
ואנחנו מנהלים את הפארק במשותף ,כאשר הרווחים מתחלקים בין הרשויות .הפארק מאוד מצליח והוא
מאוכלס כולו במפעלים ויזמויות גדולים ,בסדר גודל לאומי (כמו שטראוס ,ידיעות אחרונות ,אבן קיסר),
שתופסים יחידות שטח יחסית גדולות.
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רון ציין שהפארק מאוד מצליח ויש לו ביקוש גדול אבל הוא מיצה את פוטנציאל האכלוס שלו  -כל השטחים
שווקו ואין בו יותר עתודות קרקע .לכן ,יחד עם מטה אשר ,יזמנו באמצעות מנהלת בר-לב ,תכנית הרחבה
לפארק .התכנית תוצג היום לאישור המליאה ע"י מהנדס המועצה – לאוניד מליקין ,בהתאם לנהלים החדשים
של הועדה המחוזית ,לפיהם דרוש אישור מליאת המועצה לכל תכנית חדשה שהרשות יוזמת .במקביל ,מוא"ז
מטה אשר מבצעת ,מצידה ,תהליך דומה.
לאוניד הציג את התכנית וציין כי בזמנו שטח הפארק חולק בין שתי הרשויות – מטה אשר בצד המערבי
ומשגב בצד המזרחי .הוחלט אז למצות קודם את השלבים א' ו-ב' ורק לאחר מכן לגשת לתכנון שלב ג',
שמיקומו נקבע מראש :בהמשך לרצף המפעלים ,באזור הדרומי של הפארק ,ולמנחת (לאוניד הזכיר כי ,בזמנו,
הייתה מחשבה להאריך את המנחת ע"מ להפוך אותו למנחת למטוסים גדולים ,אבל תכנית זו לא אושרה
ונגנזה).
התכנית מדברת על תוספת של כ 022-דונם באזור הדרום מזרחי של הפארק  -שטח נוח שנוכל לנצל לבנייה,
כמובן במגבלות חוקי הבנייה (זכויות הבניה דומות לשלבים הקודמים) .לדברי לאוניד ,התכנית מציעה ניצול
יעיל של הקרקע ליעוד תעשייתי0תעסוקתי .לתכנית יש נספח נופי ולא צפויה בעיה נופית .הקרקע היא
בבעלות המדינה.
הוחלט :מליאת המועצה מאמצת את תכנית ההרחבה של אזור התעשייה בר-לב כפי שהוצגה בפניה
ומחליטה על הצטרפותה של משגב כיזמי התכנית יחד עם המועצה האזורית מטה אשר.

ט .ש ו נ ו ת :
דירקטור למנהלת פארק תעשייה – מליאת המועצה מאשרת את מינויה של הגב' מירב בן-דע,
מנהלת משאבי אנוש במוא"ז משגב ,כדירקטורית במנהלת פארק תעשייה משגב.

רון שני
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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