פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 1101
שהתקיימה ביום  13.3.1במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,אביטל הכט (אבטליון) ,סקוט מן (אשחר) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,ברוך רוזן
(הררית) ,טהא פעור (חוסנייה) ,ג'ון אפסון (חלוץ) ,רן אקרמן (טל-אל) ,דני עברי (יודפת) ,שלום לטמן (כישור) ,עזיז
סואעד (כמאנה) ,גיא ניר (כמון) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,אבי חנין (מנוף) ,רון שני (מצפה אבי"ב) ,רונן גל (מעלה
צביה) ,דני ניר (מורשת) ,דב וינגרטן (עצמון) ,יפתח מיכאלי (צורית) ,זאב זיו (קורנית) ,אורי יפה (רקפת) ,הרי רודס
(שורשים) ,טוביה קורנפלד (שכניה)3
חסרים :יוסי קסנר (גילון) ,דולה דודאי (חרשים) ,צביקה פאר (יובלים) ,חסיה חומסקי-פורת (יעד) ,יוסי לוי (מורן),
מנוח שמלץ (מכמנים) ,עלי סואעד (סלמה) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,חדווה ליבנת ,נימר נעים (אזור עודף)3
נכחו :ולדימיר (לבון) ,צדוק יפתח (לסעיף ב') ,דוד כהן ,רו"ח אלון מררי (לסעיף ד') ,שלמה אלקחר (לסעיף ה' ו-ו')
דפנה רום ,ישראלה אלוני ,דפנה בן ברוך ,רלי דהן ,ברוך קומפנו (לסעיף ו') ,תרצה ריבק ,דרור גרבר (לסעיף ט'),
חוסין (חוסניה) ,שאול אשואל ,רומה מנור ,שרון שפריר ,בטי שוייצר
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אישור פרוטוקול:

ב3

דיווח ראש המועצה:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  1.0..מיום  103113..אושר3
נציגים חדשים  -ארז דיווח על "חילופי הגברא" בין חברי המליאה :חסיה חומסקי פורת (יעד)
תחליף את עמיקם מתוקי ,אביטל הכט (אבטליון) את דוד סופרין וצביקה פאר (יובלים) את
יעקב ליכטר3
במכתב שהוא העביר לארז ,הסביר יעקב ליכטר כי הסיבה להתפטרותו הינה מחלתה של רעייתו,
יעל 3כמו-כן הציע יעקב שצביקה פאר ,מחליפו במליאה ,יחליף אותו גם לשארית הקדנציה
בועדת הכספים ובהנהלת המועצה3
הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצטרפותו של צביקה פאר כחבר בועדת
הכספים במקומו של יעקב ליכטר3
 נושא בחירת חבר חדש בהנהלת המועצה ידון בישיבה הבאה ,על סמך חוות דעתו של
היועץ המשפטי (באחריות רומה מנור)3
בשם מליאת המועצה ,איחל ארז רפואה שלמה ליעל ליכטר ,הודה לחברים ה"יוצאים" על
תרומתם במליאה ובועדות השונות  -בירך את החברים החדשים ואיחל להם הצלחה !
בחירות למועצה  -ארז ציין כי הבחירות למועצה אמורות להתקיים בחודש נובמבר  ,1..1אולם
טרם נתקבלה על כך הודעה רשמית 3ברגע שזה יקרה ,תפעל המועצה עפ"י הנהלים והכללים
המקובלים 3ארז הוסיף כי בבוא העת ,ימסור הודעה בקשר למועמדותו  -ולגבי הידיעה
שהתפרסמה בנדון ,ציין כי היא נכתבה על דעתו של הכותב בלבד !!
בינוי  -בגלל העדר תקציב מדינה מאושר ,מתעכב הביצוע של מספר פרויקטים ,ביניהם כביש
גילון-צורית 3לגבי בי"ס יסודי משגב  -בהתאם לאישור המליאה ,קודם המימון עבור היסודות
ובינתיים התקבלה ההרשאה ממשרד החינוך 3למרות המאמצים הרבים שמושקעים ע"מ לסיים
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את בינוי  11הכיתות ,עדיין יתכן שב -1בספטמבר  1..1רק  6כיתות תהיינה מוכנות3
גיוס משאבים  -ארז דיווח על נסיעתו ה"מרתונית" האחרונה לארה"ב ,קנדה ואנגליה עם נתן
גולן  -המלווה של המועצה בנושא גיוס משאבים לא ממלכתיים ,במטרה לנסות לגייס תרומות
עבור פרויקטים בישובים המאושרים לגיוס תרומות ,פרויקטים אזוריים במגזר היהודי (כמו
הרחבת המרכז לפרט ולמשפחה ,פרויקטים במגזר הבדואי (כמו המרכז הרב תכליתי בסלמה,
מגרש הספורט בחוסנייה ,מגרשי משחקים בישובים 3)333
פרויקטים נוספים שקודמו :הספורטק במשגב  -מגרש משולב ,מסלול אתלטיקה ומתקנים
נוספים ,ובזכות אילה סיון-בן יוסף  -מינהלנית מח' החינוך שהפגישה בין ארז לנציגי "ארסנל"
באנגליה  -פרויקט לנוער יהודי ובדואי במשגב בשיתוף מועדון הכדורגל האנגלי "ארסנל" 3בקרוב
יתקיים במשך שלשה ימים טורניר כדורגל קהילתי בו ישתתפו נציגי אנגליה וקבוצות הכדורגל
במשגב3
ועדת חקירה משגב-סכנין  -ארז דיווח כי מונתה ועדת חקירה למשגב ולסח'נין 3הוצאו כתבי
מינוי ע"י שר הפנים ובקרוב יוזמן ארז לועדה ע"מ להשמיע את עמדת המועצה3
אזור תעשייה משותף עם סח'נין  -בהמשך להחלטת המליאה בנושא שיתוף פעולה משגב-
סח'נין ולמרות האירועים הקשים של חודש אוקטובר ,נמשכו המגעים בין משגב לסח'נין להקמת
א3ת 3משותף 3ארז ציין כי בישיבת ההנהלה הקרובה ,ידון הנושא ומיד לאחר מכן ,יובא לאישור
המליאה3
חנוכת אולם הספורט  -טרי רובינשטיין  -נציגת קרן מאיירהוף ,שתרמה את אולם והספורט
והרחבתו ,הגיעה לארץ בשבוע שעבר כדי להשתתף בחנוכתו3
ארז ביקש להודות לברוך קומפנו  -מנהל אגף הנדסה ,איכות סביבה ובטחון ,לשמעון בוחבוט -
מהנדס המועצה ולכל עובדי האגף על העבודה הרבה שהושקעה ע"מ להביא לסיום הפרויקט
(עדיין יש להשלים את המגרש המקורה)3
תוספת משאבים  -ארז ציין כי בימים אלה מנסים לגבש הצעה לתוספת משאבים לתקציב
(בהתאם להחלטת המליאה) ע"מ להפעיל תוספת פעילות לנוער ,לאיכות הסביבה ולרווחת
העובדים3
קמפיין שיווק לישובי משגב  -מדובר על הנעתו של תהליך ארוך טווח של שיווק אזור משגב
וישוביה ,כאשר המועצה תהיה אחראית על החשיפה והכשרת ועדות הקליטה  -והישובים
יצטרכו "למכור" 3יופעל במשגב מוקד איכלוס שיפנה את הפונים הפוטנציאליים לישובים וירכז
את המידע על אפשרויות עבודה באזור3
התארגנות ביטחונית בישובים  -בהמשך דיווח צדוק יפתח  -קב"ט המועצה על ההתארגנות
הביטחונית כתוצאה מהאירועים הקשים של חודש אוקטובר3
הוקמה ועדה בין משרדית ,שקבעה קריטריונים לקידום מרכיבי בטחון 3ועדה זו הכירה ב-1.
ישובים במשגב כ"רגישים במיוחד" ו" -7לחשיבה מחודשת" 3היא אישרה  6רב"שים גושיים
שידאגו למוכנות הישובים במבחינה ביטחונית 3צדוק ציין כי הועדה לא התייחסה לאזורי
התעשייה3
צדוק הוסיף כי אושרו למשגב פרויקטים בעלות  0,4מיליון ש"ח 3התכנית שאושרה תצא לביצוע
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אחרי שתקציב המדינה יאושר3
פתיחת גני טרום חובה בסלמה  -ארז שיתף את המליאה בבעיה שהתעוררה בסלמה ,לאחר
שאושרה פתיחת  .גני טרום חובה בכפר ויצא מכרז לאיוש  .משרות של סייעות לגנים3
דפנה רום  -מנהלת משאבי אנוש ,תיארה את תהליך קבלת הסייעות ,שכלל :פרסום מכרז ,ועדת
קבלה בה השתתפה מבקרת הפנים של המועצה ,ראיון עם כל המועמדות ולבסוף  -בחירת
שלוש מביניהן משיקולים מקצועיים גרידא 3נכון לעכשיו ,אין אפשרות להפעיל את הגנים בגלל
צו מניעה שהגישה אחת המועמדות שלא התקבלה 3העילה לצו המניעה :לא נכח בועדת הקבלה
נציג מטעם הציבור !
ארז ציין כי בשבוע הבא תתקיים ישיבה עם מנהל המחוז במשרד החינוך ,בה יוחלט על הצעדים
הבאים3
בעקבות "קריאתה" של רומה מנור  -התנדבו דני עברי ויוסי בן סימון לשמש נציגי ציבור בועדות
קבלה 3הוחלט כי ,במקרים בהם אף אחד מהם לא יוכל להשתתף בועדות ולא יימצא חבר מליאה
אחר ,תשמש דליה אגוז  -מבקרת הפנים של המועצה ,נציג מטעם הציבור3
ג.

דיווח מנכ"ל "קולחי משגב":

דוד כהן  -מנכ"ל קולחי משגב הציג את המבנה הארגוני של החברה ,הדירקטוריון שלה וועדותיה
 ביניהן ועדת חריגים3דוד תיאר את פעילות החברה בשנות  1111-1...ובין היתר :ביצוע  11פרויקטים בתוך הישובים
במימון עצמי (מכספים שנגבו מהיטל ביוב) ו -8פרויקטים במימון הלוואות ,חיבור  16ישובים
למערכות חדשות ,הכנת תשתית צמודה ומערכות פנימיות בישובים לכ -0..יח"ד חדשות3
כמו-כן הגדיר דוד כהן את המטרות והיעדים של קולחי משגב לשנת  ,1..1ביניהם  -המשך
שיפור השירות לתושבים ,שיפור איכות הסביבה במשגב והמשך תנופת פיתוח מערכות תשתיות
השפכים תוך שימת דגש לחיבור הישובים למערכות אזוריות לשם קידום הפיתוח המואץ לכלל
יישובי משגב3
דוד הדגיש את החשיבות שיש בשיתוף הפעולה עם הרשויות השכנות בביצוע פרויקטים
משותפים ,כמו הפרויקט המשותף משגב0כבול ,להקמת מערכת איסוף שפכים לטיפול במט"ש
משותף כרמיאל והסביבה3
לבסוף הציג דוד כהן את תקציב החברה לשנת  - 1..1סה"כ הוצאות והשקעות לשנת 1..1
(כ -11מיליון ש"ח) ורו"ח אלון מררי את הדו"ח הכספי לשנת 31111
הוחלט:
 להפיץ לחברי המליאה את החוברת עם הנתונים שהוצגו3
 עפ"י בקשתו של רן אקרמן  -להציג להבא מדדי יעילות3
 חברת קולחי משגב תעדכן את תכנית האב לביוב וזאת עד לסוף שנת  31..1ברבעון הראשון
של שנת  1..1הנושא יובא לדיון והחלטה במליאה ע"ס המלצת דירקטוריון קולחי משגב3
3

שלום לטמן  -יו"ר ועדת ביקורת של המועצה ,ציין כי במסגרת ביקורת יזומה של הועדה בחב'
קולחי משגב ,הוצגו בפניה כל הספרים והנתונים ומסקנת הועדה היתה שיש שקיפות והדברים
מתנהלים כשורה3
ארז הודה בשם המליאה לדוד כהן ולרו"ח אלון מררי 3
ד3

הנחות בארנונה לשנת :1002

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שעורי ההנחה בארנונה 3כמו-כן מאשרת המליאה את
השיעורים המקסימליים כמפורט בתקנות3
כמו-כן ,מאשרת המליאת:
 אחוז מתן הנחה לזכאים ,כפי שמופיע בטבלת "הנחות בארנונה  -תקנות ההסדרים"
 אחוז מתן הנחות שבסמכות ועדת הנחות ,כפי שמופיע ב"סמכויות הועדה עפ"י חוק
ההסדרים"3
ה3

תקציב פיתוח לשנת :1002

שלמה אלקחר הציג את תכנית הפיתוח למגזר היהודי ולמגזר הבדואי ואת הפרויקטים שיבוצעו
בשנת  1..1ממקורות המימון הבאים:
מענק משרד הפנים למגזר היהודי
מענק משרד הפנים למגזר הבדואי
מילווה

 1,64.,...ש"ח
 1,...,...ש"ח
 1,...,...ש"ח

שלמה מנה את השיקולים בבחירת הפרויקטים במסגרות השונות והדגיש כי ביצוע פרויקטים
אלה מותנה בקבלת המסגרות הסופיות ממשרד הפנים 3כמו-כן ציין שלמה כי עם קבלת
המסגרות הסופיות ,יובאו כל הפרויקטים לאישור המליאה במסגרת התב"רים3
לגבי המפתח לחלוקת מסגרת המענק במגזר הבדואי  -הוחלט השנה לפעול עפ"י מדד
אובייקטיבי ,דהיינו 101 :מהתקציב קבוע ו -101עפ"י גודל הישוב 3שלמה הדגיש כי בחירת
הפרויקטים נעשתה בתאום מלא עם ועדי הישובים3
שלמה הוסיף כי ,עפ"י בקשת המליאה ,נערכה השוואה בניתוח הנתונים בין התכנית של השנה
לזו של השנה הקודמת3
בהמשך הציגו מס' מנהלי מחלקות צרכים מיוחדים ,עבורם ביקשו התייחסות מיוחדת:
 ישראלה אלוני  -מנהלת מערכת החינוך ,ביקשה לשריין תקציב להערכות הפיזית לקראת
שנה"ל תשס"ב3
 ברוך קומנפו  -מנהל אגף הנדסה ,איכות סביבה ובטחון ,ציין כי בגלל חוסר תקציב השנה ,לא
יבוצע שיקום כבישי גישה לישובים3
 דפנה בן ברוך  -מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי ומחלקת המחשוב הדגישה את החשיבות
שיש בשדרוג המחשבים של המועצה3
4

מליאת המועצה אישרה פה אחד את תקציב הפיתוח לשנת  1..1שהוצג בפניה ,ע"ס
 0,64.מיליון ש"ח3
ו3

החזר כספים מהיטל השבחה:

עפ"י בקשתו של יפתח מיכאלי ,חזר ארז על הסיכום שהתקבל בישיבת ההנהלה מס'  10..מיום
 13113..בנושא החזר כספים מהיטל השבחה3
מליאת המועצה החליטה לאמץ סיכום זה ,בתוספת החלטה לפיה "הכספים יוחזרו לישובים מהם
נגבו ההיטלים ע"י ממ"י".
ז3

שונות:
פורום ראשי רשויות בגליל  -מליאת המועצה אישרה פה אחד את הצטרפותו של
ארז לפורום למען פיתוח הגליל ,המיועד להעלות את נושא הגליל למודעות מקבלי ההחלטות3
הודגש כי השתתפותו של ארז בפורום זה אינה כרוכה בתשלום  -אם וכאשר יידרש ,יובא הנושא
לאישור הנהלת המועצה3
גבייה פרטנית  -בהמשך לשאילתא שהעלו גיא ניר וזאב זיו ,הסבירה רומה מנור את
משמעות החלטת הנהלת המועצה מיום  ,183113..לפיה יחויבו הישובים עבור כל משפחה
שמועברת לגבייה ע"י המועצה ,מבלי שההעברות לישובים ייפגעו כתוצאה מכך3
ארז הודיע שבעקבות הסתייגות שהעלה רון שני ,ידון הנושא מחדש בישיבת ההנהלה הקרובה3
מבצע בועז  -מליאת המועצה אישרה פה אחד את העברת הכספים שנתרמו בקרב עובדי
המועצה עבור בועז ברנס 3כמו-כן אישרה המליאה תרומה בסך  1,...ש"ח בשם המועצה3

ח3

מוסיקה וטבע לשנת :1002

ברוך רוזן  -מנכ"ל הפסטיבל ,הציג את התקציב  +התכנית האומנותית של הפסטיבל ,שיתקיים
בימים  1-1.-11באפריל 31..1
המליאה אישרה את הצעת התקציב כפי שהוגשה ע"י ברוך רוזן ותרצה ריבק ,ע"ס
 1,.17,4..ש"ח3

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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