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 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המנין
 במשגב 30.5.92שהתקיימה ביום 

 
 
 

מוחמד , (גילון)קובי סבן , (אשחר)עופר ירושלמי , (אבטליון)אביטל הכט , (ר"יו)ארז קרייזלר : השתתפו
, (יובלים)צביקה פאר ,(חלוץ)קובסון 'ון גד,(חוסנייה)טהא פעור , (הררית)ברוך רוזן , (דמיידה)דעוף -אבו

יוסי , (כמון)גדעון רודוביץ , (כמאנה)עיד סואעד , (כישור)ק 'נועם דיצ, (יעד)טל יער , (יודפת)דני עברי 
מעלה )רונן גל , (ב"מצפה אבי)ירון מאיר , (מנוף)חזי כפיר , (מכמנים)גדי זיגלמן , (לוטם)בן סימון 

, (קורנית)דיוויד היימן , (עצמון)גיד אהרוני , (סלמה)סעיד סואעד , (מורשת)יצחק בוכריס , (צביה
 (.שורשים)חיים ריס , (רקפת)יואב פיסטינר , (ראס אל עין)עטאללה ניקולא 

אירינה טרסיוק , (מורן)יוסי לוי , (לבון)מאיר יעקובי , (אל-טל)רן אקרמן , (חרשים)מירה חפץ : חסרים
 (.תובל)יוסי נהון , (שכניה)מי גרשונוביץ יי'ג, (צורית)אייל זוהר , (פלך)

נציגי הישובים , דפנה בן ברוך, ישראלה אלוני, לאוניד מליקין, ד קובי קורין"עו, תומר עבודי: נכחו
 .בטי שוייצר, שרון שפריר, רומה מנור, אשבל, אשחר, יובלים

 
 

אלתר ז משגב להציג ל"הישיבה כונסה על רקע המציאות שנוצרה ושמחייבת את המוא
ארז ציין כי עמדה זו צריכה להיות . נין'עמדה בסוגיית אשבל ותחומי השיפוט עם סח

י "כפי שגובשה בעבר עפ, מבוססת על החלטות קודמות ומדיניות תיכנונית אחידה
, שמירה על האופי הכפרי קהילתי של הישובים: החלטות מליאת המועצה ושעיקריה

שיש להם התכנות לבינוי העברת שטחים , חשמירה על יכולת הישובים להתרחב ולהתפת
יישום עקרון של , ניהול משותף של שטחים, שמירה על רצף טריטוריאלי, ולפיתוח בלבד

 ."קווי גובה"
 

בקשתה של , לפני כשנתיים, ארז סקר את השתלשלות הדברים מאז הוגשה למשגב
 4, נין'בין משגב לסח מ"הוא הזכיר את תהליך המו. נין לשינויי גבולות'עיריית סח

 .מ לטפל בהם"האינטרסים המשותפים שזוהו והצוותים שהוקמו ע
 

בין היתר לאור החלטות ממשלה , מ"הסכמות רבות לאורך המו-ארז ציין כי נתגלו אי
שבעקבותיה התקיים לאחרונה דיון בהתנגדויות במועצה , 3מ "לתמ 32והפקדת שינוי 

 .כרגע לקדם הוא נושא תחומי שיפוט הנושא היחידי שניתן, למעשה. הארצית
 

קיום עם -מעונינת בהמשך שיתוף פעולה ודו המועצהבנקודת זמן זו ובאם , ארז סבור כי
הוא הציג את הצעתו . המאזנת בין כל האינטרסים, להציג עמדה ברורהחייבת היא , נין'סח

 .על מדיניות משגב שהוזכרה לעיל בהתבסס, (שהופץ למליאה, ב"מפורטת במסמך הרצ)
 

והזכירה את ההחלטה שנתקבלה לפני שנה " גליל"ס "ישראלה אלוני העלתה את נושא בי
ס זה יהיה "במקום ובמיוחד בגלל שאין זה נכון שביבגלל מחסור )להעביר אותו לאשבל 

. נין'גויסה תרומה והועברו מבנים יבילים בקו הקשר בין אשבל לסח(. ממוקם במשגב
לא ניתן לממש את , הוגש צו הפסקת עבודה ונכון לעכשיו, ההסכמות-לאור אי, אולם

יועתק ס גליל לא "בי, ל"אם לא יימצא פתרון עד פתיחת שנה. התרומה שנתקבלה
 .ס העל יסודי יצטרך לוותר על מספר כיתות"לאשבל וביה
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ז משגב להקפיד על "הקוראים למוא, אשחר ואשבל, צביקה פאר הציג את עמדת יובלים
-כמו. קהילתיים לבין הישובים העירוניים הסמוכיםהישובים ההכלל של שמירת חיץ בין 

ון בנושא שטחי חות את הדידל, להמשיך ולקדם את נושא אשבלמבקשים הישובים , כן
להמשיך את עבודתו  ,י המליאה"שהוקם ע ,לתת מנדט לצוות הציבוריו בחודשיים שיפוט

 .ולפעול למציאת חלופות אחרות לשיתוף פעולה באיזור ליד אשבל
 

הוא  .י ארז אינה תואמת את החלטות הצוות הציבורי"טען שהעמדה שהוצגה עחיים ריס 
בחלופות לפתרון בנושא שטחי שיפוט היות הוא לא  עכשיולא דן עד הצוות ציין כי 

נין 'סח, בנושא אשבל לדון הוא הזכיר כי הצוות קיבל מנדט)י המליאה "הוסמך לכך ע
 . (ואזור התעשייה המשותף

 
לקדם את אישור תכנית למליאה שממליצה , את עמדת הצוות הציבורי חייםהציג , כן-כמו

ותו להסמיך א, ומאידך - מחד י שהיא וללא תלות בנושאים אחריםכפ, 32תיקון , אשבל
לגבש המלצה תוך פרק נין ו'לדון בחלופות שונות לפתרון סכסוך שטחי השיפוט עם סח

 .זמן שלא יעלה על חודשיים
 

את השהות לו עמדת הצוות הציבורילתת הזדמנות לנטו רוב החברים , בסבב התייחסות
 .מ לבחון עוד אלטרנטיבות"גיבוש עמדת משגב לעוד חודשיים ע

 
 אינוהוא . נין'עמדה זו תגרום לנזק ביחסים בין משגב לסח, לפי דעתו, ארז שב והדגיש כי

 לכלפי כלאחריות הוא מרגיש  -בתור ראש המועצה . ואינו מוכן לייצג אותה אמין בהמ
 .זה מתפקידו להתריעומשגב הציבור ב

 
 . להצבעה הועמדו( העמדה של ארז והעמדה של הצוות הציבורי)שתי ההצעות 

 
 7: בעד הצעתו של ארז

 55: בעד הצעתו של הצוות
 5: נמנע

 
המלצה חלופית בפני מליאת תוצג , עוד חודשייםב. יבורי התקבלההצעת הצוות הצ

 .המועצה
 
 
 

 ארז קרייזלר        :רשמה
 ראש המועצה       בטי שוייצר

 


