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 /120' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 במשגב 20.2.82שהתקיימה ביום 

 
 

גדעון , (יעד)טל יער , (יודפת)דני עברי , (חרשים)מירה חפץ , (הררית)ברוך רוזן , (ר"יו)ארז קרייזלר : השתתפו
, (מעלה צביה)רונן גל , (ב"מצפה אבי)ירון מאיר , (מכמנים)יגלמן גדי ז, (לוטם)יוסי בן סימון , (כמון)רודוביץ 

יואב , (קורנית)דיוויד היימן , (צורית)אייל זוהר , (פלך)אירינה טרסיוק , (עצמון)גידי אהרוני , (סלמה)סעיד סואעד 
 (.תובל)חדווה ליבנת , (שכניה)יימי גרשונוביץ 'ג, (שורשים)חיים ריס , (רקפת)פיסטינר 

טהא פעור , (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (גילון)קובי סבן , (אשחר)עופר ירושלמי , (אבטליון)אביטל הכט  :חסרים
מאיר , (כישורית)ק 'נועם דיצ, (יובלים)צביקה פאר , (אל-טל)רן אקרמן , (חלוץ)נסקי 'איתן קונצ, (חוסנייה)

 (.מורשת)יצחק בוכריס , (מנוף)חזי כפיר , (מורן)יוסי לוי , (לבון)יעקובי 
, ('לסעיף ה)שלמה אלקחר , ('לסעיף ד)ר ראסם חמייסי "ד, עלי אבו סלאח, נואף' וג'חג -מ כאוכב "נציגי מו: נכחו

 בטי שוייצר, שרון שפריר, שאול אשואל, ('לסעיף ז)ריקי אמסלם , מירי פרחי, ברוך קומפנו
 
 

 :אישור פרוטוקול .א
 .אושר /2.8/.08מיום  /018' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס

 
 

 :דיווח ראש המועצה .ב
הנחיות בעקבות , שנה וחצי של קיפאון בשיווק המגרשים בישובי משגבכלאחר  - י"ממ
ים שמסיבות שונות נשארו את המגרש "לשחרר"התקבלה סוף סוף החלטה , י"ממ

 . "תקועים"
 

-שנים בעקבות אי -0שהוקמה לפני כ, ועדת החקירה – כרמיאל-ועדת חקירה משגב
הגישה את המלצותיה , ההסכמות בין שתי הרשויות לגבי תיקוני הגבולות שדרשה כרמיאל

כן -כמו. ותעביר לכרמיאל את השטח עד לנחל צוףקו בהר כמון  "תיישר"ב משג: לפיהן
 . התכנון של כרמיאלתעביר משגב את שתי הגבעות הדרומיות למרחב 

 
מליאת שעולות בקנה אחד עם החלטת  ,ארז המליץ לאשר את שתי ההמלצות הראשונות

למשל )מסוכנת שהיא יוצרת הולהתנגד לשלישית בגלל האנומליה התכנונית  ,המועצה בנדון
יהיו שייכים למרחב תכנון ושבים בדואים יחיו בתחום שיפוט משגב אבל יווצר מצב בו ת -

 .הוכח בדיוני הועדה כך, ומתוך ההכרה שאין כרמיאל זקוקה לשטחים אלה (כרמיאל
 

דהיינו להעביר את השטח , ל"ברוב קולות לאמץ את ההמלצה הנ מליאת המועצה החליטה
 .זור הגבעות הדרומיותנגד להעברת מרחב התכנון באתחל צוף ולההמבוקש בהר כמון ועד נ

 

פניות בעקבות , ל משרד הפנים"אצל מנכה ארז זומן לישיב – מעמד הישובים הבדואים
ארז . משגב לעומת הישובים היהודייםז "המואהבדואים שבתחום מקופחים הישובים לפיהן 

בספרי יסודית ומקצועית ל לערוך בדיקה "מה להסתיר והוא הציע למנכלנו הצהיר שאין 
 . המועצה

 
ליים ח את הרכזים המוניציפ"ש -028,888באותה ישיבה אושרה בקשתו של ארז לתקצב ב

 .וזאת מעבר למסגרת תקציב הפיתוח שאושרה להם - דים עם הישובים הבדואיםשעוב
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הסביר ארז את החשיבות שיש בשמירה , י"בפגישה שהתקיימה עם אנשי ממ - צ צורית"בג
 0הציע ארז במכתבו לפרקליטות המדינה , בנוסף . הקליטה בישוביםעל המודל הקיים של 

חן ציבורי ומשפטי ויאפשרו שיעמדו במב, קריטריונים בסיסיים בתהליך מיון המועמדים
 . לשמור על קיומם וייחודם של הישובים הקהילתיים

 
התאמה , התאמת גילאים: משפחות 088מדובר על קריטריונים שניתן להחיל על ישובים עד 

 .תעסוקתית והתאמה חברתית למבנה ולאופי הישוב הקהילתי
 

ן של משפחות שלא עברו הציע ארז להקים ועדת ערר בלתי תלויה שתדון בערעור, כן-כמו
 .בהצלחה את תהליך המיון

 
 .צ"י לבקשותינו וכך תוצג עמדתם בפני הבג"יש הבנה בממ

 

החליטו מנהלי מחלקות המועצה ונבחריה להקפיא את , לאור המצב במשק - שכר בכירים
ביקש להודות לבכירים על כך , חבר בועדת שכר בכירים -ירון מאיר . 2882שכרם  לשנת 

 .והמליץ לתת פומבי להחלטה זו
 

, עם מעורבות פוליטית בוטה, התנהל מאבק מאוד קשהארז סיפר כי  – ס כמאנה"מנהל לבי
עובדים יתקבלו לעבודה במשגב : בתהליך קבלת המנהל והוא ביקש להעביר מסר חד משמעי

 !קשריהם  י"עפי כישוריהם ולא "אך ורק עפ
 

בעקבות החלטת משרד החינוך לקצץ בהסעות התלמידים  - קיצוץ בהסעות תלמידים
הנחיה ממרכז המועצות האזוריות לצאת למאבק כנגד הפגיעה התקבלה , ג"ל תשס"בשנה

המאוד קשה שהחלטה זו עלולה להוות עבור הרשויות ולהשבית את מערך ההסעות מיד 
. קיצוצים אלה וחייבת להצטרף למאבקארז הוסיף כי משגב לא תוכל לעמוד ב. אחרי פסח

 (.ח"מיליון ש 0./ :בהסעות במשגב כ אומדן לקיצוץ הצפוי"סה)
 

ב בתחומי תכניות אארז ציין כי מתגבשות מספר  - תכניות אסטרטגיות לטווח ארוך
חלוקת "ו" גליל כרמים" -התעשייה , הגיל הרך, חינוכיחזון , ספורט, הגיל השלישי, התיירות

 .ארז הוסיף כי תכניות אלו יובאו בבוא העת לאישור המליאה. בין המועצה לישובים" עבודה
 

  השלמות: ארז פירט את האישורים שנתקבלו – אישור מפעל הפיס לבינוי בתי ספר
 .ס יסודי בכמאנה"הקמת בי, תמורשו בתי הספר היסודיים משגבב (כיתות 6)
 

ארז דיווח על בחירתו כחבר בהנהלת מרכז המועצות  - הנהלת מרכז המועצות האזוריות
 .האזוריות

 

ה בישיבת, ארז דיווח כי הנהלת המועצה - שימוש במתקני המועצה למטרות פוליטיות
, החליטה שלא להתיר עריכתן של פעילויות או התכנסויות בעלות אופי פוליטי, 2.82./2מיום 

 . במתחם השירותים של המועצה האזורית משגב, או מעין פוליטי
 .מליאת המועצה תמכה פה אחד בהחלטה זו

 
 :2882המלצת ועדת כספים לתקציב לשנת  .ג

. עדת הכספים ואת הקווים המנחים בהמלצההציג את המלצת ו, ר ועדת הכספים"יו -רונן גל 
 :הדגיש רונן , בנוסף
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   תקציב הועדים המקומיים יהיה בהתאם למדיניות  -בנושא תקצוב הועדים המקומיים 
 .כ התקציב"מסה 0,3%קרי , השנים הקודמות   
 
  סל שעות : חינוך-  

 .  28%קרי , הקודמתההשתתפות תהא כמו בשנה , 2882אוגוסט -לתקופה שבין ינואר. א   
 .8%/השתתפות תעמוד על , (ג"ל תשס"שנה) 2882דצמבר -לתקופה שבין ספטמבר. ב   
 

 .מליאת המועצה אישרה פה אחד את המלצת ועדת הכספים
 
 

 :מ כאוכב לשינוי תחומי שיפוט"בקשת מו .ד
 -מ כאוכב "זומנו נציגי מו, /20.0.8בהמשך לדיון שהתקיים בישיבת הנהלת המועצה ביום 

להציג בפני המליאה את הנימוקים לבקשתם להקצאת  -המהנדס והמתכנן , ראש המועצה
 (. דונם -088,/כ)שטחים 

 
הרגישו חברי המליאה שאין עדיין בידיהם מספיק נתונים שמאפשרים לקבל , בתום ההצגה

 חומר נוסףמ לראות "על כן הוחלט להקים צוות מצומצם שייפגש עם נציגי כאוכב ע. החלטה
 .שיםקובהמ סברים יותר מעמיקים לגבי היעודיםוע מהם הולשמ

 
 .טל יער ודפנה בן ברוך, יימי גרשונוביץ'ג, גידי אהרוני, דיוויד היימן, דני עברי: הרכב הצוות

 
יתקיים דיון על סמך הנתונים שיציג הצוות ותתקבל , 0.82./2ביום , בישיבת המליאה הבאה

 .החלטה
 
 

 :2882צו ארנונה לשנת  .ה
הוא הודיע כי חוק . 2882הציג את צו הארנונה לשנת  -נהל הארנונה מ -שלמה אלקחר 

. -2.0%ההסדרים אושר סוף סוף בועדת הכספים וכי ההמלצה היא להעלות את התעריפים ב
 .החוק טרם אושר בכנסת בקריאות שניה ושלישית

 
מטה אשר וכרמיאל הגיעו להסכמה על , ציין שלמה כי משגב, לב-לגבי אזור התעשייה בר

אולם תעריפים אלה היו ברובם גבוהים . תעריפים אחידים מקובלים על שלוש הרשויות
מהתעריפים הנהוגים במשגב והיה צורך בעדכונם כדי למנוע פער בלתי סביר בין משגב ומטה 

 . אשר
 

 8%/שלמה הוסיף כי בשנה שעברה כבר אישרו לנו שרי הפנים והאוצר תוספת של עד 
דומה מדי שנה עד שיתכנסו התעריפים לאלה שנקבעו במקור ומשגב תצטרך לבקש אישור 

 .י שלוש הרשויות"ע
 

והנחתה את שלמה אלקחר להגיש  2882מליאת המועצה אישרה את צו הארנונה לשנת 
 .בר לב. ת.בקשה להעלאת התעריפים בא

 
 
 

 :ועדה לשימור אתרים .ו
איקי ו (שורשים)שוקי ברנדווין  - שני חברים לועדת לשימור אתריםביקש להוסיף  ברוך רוזן

יחס יבהת, בישיבתה הבאה ליאת המועצההנושא יובא לאישור מ הוחלט כי .(יודפת)מרום 
 .להמלצת הועדה
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 :אגף הנדסה .ז

ירה סק, באמצעות מצגת מרשימה, נתן, מנהל אגף הנדסה ואיכות הסביבה -ברוך קומפנו 
 .רחבה על האגף ופעילותיו השונות והמגוונות

 
 !!יישר כח . לברוך על סקירתו, בשם המליאה, ארז הודה

 
 

 :ש ו נ ו ת  .ח
 מליאת המועצה אישרה את מינויה של  -ר ועדת חריגים קולחי משגב "יו

במקומו של יוסי בן סימון שנבחר לאחרונה , ר ועדת החריגים של קולחי משגב"טל יעד כיו
 .טוריון של התאגידלדירק

 
 
 
 

 ארז קרייזלר         :רשמה
 ראש המועצה        בטי שוייצר

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


