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 /820' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס

 במשגב 20.04.42שהתקיימה ביום 
 
 

 , (הררית)ברוך רוזן , (אשחר)עופר ירושלמי , (אבטליון)אביטל הכט , (ר"יו)ארז קרייזלר : השתתפו
, (כמאנה)עיד סואעד , (כישור)ק 'נועם דיצ, (יעד)טל יער , (יובלים)צביקה פאר , (חרשים)מירה חפץ 

יצחק בוכריס , (מעלה צביה)רונן גל , (מכמנים)גדי זיגלמן , (לוטם)יוסי בן סימון , (כמון)גדעון רודוביץ 
 (.שורשים)חיים ריס , (צורית)אייל זוהר , (סלמה)סעיד סועאד , (מורשת)

 , (חלוץ)ינסקי 'איתן קונצ, (וסנייהח)טהא פעור , (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (גילון)קובי סבן : חסרים
, (ב"מצפה אבי)ירון מאיר , (מנוף)חזי כפיר , (מורן)יוסי לוי , (לבון)מאיר יעקובי , (אל-טל)רן אקרמן 

 , (רקפת)יואב פיסטינר , (קורנית)דייויד היימן , (פלך)אירינה טרסיוק , (עצמון)גידי אהרוני 
 (.ראס אל עין)עטאללה ניקולא , (שכניה)יימי גרשונוביץ 'ג

, ליאת בלכר, אורנה שוייצר, ברוך קומפנו, דפנה בן ברוך, ישראלה אלוני, (אשבל)תומר עבודי : נכחו
 .בטי שוייצר, שרון שפריר, שאול אשואל, רומה מנור, צדוק יפתח

 
 
 

 :אישור פרוטוקולים .א
 :אושרו הפרוטוקולים הבאים

 20.8.42מיום  6/42' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 2.0.42מיום  7/42' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס

 
 

 :דיווח ראש המועצה .ב
הציג ארז את , בהמשך לדיווחו בהנהלת המועצה – משגב-גבולות כרמיאל

לקבל את עמדת  ב"מועצה הארצית לתולהועדה  ממליצהלפיו , ע"הוולנתפרוטוקול 
בהקשר לשתי הגבעות , משגב-תכנון מקומי כרמיאלמשגב בנושא שינוי מרחב 

את החלטת , בדיון שהתקיים, ב"בהמשך אימצה המועצה הארצית לתו .הדרומיות
 .יים פרק זהע ובזאת הסת"הוולנת

 

ב והדגיש כמה "ארז מסר דיווח על נסיעתו האחרונה לארה  -ב "נסיעה לארה
ב הקהילה היהודית וגם מ להסביר את עמדת ישראל גם בקר"ע, חשוב היה להגיע

 .ים לתעמולה ערבית קשה ומגמתיתפלרבים שחשו
 

 24במסגרת אירועי , ג בקשה לעשות אירוע אצלהארז הוסיף כי קהילת פיטסבור
-ואילו קהילת בולטימור בוחנת מחדש את הקשר שלה עם משגב -שנה למשגב 

 . כרמיאל ושוקלת לצאת מן השותפות
 

עליה הוא דיווח מבעוד מועד )מליאת המועצה אישרה בדיעבד את נסיעתו של ארז 
 .יםמשרד הפנמבקר י ההנחיות החדשות של "עפ, (להנהלת המועצה

 

דורון ' אדרבהמשך להתפטרותו של  - ועדה המקומיתבנציגת ציבור חדשה 
שרה רום כחברה ' לאשר את אדר, ר הועדה המקומית"יו -המליץ אריק רז , רוהטין

המלצה זו באה מתוך מגמה לשמר את רמתה המקצועית . בועדה המקומית במקומו
 .תשל הועדה ולאחר בחינת מועמדים פוטנציאליים בתחום האדריכלו
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מליאת המועצה החליטה לאמץ את המלצתו של אריק רז ולאשר את מועמדותה של 
 .שרה רום

 
הציבורית העשייה תרומתו ועל על  לדורון רוהטין, מליאת המועצהשם ב, ארז הודה

 .רבת השנים
 

ר "ישנה מגמה להחליף מספר יו, לאחרונה, ארז דיווח כי - ר ועדות מקומיות"יו
הוא הוסיף כי מדובר . כאוכב-ר הועדה המרחבית משגב"יו, וביניהם, ועדות מקומיות
 -04ר בכ"ייש את תפקידי היוור מסוים לאשנועד לאפשר לסקט, במהלך פוליטי

 .מקומיות ועדות
 

ר "הוא אינו רואה מניעה להחליף את היו. ארז הביע את הסתייגותו ממהלך גורף זה
 ,ר הועדה במשגב"כל הצדקה להחליף את יו, לדעתו, בועדות כושלות אך אין

יחד , הוא הוסיף כי הוא פועל. שנותנת שירות מקצועי ומתפקדת באופן הראוי לשבח
 .מ לשנות את רוע הגזרה במשגב"מול משרד הפנים ע, מ כאוכב"עם ראש מו

 
 

 :2440תקציב לשנת  .ג
עו מאוד מהקיצוצים שאפיינו יושפ 2440ארז ציין כי בסיס התקציב והמסגרת לשנת 

ונצליח לסיים את השנה הנוכחית עם תקציב ( ח"מיליון ש -2.2כ) 2442את שנת 
 "(. לשם"ומ" מקורות"מ) בארנונה  פעמיות-חדההכנסות המאוזן רק בזכות תוספת 

 
ומאידך הלחץ העצום המופעל  -ארז הדגיש את הקושי הגדול בגיוס הכנסות מחד 

הוא . או למתן הנחות/לתוספת משאבים ו, ועסקים על המועצה מצדם של פרטים
המדיניות שלנו .  הוסיף כי המועצה חייבת לעמוד על העיקרון של תקציב מאוזן

 ! "לעגל פינות"אסור  -כולם והחלטית לגבי צריכה להיות אחידה 
 

חיסכון והתייעלות בכל : וביניהם 2440ארז חזר על הדגשים שהוא הציע לשנת 
גיוס מקורות נוספים מהארץ , רות ליכולותהתאמת רמת השי, מחלקות המועצה

תוך  המשך המאמצים לקליטה באזורנו, (םאתגר שהוצג בפני כל המנהלי)ל "ומחו
 .סיוע לאוכלוסיות חלשות או נזקקות

 
 מונהגיםל המועצה דיווחה על פעולות ההתייעלות והחסכון שכבר "מנכ -רומה מנור 

 .במועצה מבחינה ארגונית ומחלקתית
 

הוא ציין כי התקציב . תקציבהציג את תהליך הכנת ה, גזבר המועצה -שאול אשואל 
ח הקיים "מיליון ש -0.2ולאור הפער של כ -ח "מיליון ש -02יעמוד על כ 2440לשנת 

 בגיבושעסוקים כיום מנהלי המחלקות וועדת הכספים , בין המקורות לשימושים
 .2440חלופות לאיזון תקציב 

 
החינוך אגף הציגה את היעדים והמגמות של , וךמנהלת אגף החינ -ישראלה אלוני 

מתקציב  -24%למעלה מ, במשגב, וציינה בגאווה שלאורך כל השנים 2440לשנת 
 .המועצה מופנה לנושא החינוך

 

טל יער בקשה את התערבות המועצה בהקשר לכספים  - לגבי נושא הגנים
 . הנגבים מההורים בשל חוסר תקציב בגנים ("אקסטרה"ה)
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להספיק , לבד, אמורהלאור טענתה של ישראלה כי השתתפות המועצה בגני הילדים 
את הנושא ויגבש הצעה שוב הוחלט כי צוות בראשותה של ישראלה יבחן  -לניהולם 

 .שתוצג בפני המליאה עד סוף דצמבר
 

מ שתהווה "ע, בתגובה להצעתה של אביטל הכט להקים ועדת חינוך של המועצה
א ציין ארז כי הדבר נוסה בעבר לל -מסגרת ציבורית שתדון בנושאי חינוך כלליים 

 .הוא הציע לבחון את נושא הגנים באופן נקודתי. הצלחה
 

ציין ארז כי , בהמשך לדיווחו באחת הישיבות האחרונות - ע בסלמה"לגבי החט
 עצה כקידום מימוןפים ששילמה המוטרם התקבלו החזרים ממשרד החינוך על הכס

באם תוך זמן סביר לא נקבל לפחות חלק , הוא הוסיף כי. (ח"ש -244,444כ)
 .קוט באמצעים משפטיים נגד משרד החינוךלנ נאלץ, מהכספים

 
 יוצגו התקציבים של, 7.00.42יום ב, ארז הודה לישראלה והודיע שבישיבה הבאה

המחלקה של בטחון ומוקד ו, אגף אחזקהשל , תברואה ואיכות סביבה, אגף הנדסה
 .לשירותים חברתיים

 
 

 :ש ו נ ו ת  .ד
בקשה לאשרר את , ל המועצה"מנכ -רומה מנור  – ועדה לשכר בכירים
רום כמנהלת משאבי אנוש סיום תפקידה של דפנה לאור הרכב הועדה לשכר בכירים 

 :דה יהיה כדלקמןהרכב הוע. מושיק גרוס י"עהחלפתה בתפקיד ו במועצה
 
 (ב"מצפה אבי)ירון מאיר     
 (מורשת)יצחק בוכריס     
 (נציג ציבור מרקפת)אורי יפה     
 ל המועצה"מנכ -רומה מנור     
 גזבר המועצה -שאול אשואל     
 מנהל משאבי אנוש -מושיק גרוס     

 
 
 
 

 ארז קרייזלר        :רשמה
 ראש המועצה       בטי שוייצר

 
 
 
 
 
 
 


