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 /601' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 במשגב 08.8.2שהתקיימה ביום 

 
עוזי ביטון , (הררית)אפרת מאייט , (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (אבטליון)אפי פדידה , (ר"יו)רון שני : השתתפו

, (לוטם)און -מיקי בר, (ןכמו)גדעון רודוביץ , (כישור)יוחנן בייט , (יעד)ארנון לאופר , (יודפת)דני עברי , (אל-טל)
שלמה , (מעלה צביה)רונן גל , (מנוף)ניר ברעם , (מכמנים)דרור לוי , (מורן)חדוה רייז , (לבון)משה שדמי 
אורי , (קורנית)שייקה פרנקו , (צורית)אייל זוהר , (פלך)ינון ירושלמי , (עצמון)עפרה סלצר , (מורשת)פייבלוביץ 

 (8תובל)מיכה דורות , (שכניה)רסי 'גאיציק , (םשורשי)רותי יהודה , (רקפת)אקרמן 
מיקי מרטנוביץ , (חוסנייה)מוחמד סואעד , (גילון)מיכאל עובדיה , (אשחר)גיל חבה , (אשבל)עמיר שנאן : חסרים

, (ב"מצפה אבי)אמרי יגר (8 כמאנה)עארף סואעד , (יובלים)צביקה פאר , (חרשים)שניידר -רולי שטיין, (חלוץ)
 (8ראס אל עין)כמיל ניקולה , (ערב אל נעים)חוסין נעים , (לאמהס)מוחמד סואעד 

, אתי לוי, שאול אשואל, דודו דהן, ('ולסעיף )סמי ניסן , ('הלסעיף )לאוניד מליקין , ('בלסעיף )תומר לוין : נכחו
 בטי שוייצר, נירית סגל

 
 
 :אישור פרוטוקול 8א

 8אושר 0.868.2מיום  50.2' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס

לאחר אישור יעדי המועצה בישיבת המליאה , רון ציין כי: 1122יעדי המועצה לשנת  –' לגבי סעיף ג
הופץ , המסמך תוקן בהתאם8 נכללו במסמך שהופץ, הגיעו הערות לפיהן לא כל התוספות שהוצעו, ופרסומם

 8לקראת הישיבה הנוכחית ויש לראות בו חלק מאישור הפרוטוקול
 

 :הנדסה ואחזקהמנהל חדש לאגף  8ב
הוא מחליף את 8 שנכנס לתפקידו בתחילת חודש יולי, המנהל החדש של האגף –רון הציג את תומר לוין 

בין היתר שהוא תושב אמירים ובוגר  –תומר סיפר קצת על עצמו 8 במועצה יוחאי אברני שסיים את עבודתו
 !איחולי הצלחה לתומר –בשם מליאת המועצה 8 ס על יסודי משגב"בי
 
בטרם הדבר , רצוי ליידע את חברי המליאה על כניסתם לעבודה של עובדים בכיריםדעון רודוביץ העיר שג

 8יתפרסם בעיתונות
 

 :דיווח ראש המועצה 8ג
( 06878.2פרוטוקול מיום פירוט בראה )בנוסף לדיווח בישיבת הנהלת המועצה האחרונה  – תחבורה ציבורית

ה שלו עם כל שהפרויקט כבר הותנע ונמצא בשלבי ההכנ ום במצבאנחנו הי, ולפרסום בעיתונות בסוף השבוע
ת לקראת מוכנו תהיינההתשתיות הפיזיות  מ שכל"ע ,הגורמים הרלוונטיים וצוותי העבודה שהוקמו במועצה

 8 הפעלת התחבורה הציבורית באמצע ספטמבר
 

ן לכל היישובים להשאיר קורא מכא רון8 סגורים במשך היוםה שערי היישובים: אחת הבעיות שנצטרך לפתור
כאשר נתקדם בעבודת  8האוטובוסיםיציאתם של 0מ להקל על כניסתם"ע בשעות היום את השערים פתוחים

 8ישובים בהתאםלמזכירויות לנוציא פניות , התכנון
 

הסעת ילדים לחוגי , שוביםשל הסייעות ביי כמו למשל בנושא שילובן –בתשובה לשאלות הרבות שהתעוררו 
שנעשתה עבודת ציין ו ,אמורה לפעול התחבורה הציבורית קווים כלליים כיצדרון הסביר ב -עוד הנבחרות ו

לתכנן את  על מנת ,(גיל השלישיותושבים ב נוער בניקבוצות מיקוד עם י "ע  ,בין היתר)  מאודהכנה גדולה 
, כמובן, פו של דברבסו8 ודעו ויהיו סופיים נפרסם אותםברגע שהפרטים ייו8 הפרויקט על הצד הטוב ביותר

 8 המבחן הסופי יהיה בשימוש
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בצורת הפעלה  ,אחד בגולן -משרד התחבורה נכנס עכשיו לשני ניסויים 8 רון הוסיף שהפרויקט הזה הוא ייחודי

לעקוב , הפתרונות הללו לתחבורה בפריפריהלבחון את  מטרתו8 אחרתצורת הפעלה ב, אצלנואחת וניסוי שני 
 8קדימה ולתכנןחים לקלהפיק , אחרי הביצוע

 

מתקנים , מתקנים שבישובים באחריות הישובים) 081821. מיוםיש החלטת מליאה בתוקף  – מתקני משחקים
החברה שזכתה במכרז אמורה לדאוג להבאת המתקנים (8 בגני הילדים ומתקנים ציבוריים באחריות המועצה

התחילה  אשר זכתה במכרזהחברה  ,מבחינת המתקנים שבאחריות המועצה8 לתקן ולתחזוקתם לאורך זמן
בחרו לחבור למכרז המועצה וחלק לא  חלק מהישובים8 מתקנים כבר קבלו אישור 00, עד היום –לעבוד 

 8פ הנדרש בחוק"שכל ישוב יביא את מתקני המשחקים לתו תקן עהוא החשוב  כאשר, (בחירה של כל ישוב)

 
ונים במטרה לפתוח מרפאה בהר כמון ואנחנו ח כללית בחודשים האחר"אנחנו עובדים עם קופ – כמאנה

ח "ישובים וקופ+ ז משגב "משלב בתוכו את משרד הבריאות מואהפרויקט 8 נמצאים בשלבים מתקדמים
שבקרוב תיפתח מרפאה במבנה  מקווים8 ו בשלבים של חוזים מפורטיםהעקרונות כבר סוכמו ואנחנ8 כללית

הכוונה לתת את 8 המרפאה במשגב שתהיה אחראית עליההיא תהיה שלוחה של 8 הרב תכליתי החדש בכמאנה
 8 שירותי הרפואה הטובים ביותר לכלל התושבים הנמצאים על ההר

 
 0-ב, מתקציב שיפוץ וטיפול כבישיםנשקיע השנה , י אגף ההנדסה"בהתאם לסקר שבוצע ע – כבישים
פול בשוליים והבאתם לגובה טימדובר על 8 כביש אשחר וכביש מורן, כביש הר חלוץ, כביש הררית: כבישים

לטיפול בבורות אנחנו משאירים רזרבה מסוימת , יחד עם זאת8 השלמת מחלוטה ומעקות בטיחות, המתאים
 8חורףשללא ספק ייפערו בחודשי ה

 
 
 :רים"אישור תב 8ד

 8ב"רים הרצ"מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב
 

וק אפשרות להחזיר לכישורית את רכב הביטחון בייט לבד( יוחי)נרשמה בקשתו של יוחנן  - 958ר "לגבי תב
 8שנלקח מהם במלחמת לבנון השנייה

 
 
 :02.2לשנת  3' עדכון תקציב מס 8ה

8  ₪ 062,.מבטא גידול של י ועדת הכספים וש"שנדון ואושר ע, 3' שאול אשואל הציג את עדכון התקציב מס
תקציב הפרס ועדכון )רו שאים שאושינויים והתאמות לנוש: קבוצות 3-מבחינתנו העדכון טכני ומתחלק ל

עדכון ללא צורך בתוספת תקציב לאיזון ; מענה באופן של סבסוד נוסףנושאים שחייבו עדכון וכ; (רזרבהה
 (8 תקציב הועדה המקומית ותקציב החינוך)
 

  :הוחלט
  8 שהוצג לפניה 02.2לשנת  3' מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב מס 

  עומד על 02.2ת התקציב השוטף לשנ: 
 
 ₪ אלפי  01,032. 8888888888888888888888888888888888888888888888888בצד ההכנסות     
 ₪ אלפי  01,032. 8888888888888888888888888888888888888888888888888בצד ההוצאות     
 

 
 :חוות זלדשטיין –ב "ערר למועצה הארצית לתו 8ו

 8כל פעולה מול מוסדות התכנון דורשת אישור מליאה, ים האחרוניםי נוהל שמשרד הפנים גיבש בחודש"עפ
 

הנמצאת , "חלב עם הרוח"ציין כי מדובר בתכנית להסדרת חוות חקלאית , מהנדס המועצה –לאוניד מליקין 
בהיתר בניה וכוללת בינוי  115.החווה הוקמה בשנת 8 סמוך להר השאבי, מזרחית ליודפת, ברכס יודפת הררית

( במקור מיודפת)החקלאים שמחזיקים את החווה 8 מחסן חקלאי, מתבן, דיר צאן: חקלאיים כמושל מבנים 
, משרד החקלאות, הסוכנות היהודית -בעידוד הגורמים המיישבים   ,קבלו את הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל

 8 ל"קק
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שנות  8.5 האזור סבל מרעיית יתר לא מבוקרת ומכל מיני פלישות של גורמים לא מורשים, פני הקמת החווהל

הדבר היחידי 8 קיומה של החווה מוכיחות מעל כל ספק שהפעילות החקלאית המבוקרת במקום תורמת לאזור
יותו של האזור מרוחק בה, לאוניד הדגיש כי8 שנותר לא מוסדר הוא נושא המגורים במקום של זוג החקלאים

, הם מתגוררים בתוך אוהל, מאז הקמת החווה, לכן8 שעות ביממה 00נוכחותם במקום הכרחית , מכל ישוב
 8עד עכשיו ללא הצלחה, ומנסים במשך כל השנים להסדיר את עניין מגוריהם, בתנאים מאוד בסיסיים

 
הפעם 8 שנדחתה בוועדה המחוזית, תכנית החוואים ניסו כבר פעמיים ליזום8 בהתנגדותהנושא נתקל עד היום 
התכנית נדונה 8 שנועדה להסדיר את המגורים במקום, מאוד ידידותית ,3' נית מסאנחנו מדברים על תכ

בין היתר מנימוקים , הגיעה לדיון בוועדה המחוזית וגם הפעם נדחתה, י הוועדה המקומית"והומלצה ע
תכניות המתאר הארציות והמחוזיות שחלות על ת ואת ת את מדיניות התכנון הארצישהתכנית אינה תואמ

 8 המקום
 

ניתחנו את תוכן התכניות הארציות והמחוזית 8 הוועדה המחוזית בעניין זה םאנחנו חלוקים ע, לדבריו של לאוניד
ב "במיוחד לאור העובדה שלאחר שהמועצה הארצית לתו, ואנחנו סבורים שהחלטת הוועדה המחוזית שגויה

 0227, 0222בשנים )החלטות  3קבלה ממשלת ישראל , מדיניות כנגד התיישבות הבודדים 111.בשנת קבעה 
 8שמעודדות יוזמות מסוג זה ורואות בהן כלי ליישום מדיניות הממשלה( .022-ו
 

מכירה  ג"רט, ל הרשות"י סיכום של מנכ"עפ8 ז משגב הגיעה להבנות עם רשות הטבע והגנים"מוא, יתר על כן
ים לקיים את הפעילות החקלאית בחווה ותסייע למצוא פתרון מוסכם לסוגיית המגורים בזכות המתיישב

 8במקום
 

המועצה סבורה 8 הררית ולטיפוחו-מליאת המועצה מכירה בצורך הציבורי לשמור על שטחי רכס יודפת :הוחלט
ומאשרת הגשת  הררית-כי חוות זלדשטיין בהר השאבי מהווה כלי חשוב ביישום מדיניות המועצה ברכס יודפת

חוות  – 060..0בעניין התכנית ג 278268.2ערר למועצה הארצית על החלטת הוועדה המחוזית צפון מיום 
 8זלדשטיין

 
 8לפיה רצוי לקראת דיון במליאה להפיץ לחברים חומר רקע על הנושא שידון, נרשמה הערתו של ארנון לאופר

 
 
 :ש לוטם"מט 8ז

 8לוועדה המחוזית הפעם, להגיש מעונייניםשאנחנו  -טם ש לו"מט –באותו הקשר יש תכנית נוספת 
 

בקשה להקים  ההגיש קולחי משגב, לפני כשנה וחצי שפרסמה מנהלת הביוב" קול קורא"בעקבות ש צייןרון 
מדובר על מתקן קטן יחסית שאמור לקבל את 8 משולב עם טיפול ביולוגי בצמחיה ,ש באזור לוטם"מט

 ונמצאהפרויקט אושר  8י שיטות חדשות לטיהור שופכין"לאמה עפסלוטם ו, השפכים של מעלה צביה
קולחי 8 לענייני ביובשל הועדה המחוזית ועדת משנה ויש גם אישור עקרוני של , ברשותנו התקציב לביצוע

י אותו נוהל הדורש אישור "עפ, ת המפורטת למליאת הוועדה המחוזיתמתעתדים להגיש את התכני משגב
 8 המליאת המועצ מוקדם של

 
מים  לבחון טכנולוגיות חדשות להשבתהמיזם  מטרת, מעבר לניסוי, ל קולחי משגב"מנכ –ניסן סמי ריו של בלד

 להשיב מים לחקלאות שלהם שמתמקדת ,בעיקר מאזור לוטם ,תולדה של חקלאיםהוא כל המיזם 8 לחקלאות
קוב ליום בשלב  22.-כ יספקשו ,דונם 6 -של כ בשטחשעתיד לקום האקולוגי מ מערבית למתקן "ק 0 -כ

 8 קוב ליום 522.-ראשון ובשלב שני כ
 

8 ת שם טיהור לקולחין ולהשבה לחקלאותש כרמיאל ועובר"מגיעה עד למט באזורמערכת הביוב רון הוסיף ש
איכות הסביבה ולהיות חדשנית ה שחרטה על דגלה להוביל בתחום כמועצ ,מאוד מתאים לנו הפרויקט ,עם זאת

 3-עלות הפרויקט כ 8גדולים טיהור שאין להם מתקני להתאים לישובים רחוקים עשוי גם ןהפתרו8 סיוניתיונ
 8 ₪מיליון 

 
 8מליאת המועצה מאשרת הגשת הפרויקט שהוצג לוועדה המחוזית: הוחלט
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 :מינוי דירקטורים חדשים 8ח
ורים טנוי דירקלאחר שהתעורר הצורך למי: רון סקר את התהליך לבחירת דירקטורים חדשים לחברות המועצה

המועצה פרסמה מודעה בה התושבים נקראים להגיש מועמדות לדירקטוריונים , חדשים מטעם הציבור
 8 י משרד הפנים"תוך ציון דרישות הסף כפי שנקבעו ע, השונים

 8ועל כך תודתנו לפונים, כולן ברמה גבוהה, פניות 52בתשובה למודעה קבלנו מעל 
ולאחר הפגישות וההכרות , פונים 02כ  –שו מועמדות והוא לא הכיר אותם רון ערך פגישות עם כל אלו שהגי

 8מביא את ההמלצות לאישור המליאה, ובירור העדיפויות של הפונים, ההדדית
 

שתפקידה , משרד הפנים י"נגיש אותם לוועדה שהוקמה לאחרונה ע, המליאהי "ם עימינויהלאחר אישור 
נציגי ציבור מדובר על 8 לתאגידים עירוניים ולאשר את מינוייםרים דירקטולבדוק את כישוריהם והתאמתם של 

 8נבחרי ציבור פטורים מהגשה לוועדה -ועובדי מועצה 
 

 לחברה הכלכלית
 (ח"רו)ר חגי אפלקר ממורשת מ -נציג ציבור 

 

 לקולחי משגב 
 (בעלת השכלה פיננסית)גבי הלר מהר חלוץ ' בג :נציגת ציבור
 (מנהל אגף הנדסה ואחזקה)ן מר תומר לוי: עובד מועצה

 

 למנהלת פארק התעשיות משגב
 (ל תפעול בחברות רפואיות"סמנכ)מר אורן כהן ממורשת : נציג ציבור

 (מנהל מחלקת הגזברות)מר אלון זלצמן : עובד מועצה
 
 :ש ו נ ו ת  8ט

ול ראה פירוט בפרוטוק) רון עדכן את המליאה לגבי הדיון שהתקיים בישיבת ההנהלה – קידום נוער
השנה לא לפתוח את הקידום נוער הסביר את השיקולים שהנחו אתנו הוא 8 (06878.2מישיבת ההנהלה מיום 

בראש יש  לפיה, רון הדגיש את מדיניות המועצה 8 י ולהמשיך את הפעלתו במגזר הבדואילמגזר היהוד
סגרות השונות שהוקמו בממצוא פיתרון הולם לכל ילד תוך שילובם ולנסות ל ס"ביהלמנוע נשירה מאשונה רבו
 (8 ר ועוד"מב, כיתות אומץ)
 

, הון תועפותלהורים שהולכת וגוברת ועולה " השיעורים הפרטיים"לבקשתו של אייל זוהר לבדוק את תופעת 
והשנייה " ועדת התמדה"אחת היא : להפעילס התחיל "בשתי תכניות שביהנמצאת שהתשובה לכך אמר רון 

חלק מהמטרות (8 דווח על כך באחת הישיבות האחרונות –מעקב אחרי כל ילד יעוץ אקדמי ו" )מכוונים גבוה"
ס על יסודי "מנהל בי –נזמין את אמיר מיכאל , במהלך השנה8 שלנו היא להוריד את כמות השיעורים הפרטיים

  8עבודת הוועדות עללדווח 
 

בישיבת הנהלת  שנדון לאחרונה, רון עדכן את המליאה גם בנושא זה  – העמותה לקידום החינוך
 (0878.28.ראה פירוט בפרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מיום )המועצה 

 
 :מנהלים 3נבחרו  – מנהלים חדשים לבתי הספר

 8במקומו של מוחמד סואעד שפרש לגמלאות, תושב סלאמה, מחמוד סואעד: ס אורט סלאמה"לבי
 ל"עמית ז במקומה של אירית, תושבת כרמיאל, לאה שמיר:  ס יסודי משגב"לבי
 8כמנהל יחיד ס"את ביה ינהל, ת"מחלשחזר , נין'תושב סח ,יונס-אבוכמאל : ס גליל"לבי

 
 !מליאת המועצה מאחלת למנהלים הצלחה

 
 
 

 רון שני          :רשמה
 ראש המועצה         בטי שוייצר

  
 


