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 /170' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 במשגב 72.2.5שהתקיימה ביום 

 

 
קובסון 'דון ג, (הררית)ברוך רוזן , (אשחר)יוסקה ויינברג , (אשבל)תומר עבודי , (ר"יו)ארז קרייזלר : השתתפו

, (כמון)גדעון רודוביץ , (כישור)יוחנן בייט , (יודפת)דני עברי , (יובלים)צביקר פאר , (חרשים)שי משיח , (חלוץ)
חיים , (מעלה צביה)רונן גל , (ב"מצפה אבי)שי בוים , (מכמנים)דרור לוי , (לבון)משה שדמי , (לוטם)יוסי בן סימון 

 (2שורשים)ריס 
 , (חוסנייה)טהא פעור , (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (גילון)קובי סבן , (אבטליון)אביטל הכט : חסרים

 , (מנוף)חזי כפיר , (מורן)קובי גולדברג , (כמאנה)עלי סואעד , (יעד)ארנון לאופר  ,(טל אל)חנן גולדשטיין 
אירינה טרסיוק , (עצמון)דני פישלר , (ערב אל נעים)נימר נעים , (סלמה)סעיד סואעד , (מורשת)יצחק בוכריס 

שלמה רגב , (רקפת)פיסטינר יואב , (ראס אל עין)ניקולא עטאללה , (קורנית)עדן אוריון , (צורית)אייל זוהר , (פלך)
 (2תובל)

 , אתי לוי, רומה מנור, שאול אשואל, ('זלסעיף )אלון זלצמן , ('גלסעיף )בתיה רכבי ומזי אורי : נכחו
 בטי שוייצר, מיה צבן

 

 
במקומו של גדי , הנציג החדש של מכמנים במליאה –הציג ארז את דרור לוי , בפתח הישיבה

הודה ארז לגדי על פעילותו ותרומתו ארוכת השנים ,  מליאהבשם ה2 זיגלמן שהתפטר מתפקידו
 2בהנהלת ומליאת המועצה ואיחל הצלחה לדרור בתפקידו החדש

 

 

 :אישור פרוטוקול 2א
 2אושר /.722.2.מיום  /.86' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס

 
לית משרד "ברר עם מנכארז י –מחירי קרקעות , דיווח ראש המועצה: 'לגבי סעיף ג

 2הממשלה בנושא לגבי החלטתמשנה לראש הממשלה ה
 

 2בהתאם להערתו של רונן גלה יתוקן ניסוח הפסקה השניי -תעריפי ביוב : 'לגבי סעיף ח
 

 :דיווח ראש המועצה 2ב
ל החברה הופץ "פרוטוקול הישיבה עם מנכ – החברה הלאומית לדרכים

מקיף כמעט כל ישובי ארז ציין כי הפרוטוקול מאוד מסודר ו2 לישובים ולחברי המליאה
ה טובה הוא רואה כאן התחל –משגב ולמרות שלא קבלנו תשובות על כל בקשותינו 

 2של ניתוק הקשר (צ לחברה הלאומית"תקופת המעבר ממע)והתקדמות לאחר כמעט שנה 
 

עם מר נחום  וברוך רוזן קיימוארז דיווח על הפגישה שהוא   – משרד התיירות
ראה פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מיום )יירות ל משרד הת"מנכ –' איצקוביץ

..222.52) 
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ל "מנכ -דיווח ארז על פגישתו עם מר אריה בר , כן-כמו – משרד הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון בנושא בקשת סיוע המשרד בהוזלת עלויות פיתוח התשתיות 

 (222.52..ם ראה פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מיו) בישובים הזקוקים לכך
 
ארז הודיע כי אין בכוונתו להתמודד על קדנציה נוספת לראשות המועצה  – "פרישה"

המועצה חזקה ויציבה והוא מרגיש שזה , לדבריו2 5...בבחירות שיתקיימו בחודש נובמבר 
ארז קרא לחברי המליאה להוציא את המועצה 2 עיתוי נכון גם עבור המועצה וגם עבורו

 2מ להשאיר אותה מקצועית ונקייה כפי שהיא היום"ע, בחירותממעורבות בתהליך ה
 

 :ל"עדכונים בעקבות הרצח של מעין בן חורין ז 2ג
 ,מיוחד בעקבות הרצחארז ציין כי הוא לא נענה לבקשתה של אביטל הכט לקיים דיון 

מצידה של חברת , מעשה לא ראוי בעיניו –באמצעות התקשורת  הועברהשהיא  מכיוון
 2 מליאה

 
לגל  חברואשר  ,טחון בקרב האוכלוסייהיתחושות החשש וחוסר הבלאור , עם זאתיחד 

הזמין לפני כשבועיים את מפקד מרחב גליל למפגש עם  הוא –מקרי הפריצה בישובים 
על היערכות המשטרה וכוחות במפגש  צ מריאש דיווח"תנ2 וחברי המליאה ר הועדים"יו

הבטיח על החקירה אך ם עדיין איפול קייכי ציין הוא , גבי הרצחל2 באזור הבטחון
 2שהמשטרה פועלת במלוא המרץ לשם פענוח המקרה

 
מנהלת המחלקה  –מנהלת אגף החינוך ומזי אורן  –בתיה רכבי דיווחו בהרחבה , בהמשך

המחלקות שלהן מרגע היוודע על העלמות מעין  נקטו הצעדים בהםעל  לשירותים חברתיים
אחרי  מעקב: כמו, ם עליהם צריך לתת את הדעתישנם מספר נושאי2 ועד היום ל"ז

הסברה בתיאום עם גורמים , בבית הספר" חלונות", נסיעה בטרמפים, תלמידים בסיכון
מדבקת זיהוי על : כמו, הועלו מספר הצעות למזעור הנזקים ,כן-כמו2 מקצועיים ועוד

 2סדנא להגנה עצמית עבור הבנות ועוד, המכוניות של תושבי משגב
 

 :עלת תחבורה ציבורית במשגבמודל הפ 2ד
ברוך רוזן סקר את פעילות המועצה מול משרד התחבורה בשנים האחרונות והציג את אבני 

אלי רז ואנשי אגף תחבורה ציבורית במשרד , הדרך של עבודת הצוות הכולל את שי בוים
ותכנית  אזורית גובשו שתי חלופות להפעלת תחבורה ציבורית, נכון להיום2 התחבורה

, י הטכניון להפעלת מודל אינטרנטי של מאגר רכב אזורי"נוספת שהוכנה ומוצעת ע
הדיון עם משרד התחבורה מתוכנן למחרת 2 המאפשר שיתוף נוסעים ברכבים פרטיים

 2ולאחריו יוחלט כיצד להתקדם
 

עם דגש על , שי בוים הציג את החלופות והדגיש את היתרונות והחסרונות של כל אחת
לדבר יש זכות קיום רק באם הוא , לפי דעתו של שי2 פה הנראית בעלת היתכנותהחלו

 2 י גוף שירוויח ממנו"ינוהל ע
 

החשיבה מאוד מעניינת , לדבריו –ארז הודה לחברי הצוות על העבודה שהושקעה 
במקרה ונגיע למודל 2 ויצירתית וצריך להתקדם ולראות אם הדברים מבשילים לכיוון כלשהו

 2צריך יהיה לעשות מבצע שיווקי בקרב האוכלוסייה במשגב, יאל הפעלהבעל פוטנצ
 

 2הנושא יובא לדיון והחלטה במליאה ברגע שיבשיל: הוחלט

  

 :רים"אישור תב 2ה
 2ב"רים הרצ"מליאת המועצה אישרה פה אחד את רשימת התב
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 :אישור תקציב ועדים מקומיים 2ו

תקציב מאוזן , הל שאושרהנו י"עפ, הגישו 37ישובים מתוך  33ציין כי שאול אשואל 
מופעל במסגרת תקציב ) 5...לא רלוונטי בשנת  -לגבי ערב אל נעים 2 5...לשנת 

  2ואילו כישור ביקשו הארכה (המועצה
 

י הרשימה שהופצה והוא ציין כי "המליץ לאשר את תקציבי הועדים המקומיים עפשאול 
 2עיין בהםהתקציבים המפורטים נמצאים במשרדי אגף הכספים וניתן ל

 
מתוקף , הינה בלעדית של הועדים המקומייםהדגיש כי האחריות לביצוע התקציב  ארז

וחובתה של המועצה לוודא שהדברים מבוצעים   –מהמועצה אליהם  האצלת הסמכויות
 2י חוק"עפ

 
 : הוחלט

  קציב הועדים מליאת המועצה מאמצת את המלצת גזבר המועצה ומאשרת את ת 
 52...נת המקומיים לש    
  2התקציב של כישור יובא לאישור המליאה בישיבתה הבאה 

 
 :5...הצגת תקציב הפיתוח לשנת  2ז

י המחלקות ונערך דיון בישיבת "נעשה גם השנה תהליך של איסוף צרכים ע, כמדי שנה
 2 שבעקבותיו גובשה המלצה לועדת הכספים ,פורום המנהלים

 
 כ "כך שסה, ₪מיליון  227ד הפנים בסך מענק ממשראנו מצפים להשנה ארז דיווח כי 

 2 ₪ ...,72.,/: ת לרשותנו הינההעומדהפיתוח תקציב מסגרת 
 

בו ועדת הכספים , מ לאפשר את השלב הבא"ע ,נציג מפה כוללת של הפרויקטים וםהי
 -יציג יוחאי אברני , כן-כמו2 בודקת את מכלול הבקשות ומגבשת המלצה לאישור המליאה

גיוס  פרויקט פרויקטים גדולים שאנחנו מנסים לקדם במסגרת פרמס, מהנדס המועצה
 2משאבים

 
י מקורות מימון "הציג את הפרויקטים עפ, מנהל מחלקת הגזברות –אלון זלצמן 

 :וקטגוריות
 

 פרויקטים בהם , פרויקטים להם נדרשת השלמת מימון -קרן מקורות חד פעמיים *  
 2לפי החלטות מליאה פרויקטים, (ינג'מצ)קיים מימון מקביל    
 2י הקריטריונים של הקרן"עפ, פרויקטים תכנוניים -קרן היטל השבחה *  
 2ינג'כמצ 5...תקציבים שאושרו במסגרת התקציב השוטף לשנת  -תקציב שוטף *  
 2רים משנים קודמות"עודפי תב -רים "יתרות תב*  
 ק משרד הפנים מענ*  

 
 חלק בו המליאה קובעת את המדיניותכי חסר לו בתהליך הזה החיים ריס העיר 
למעשה פורום המנהלים לוקח חלק ו –( כמו לגבי התקציב השוטף)והקריטריונים 

 2של המליאה מהאחריות
 

דני עברי ושי בוים הוסיפו שהמליאה רואה את פורמט הגשת הצעת התקציב בפעם 
השלמה , ינג'הראשונה ותהו היכן שיקול הדעת של המליאה לגבי הכספים שאין עליהם מצ

 2'וכו
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שי בוים ביקש לקבל את הקריטריונים לפיהם ניתן לממן פרויקטים מכספי היטל השבחה 

 2וממענק הפיתוח של משרד הפנים
 

פורום המנהלים ניסה למפות את הצרכים והרצונות של כל המחלקות , לדבריו של ארז
לדיון והמליאה  הצעה זו מהווה בסיס2 ₪מיליון  /-במסגרת כולגבש הצעה לשימושים 

רק לקחת בחשבון שכל פרויקט שיתוסף יבוא על חשבון  צריך 2לתת דגשים אחרים מוזמנת
 2פרויקט אחר

 
 :הוחלט

  במסגרת , שמוזמנים להגיב עליה, המלצת פורום המנהלים תופץ לחברי המליאה 
 2ימים .2תוך , הקריטריונים של תקציב הפיתוח    

   ותגיש  - תשקלל אותםתעבד ו, הכספים שתבחןיועבר לועדת מכלול הבקשות 
 7232.52ביום בישיבתה , המלצה לאישור המליאה    

 
" מחוללי שינוי"פרויקטים ( 4מתוך )בהמשך הציג יוחאי אברני את התכניות של שני 

מרכז השירותים לגיל השלישי : שהמועצה מנסה לקדם השנה במסגרת גיוס משאבים
 2ומתקן האתלטיקה האזורי

 
 

  :ו נ ו ת ש 2ח
מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועדת הביקורת של  – ועדת ביקורת באשבל

 2נגה רכס, דפנה נעמן, גלעד פרי: כדלקמן, אשבל
 
 
 
 

 ארז קרייזלר          :רשמה
 ראש המועצה         בטי שוייצר

 
 
 

 


