פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 210/
שהתקיימה ביום  00.3.22במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,סקוט מן (אשחר) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,ברוך רוזן (הררית) ,טהא פעור
(חוסנייה) ,דולה דודאי (חרשים) ,רן אקרמן (טל-אל) ,צביקה פאר (יובלים) ,שלום לטמן (כישור) ,עזיז
סואעד (כמאנה) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,רונן גל (מעלה צביה) ,דני ניר (מורשת) ,עלי
סואעד (סלמה) ,אורי יפה (רקפת) ,הרי רודס (שורשים) ,חדווה ליבנת (תובל).
חסרים :אביטל הכט (אבטליון) ,יוסי קסנר (גילון) ,ג'ון אפסון (חלוץ) ,דני עברי (יודפת) ,חסיה חומסקי-פורת
(יעד) ,ניר גיא (כמון) ,אריה דהן (לבון) ,יוסי לוי (מורן) ,אבי חנין (מנוף) ,רון שני (מצפה אבי"ב) ,דב וינגרטן
(עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,יפתח מיכאלי (צורית) ,זאב זיו (קורנית) ,טוביה קורנפלד (שכניה) ,נימר
נעים (אזור עודף).
נכחו :מושיק גרוס (לסעיף ד') ,משה יונס (יוני) ,תומר עבודי (אשבל) ,יוסקה ויינברג ,דני קוטן ,מושית
פינשטיין( ,לסעיף ו') ,רומה מנור ,שרון שפריר ,בטי שוייצר.

מליאת המועצה משתתפת בצערו של שאול אשואל  -גזבר המועצה,
על מות אחיו .שלא ידע עוד צער !
בפתח הישיבה ,קידם ארז בברכה את צביקה פאר מיובלים  -מחליפו של יעקב ליכטר
במליאת המועצה.
כמו-כן ,ציין ארז כי בהמשך להתפטרותו של ליכטר מהנהלת המועצה ועל סמך התייעצות
עם היועץ המשפטי של המועצה ,תצא הודעה בכתב לכל חברי המליאה לגבי איוש התפקיד,
ע"מ לאפשר לכל המעונין בכך להגיש את מועמדותו .בישיבה הבאה ,באם יהיה יותר
ממועמד אחד ,תתקיימנה בחירות.

א .אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  2122מיום  2.3.22אושר.
לגבי סעיף ד' :דיווח מנכ"ל קולחי משגב  -ציין ארז כי תכנית האב המעודכנת לביוב
תידון במסגרת הדירקטוריון של התאגיד לקראת סוף השנה .המלצות הדירקטוריון יוגשו
לאישור מליאת המועצה.

לגבי סעיף ב' :פתיחת גני טרום חובה בסלמה  -רומה מנור  -מנכ"ל המועצה
הסבירה כי ,לאחר בדיקה במשרד הפנים ,הסתבר שחברי מליאה אינם יכולים לשמש
נציגי ציבור בועדות קבלה .על כן מבוטל מינוים של יוסי בן סימון ודני עברי.
במקומם ,מאשרת מליאת המועצה את מינוים של עמוס רונן (עצמון) ,אבי נטע (גילון),
איתן גולדשמידט (גילון) ,חגית מאיירס (קורנית) ,חיה וילדר (שכניה) ,שהסכימו לשמש
נציגי ציבור בועדות הקבלה של המועצה.
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ב .דיווח ראש המועצה:
דו"ח כספי לשנת  - 0222ארז ציין כי הדו"ח הכספי כבר מוכן ויובא לאישור בישיבת
המליאה הבאה.
טורניר כדורגל  -ניתן לסכם כהצלחה הטורניר שהתקיים בשבוע שעבר במשגב עם
קבוצת ארסנל .השתתפו בו כ -252ילדים ששיחקו במשגב ,כמאנה וסלמה .הגיע מאמן
קבוצת ארסנל עם ציוד מרשים שנתרם למשגב .כעת בודקים את האפשרות להמשיך את
הפרויקט בעתיד.
הועלה רעיון לעשות פעילות דומה עם "הפועל" ת"א והתקיימה פגישה במשגב עם נציגי
"הפועל" .ארז ציין כי הוא הנחה את שלומי טחן  -רכז הספורט ,לשבת עם אנשי מקצוע
ולהכין הצעה.
ממ"י  -ארז דיווח על פנייתו לשר התשתיות  -מר אביגדור ליברמן ע"מ לבקש את
התערבותו ב"פרשה" עם המנהל (הקפאת אישורי בנייה) ,בעקבות דו"ח מבקר המדינה
והיועץ המשפטי .ברוך רוזן קיים פגישה בממ"י ירושלים בהתחלת השבוע עם מר מירון
חומש והביא איתו הצעה שתאפשר ל"שחרר את הפלונטר" .ברוך יוציא מכתב לישובים,
בו תפורט ההצעה.
סיור סמנכ"ל מע"צ  -בעקבות סיורו במשגב של המשנה למנכ"ל של מע"צ  -מר יוסי
קופ ,התקבלו מספר החלטות לגבי ביצוע כבישים וביניהן :כביש יודפת הררית וכביש
כמון (ברגע שיקבלו תוקף סטטוטורי והתכנית תאושר ,הם יעברו לאחריות של מע"צ
ותוכן עבורם תכנית רב שנתית) ,רימזור צומת משגב-יובלים ,הארת צומת לשם וצומת
מצפה אבי"ב ,כביש עוקף סח'נין (רק בתנאי שתתקבל הסכמה של כל הצדדים) ,כביש
גילון וכביש טל-אל  +כניסה (מיד אחרי פסח) ועוד.
"ועדת אור"  -ארז דיווח על הופעתו בפני הועדה החוקרת את אירועי אוקטובר .הוא
תיאר את האווירה באולם בית המשפט (אליו הגיעו מאות תושבים מסח'נין ומהאזור)
כעוינת וטעונת אלימות  -מילולית ואף פיזית .למרות התחושות המאוד קשות ולאור
הסיקור המאוד חד-צדדי של האירועים ,הרגיש חובה מוסרית לאזן את התמונה ולספר על
מה שקרה באזורנו.
יום האדמה  -ארז שיתף את המליאה בחששותיו לקראת יום האדמה ,לאור מה שארע
בועדת החקירה .הוא ביקש ממפכ"ל המשטרה לזמן את כל ראשי הרשויות ,יהודים
וערבים ,כדי לעשות הערכת מצב ולנסות למזער את החיכוך.

ג .אישור תב"רים:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את רשימת התב"רים הרצ"ב.
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ד .דיווח על עמותת "עמיתים":

מושיק גרוס  -מנהל מערכת השירותים לפרט ,למשפחה ולקהילה ומנכ"ל עמותת
"עמיתים" הציג את הרציונל של העמותה ,שהוקמה לפני כשנתיים כגוף נתמך ע"י
המועצה ע"מ לתת שירותים בתשלום לקהילה.
מושיק סיכם את עיקר הציפיות של התושבים מעובדי העמותה :להיות בכל מקום שבו
מישהו צריך אותם ובכל עת ,לדעת הכל ותמיד בכל ענין ונושא ,להיות קשובים ורגישים -
ואת עיקר הציפיות של המועצה מהם :להיות מקצועיים וזמינים ,להגיש תכניות עבודה
ולעמוד בהן ,לגייס משאבים ולנצלם כראוי ,לעשות הכל … אך לשמור על איזון תקציבי.
כמו-כן ,הציג מושיק את מבנה העמותה ,חלוקת הצוותים ואת התקציב לשנת  .0222הוא
ציין כי שנת  0222הסתיימה עם תקציב מאוזן.
בתגובה לבקשתו של מנוח שמלץ להגביר את שיתוף הפעולה עם המגזר הבדואי ולבחון
את השירותים הניתנים ,ציין מושיק כי האוכלוסיה הבדואית משתמשת יותר בשירותים
הממלכתיים הניתנת בחינם .ארז הוסיף כי מליאת המועצה אינה יכולה להתערב בניהולם
של התאגידים .הוא הציע כי מנוח יוזמן לישיבת הנהלת "עמיתים" הבאה ,שבמסגרתה
ניתן יהיה לנהל ויכוח מקצועי.

ה .חובות הישובים לסוכנות:

ברוך רוזן דיווח כי ,בהמשך לפגישות שהתקיימו בין ארז קרייזלר לבין מר חיים נגוס -
מנכ"ל מחלקת הכספים של הסוכנות ,בהשתתפות נציגי הישובים ,התקיים דיון של צוות
כפרים קהילתיים וסוכם לערוך שינויים בנושאים ההגדרתיים של מבנה החוב .ברוך הפיץ
את סיכום הדיון לישובים ,עם בקשה להעביר את התייחסותם לגביו ישירות למר נגוס.

ברוך הוסיף כי ,עפ"י הסיכום ,יתבצע פיילוט של  3-4ישובים מהפחות בעייתיים עד מרץ
.0222
ארז ציין כי המועצה תייצג רק ישובים שמוכנים לשלם אך מתווכחים על גובה החוב
ואופן פריסתו.
עפ"י בקשתו של דני ניר  -סיכום הדיון יופץ לכל חברי המליאה.

ו .אזור תעשייה משותף עם סח'נין:

ארז ציין כי ,בהמשך להחלטת מליאת המועצה מיום  32.8.22ולמרות הקשיים הרבים
בעקבות אירועי אוקטובר ,נמשכו המגעים במטרה לקדם הקמת אזור תעשייה משותף עם
סח'נין.
ארז מנה את ה"רווחים" שמשגב אמורה לקצור מהקמת אזור התעשייה המשותף :בראש
ובראשונה  -פיתוח כלכלי1אזורי והאימפקט החיובי שהוא יגרור אחריו מבחינת קליטת
מפעלים ומשפחות לאזורנו ,קבלת מעמד עדיפות לאומית א' לאזור תעשייה אחד עם
רצף מוניציפלי בתחום שיפוט משגב ,שיתוכנן וינוהל ע"י מינהלת משותפת ועפ"י מודל
א.ת .תרדיון ותקנון מחמיר של איכות סביבה.
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ארז הוסיף שהוא נפגש עם נציגי הישובים העשויים להיות מושפעים מהקמת אזור
התעשייה  -אשחר ,אשבל ומעלה צביה ,והוא הציג להם את הנושא על כל היבטיו.
רונן גל  -נציג מעלה צביה במליאה ,ציין כי הישוב שלו בעד הקמת אזור תעשייה משותף
עם פיקוח תברואתי יעיל.
דני קוטן  -המלווה של אשבל ,הדגיש את ייחודיותו של הישוב ,הרואה את נושא החינוך
והדו-קיום כיעד ושליחות (מקווים שבעתיד יוקם בי"ס גליל באשבל) .יחד עם זאת,
כתוצאה מהקמת אזור התעשיה יוקטן שטח השיפוט של אשבל מכ -822דונם לכ-422
דונם ,חוששים שאשבל תהפוך ל"מובלעת קוצנית" ותיפגע .לכן ,הביע דני את הסכמת
אשבל להקטין את שטח הישוב ,בתנאי שהתכנון של הישוב ושל אזור התעשייה ייעשה
במקביל.
בתום דיון ,שבמהלכו ענו ארז ומשה יונס (יוני)  -מנהל מנהלת תרדיון-בר לב על השאלות
הרבות ,הוחלט פה אחד (בעד - 24 :נגד - 2 :נמנע:)2 :
מליאת המועצה מקדמת בברכה יזום פיתוח כלכלי אזורי לרווחת כל תושבי האזור.
המליאה מברכת על סיכום הדיון מיום ( 5.0.22סעיפים  )2-3עם מר משה מרחביה  -מנהל
המינהל לאזורי פיתוח בתמ"ס ,נציג מינהלת תרדיון  -בר לב ,ראש עיריית סח'נין ועוד,
ומנחה הקמת ועדת היגוי שתפעל בהתאם לעקרונות הבאים:
א .הקמת אזור תעשייה משותף ומנהלת משותפת עם סח'נין בהמשך להחלטת המליאה
מיום .32.8.22
ב .ביצוע כביש  825חובק סח'נין לכל אורכו ,כדרך גישה הכרחית לאזור התעשייה תוך
בדיקת אפשרות הטייתו דרומה מאשבל.
ג .אי העברת שטחי שיפוט הקשורים לאזור התעשייה.
ד .שמירה קפדנית על איכות הסביבה ועל יכולת המשך הפיתוח של הישובים הסמוכים.

לפיכך:
 תוקם ועדת היגוי בהשתתפות אשבל ,אשחר ,מעלה צביה ,סח'נין ,ועדה מקומית
לתו"ב ,מוא"ז משגב ,תמ"ס ,ממ"י ,הסוכנות ,המשרד לאיכות הסביבה (ובמידת
הצורך  -גורמים נוספים הקשורים לאזור).
 יש לראות בקידום שתי התכניות במכלול אחד (אשבל ואזור התעשייה) עקב הסמיכות
והתלות ביניהן .במסגרת התכנון יקודם תכנון מהיר לאתר הקבע של בי"ס גליל.
 עם סיום התכנון ולפני ההגשה למסלול הסטטוטורי ,התכנית תובל לדיון ואישור
מליאת המוא"ז משגב כתנאי להמשך אישורה בקבוע בחוק.

4

ז .ש ו נ ו ת :
אישור ועדת ערר  -רומה הסבירה כי ,בהמשך לחוות דעת שנתקבלה מהמרכז
לשלטון מקומי ,עולה כי הרכב ועדת הערר של המועצה אינו תקין שכן שנים מחברי
הועדה הינם חברי מליאת המועצה .על כן ,מוצעת ועדה חדשה ,בהרכב נציגים מן
הציבור.
מליאת המועצה אישרה פה אחד את ההרכב החדש של ועדת הערר ,כדלקמן:
ניל הורוביץ (מנוף)  -יו"ר
מואיז סודרי (רקפת)  -חבר ועדה
תומי סקלי (יובלים)  -חבר ועדה

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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