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 /470' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 במשגב 70.3.03שהתקיימה ביום 

 

 
 , (יובלים)צביקה פאר , (אל-טל)עוזי ביטון , (אשחר)יוסקה וינברג , (ר"יו)ארז קרייזלר : השתתפו

, (ב"אבימצפה )שי בוים , (מכמנים)דרור לוי , (לבון)משה שדמי , (לוטם)יוסי בן סימון , (יעד)ארנון לאופר 
 (.שורשים)חיים ריס , (רקפת)יואב פיסטינר , (סלמה)סעיד סואעד , (מעלה צביה)רונן גל 
 , (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (גילון)קובי סבן , (אשבל)תומר עבודי , (אבטליון)אביטל הכט : חסרים

 , (יודפת)דני עברי , (חרשים)שי משיח , (חלוץ)קובסון 'דון ג, (חוסנייה)טהא פעור , (הררית)ברוך רוזן 
 , (מנוף)חזי כפיר , (מורן)קובי גולדברג , (כמון)גדעון רודוביץ , (כמאנה)עלי סואעד , (כישור)יוחנן בייט 

אייל זוהר , (פלך) אירינה טרסיוק, (עצמון)דני פישלר ,(ערב אל נעים)נימר נעים , (מורשת)יצחק בוכריס 
מיכה דורות , (שכניה)יימי גרשונוביץ 'ג, (ראס אל עין)א עטאללה ניקול, (קורנית)עדן אוריון  ,(צורית)
 (.תובל)

 , שאול אשואל, ('הלסעיף )דוד כהן , ענת מילר קושניר, איריס בכר, גידי אהרוני, ח אלון מררי"רו: נכחו
 .בטי שוייצר, אתי לוי

 

 

 :אישור פרוטוקולים .א
 :אושרו הפרוטוקולים הבאים

  70.5.03מיום  7703' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
  6.6.06פרוטוקול מהתייעצות בנושא ועדת בחירות מיום 

 
 :דיווח ראש המועצה .ב

אל במקומו -הנציג החדש של טל -ארז הציג את עוזי ביטון  – נציג חדש במליאה
 !איחולי הצלחה לעוזי , בשם המליאה. של חנן גולדשטיין שהתפטר מתפקידו

 

ביקש ארז להשתתף בצערה של משפחת , הבשם מליאת המועצ – ל"ארבל רייך ז
ל "צהמבצעית של במהלך פעילות , ל"ר ארבל רייך ז"סמ -רייך על נפילתו של הבן 

 .תמכו וסייעו, הוא ציין כי כל גורמי המועצה היו בקשר עם המשפחה. באזור עזה
 

ל "יום השנה לנפילתו של בן סלע ז הוא היום – ל"שנה לנפילתו של בן סלע ז
ס הר "סמוך לבי, קורנית -ישובו ב. בצעית במהלך מלחמת לבנון השנייהבפעילות מ

ברוך רוזן ומיה צבן , תושבי משגב, חברים, בהשתתפות בני משפחהנחנך , שכניה
 בסיוע, י המשפחה"עאשר הוקם  ,"הדרך של בן"פארק ( המייצגים את המועצה)

 .  והמועצה ושכניה קורניתהישובים  ,חברים
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הוחלט , מיקומו בשל. ח ציבורי והוא פתוח למטייליםארק הוקם בשטהפ ארז ציין כי
השקיית המקום תהיה באחריות הישוב ואילו : כי תחזוקת הפארק תהיה משותפת

 .צעי ניקיוןבובמ( ברמה מסוימת)המועצה תסייע בגינון 
 

ארוכה הטווח הנרקמת בין ארז דיווח על השותפות האסטרטגית  – אורט עולמי
הנהלת המועצה מישיבת ראה דיווח בפרוטוקול )ז משגב "בין המואאורט עולמי ל

 (.75.3.03מיום 
 

, צוות שמטרתו לגבש תוך חודש וחצי מודל אסטרטגי משותף הוקם, י הסיכום"עפ
ניתן יהיה להתחיל להפעיל  ,וברגע שהמודל יאושר -ל אורט עולמי "שיוצג בפני מנכ

א "אלכמנהלת  -שלומית עמיחי ' ת הגבארז ציין כי הוא עניין בפרויקט גם א. אותו
 .וינט ישראל'בג
 

 .מליאת המועצה מאשרת את הצטרפותו של צביקה פאר לצוות המשותף: הוחלט
 

ארז עדכן את המליאה בהתפתחויות  – הררית-יודפת/ מכמנים -כבישי כמון
ראה סיכום דיון בפרוטוקול מישיבת הנהלת ) "כבישים ללא אבא"האחרונות בנושא ה

 (.75.3.03צה מיום המוע
 

בימים הקרובים מדבקות יישלחו , למשגב 75במסגרת אירועי  – מדבקות לרכבים
מדבקות הארז הזכיר כי ההחלטה על הנפקת . לרכבים לכל תושבי משגבזיהוי 

הוא הודה למיה צבן על הוצאתה של . ל"נתקבלה לאחר הרצח של מעיין בן חורין ז
 .ההחלטה אל הפועל

 

אתי לוי דיווחה כי החוק מאפשר לקיים ישיבות  – ד לבחירותז הישיבות ע"לו
 .הנהלת ומליאת מועצה כמעט עד מועד הבחירות

 
 : הוחלט

   כמעט כולה כאשר הראשונה תוקדש  ,ישיבות מליאה 7החגים נקיים  לאחרמיד 
 . דיון+  7000מסגרת התקציב לשנת  להצגת    
   הולחלק - קציב לאישורובא התיבחלקה הראשון של הישיבה השנייה  

 רומה מנור לישיבה+ יוזמנו כל חברי המליאה של הקדנציה הנוכחית , השני    
 .לציון סיום הקדנציה ,חגיגית    

 
 :רים"אישור תב .ג

 .ב"רים הרצ"מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רשימת התב
 

 :7003לשנת  7' עדכון תקציב מס .ד
. 7003לשנת  7' עדכון התקציב מסלהמלצת ועדת הכספים ת שאול אשואל הציג א

מיליון  7גידול של בכך מבטא ו₪  מיליון 706עומד על הוא ציין כי התקציב המעודכן 
 :קטגוריות שהשפעתן על נפח התקציב הנה כדלקמן 4-השינויים מוינו ל. ₪
 

 (.ח"אלש 47)הוצאות 7 שינויים הנובעים מעדכון הכנסות  - 7קטגוריה 
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 (₪מיליון  7.7.  )ח"ל תשס"לפתיחת שנההערכות   - 7קטגוריה 
 (₪מיליון  7.3)ב "תחילת פעילות הועדה המקומית לתו – 7קטגוריה 
 (.מאוזן)קיטון בהכנסות 7שינויים הנובעים מהגדלה – 4קטגוריה 

 
 :הוחלט

  7003לשנת  7' מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב מס . 

  התקציב המעודכן עומד על: 
 

 ₪מיליון  706 ....................................בצד ההכנסות   
 ₪ מיליון  706 ....................................בצד ההוצאות   

 
 :של התאגידים 7006חות הכספיים לשנת "הצגת הדו .ה

 

 :נהלת תרדיוןימ
ינה כי וצי 7006ח הכספי של מינהלת תרדיון לשנת "איריס בכר הציגה את הדוח "רו

 .השנה הסתיימה ברווח קטן בלבד
 

היא  -לנהל את איזור התעשייה  הנותפקידה היחידי של המינהלת , לדבריו של ארז
 לפני מספר איזור התעשייה הופרט כאשר ,ארז הזכיר כי! אינה אמורה לשאת רווחים 

 ךלאור, לדבריו .מוזרמים הכנסות משיווק המגרשיםהוקמה קרן לפיתוח אליה , שנים
 הגבייה השוטפתיהיה קושי כספי למינהלת להחזיק את עצמה אך ורק מכספי , זמן

המשתמע מכך  על כלונצטרך לבחון את האפשרות לראות במינהלת מעין ועד מקומי 
 (. ועד מקומיוהשתתפות המועצה ב)
 

-קרטוגאוי חברת "נערך סקר ע, לאור מצב שיווק המגרשים, ארז הוסיף כי לפני שנה
עקבותיו התקבלה החלטה אסטרטגית לשים דגש מיוחד על נושא גאוגרפיה שב

  .ועל גיוס משאבים לפיתוח איזור התעשייה( כולל הטבות למפעלים)השיווק 
 

 :מ"החברה הכלכלית למשגב בע
שאושר , ל"של החכ 7006ח הכספי לשנת "ח איריס בכר הציגה את הדו"רו

לעומת ₪ אלפי  474-שנה זו בכוציינה כי רווח החברה הסתכם ב, החברהבדירקטוריון 
ודות להכנסות מהמועדון הכפרי בעיקר ת, זאת. בשנה שעברה₪ אלפי  56-רווח של כ

 . ומפיתוח תשתיות בישובים
 

בעבודות פיתוח תשתיות , בין היתר, עסקה החברה 7006איריס ציינה כי בשנה 
 .ז משגב"ובבניית בתים עבור ישובים במרחב המוא

 

 :עמותת משגב הגליל
של עמותת משגב הגליל ודיווח  7006ח הכספי לשנת "ח אלון מררי הציג את הדו"רו
מחזור אין לעמותה בעיית מזומנים ו -₪ אלפי  707-הסתיימה בעודף של כ השנהכי 

הוא הוסיף כי הגירעון הגדול שהתגלה . ₪מיליון  75-גדל והגיע לכשלה הפעילות 
 .שנים ייעלם לחלוטין 5 בעמותה קטן כל שנה ונראה כי תוך 7000בשנת 
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רוב המימון בא . ס"מתנ 70% -מועצה  00%-נהלת העמותה מורכבת מארז ציין כי ה
סים מממנת את שכרה של "סבסוד המועצה ואילו חברת המתנ+ מכספי ההורים 

 .ס"מנהלת המתנ
 

הסבסוד ענה צביקה פאר כי , לשאלה באם יש הצדקה להמשיך את סבסוד המועצה
אבל  –ציב הגמיש ונכון הוא שאפשר להחליט לא לתת אותו מהווה חלק מהתק

טען צביקה כי הרבה אנשים , מאידך. במקרה כזה הילדים של כולנו יצאו מופסדים
 !!מתלוננים שהסכום שמעבירה המועצה אינו מספיק 

 
הדגישה כי בסבסוד של המועצה ישנו חלק , גזברית העמותה -קושניר ענת מילר 

 . ס מפיק עבור המועצה"משמש לקיום אירועים שונים שהמתנו" צבוע"שהוא ממילא 
 

 :מ"קולחי משגב בע
. מ"של חברת קולחי משגב בע 7006ח הכספי לשנת "ח אלון מררי הציג את הדו"רו

אין לה בעיות  - ₪מיליון  77-הרכוש השוטף של החברה מסתכם בכ הוא ציין כי
, כן-כמו .₪מיליון  4-ת בכשלה מסתכמוההתחייבויות השוטפות בתזרים המזומנים ו

נרשם גידול משמעותי בנפח הפעילות של החברה  7006כי בשנת , ח מררי"ציין רו
 .ביוב בסלמה יוקרן הביוב גדלה באופן חד פעמי כתוצאה מגביית היטל

 
לעצמה לחברה יש הון המורכב מקרן הון שאינו משתנה ומקרן שהחברה יצרה 

יחד עם  .הלוואות והמשך פיתוח מערכות חזרבמהלך השנים ושיעודה המרכזי הינו ה
 .היתרה בקופת החברה לא תספיק לאורך זמן לחידוש המערכות, ח מררי"ציין רו, זאת

 
התאפיינה בצמצום בהכנסות ובגידול  7006ציין כי שנת  ,ל החברה"מנכ -דוד כהן 
ישובים קשורים  74הפעילות של המים גדלה בקצב איטי ונכון להיום . בהוצאות

 . שבקרוב רוב ישובי משגב יצטרפו הוא מקווה. הסכם מים עם קולחי משגבב
 

על הקמת תאגיד , העומד לסיים את תפקידו, שי בוים ביקש להודות לדוד כהן
 .ולאחל לו כל טוב והצלחה בהמשך דרכו -לתפארת 

 
, לליאת בלכר, לגידי אהרוני, לדוד כהן ארזהודה , חות הכספיים"בתום הצגת הדו

 !!יישר כח . ם על עבודתם המסורהיגידמררי ולעובדי כל התאח "לרו
 

 :אישור המודד לבחירות .ו
 .7700ות הקרובות במועצה יעמוד על מליאת המועצה קובעת כי המודד לבחיר

 
 :לאתי לוי זכות חתימה .ז

במקומה של , ל המועצה"מנכ –מליאת המועצה מאשרת זכות חתימה לאתי לוי 
של אתי , גזבר המועצה ובהעדרו -ם של שאול אשואל חתימותיה, אי לכך .רומה מנור

ראש  –ארז קרייזלר : ה"ביחד עם חתימתו של אחד מה, ועצהל המ"מנכ -לוי 
וביחד עם חותמת המועצה מחייבות את , סגן ראש המועצה -המועצה או ברוך רוזן 
 .המועצה לכל דבר וענין
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 :ש ו נ ו ת  .ח
רת את מינויה של מליאת המועצה מאש – ממונה על מעמד האישה

ז משגב "כממונה על מעמד האישה במוא, מנהלת משאבי אנוש -מירב בן דע 
 .במקומה של אתי לוי שהתפטרה מתפקידה

 
 
 

 
 ארז קרייזלר          :רשמה

 ראש המועצה         בטי שוייצר
 

 

 

 

 

 

 

 

 


