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 /410' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 במשגב 10.6.72שהתקיימה ביום 
 

רן אקרמן , (חוסנייה)טהא פעור , (אשחר)סקוט מן , (אבטליון)אביטל הכט , (ר"יו)ברוך רוזן : השתתפו
יוסי לוי , (לוטם)יוסי בן סימון , (כישור)שלום לטמן , (יודפת)דני עברי , (יובלים)צביקה פאר , (אל-טל)
דב וינגרטן , (סלמה)עלי סואעד , (מורשת)דני ניר , (מנוף)אבי חנין , (מכמנים)מנוח שמלץ , (מורן)
 (.אזור עודף)נימר נעים , (תובל)חדווה ליבנת , (רקפת)אורי יפה , (עצמון)

דולה דודאי , (דמיידה)דעוף -אבו מוחמד, (גילון)יוסי קסנר , (ראש המועצה)ארז קרייזלר : חסרים
מעלה )רונן גל , (ב"מצפה אבי)רון שני , (לבון)אריה דהן , (כמון)ניר גיא , (חלוץ)ון אפסון 'ג, (חרשים)

עזיז , (שכניה)טוביה קורנפלד , (קורנית)זאב זיו , (צורית)יפתח מיכאלי , (פלך)אירינה טרסיוק , (צביה
 (.כמאנה)סואעד 

, ('לסעיף ד)אבי מוסרי , חנה ליבנה, עדן בר, (שורשים)מתי פיקוס , (אשבל)מושית , (יעד)טל יער : נכחו
שרון , רומה מנור, שאול אשואל, ('לסעיף ה)ליאור מעיין , ('לסעיף ז)דני ברוש , רוני מנור, אמיר פינלס

 .בטי שוייצר, שפריר
 
 

 :אישור פרוטוקול .א
 .אושר 12.1.72מיום  3172' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס

 

לאור הסתייגותו של שלום לטמן  - "אישור תקציב ועדים מקומיים: "'לגבי סעיף ז
 .יועלה הנושא בישיבת ההנהלה הבאה, מאופן הגשת התקציבים ובהתאם לבקשתו

 

 :אישור תקציב ועד מקומי פלך .ב
הגיש פלך את תקציב  הועד , בהמשך לפנייתו החוזרת לישוב, שאול אשואל דיווח כי

מ שיאוזן ויובא לאישור "הוחזר לישוב ע, שהיה גרעוני, תקציב זה. 1772מי לשנת המקו
 .המליאה בישיבתה הבאה

 
 .שאול הוסיף כי קיבוץ כישור התעלם גם מפנייתו החוזרת להגשת תקציב

ולהנחות את גזבר המועצה להפסיק  12.1.72הוחלט ליישם את החלטת המליאה מיום 
 .ד המקומי כישור עד אשר יוגש התקציבאת העברת השתתפות המועצה לוע

 

 :דיווח סגן ראש המועצה .ג
יצא ראש , לאור הצלחת נסיעתו האחרונה בנושא גיוס תרומות - גיוס תרומות

 .ב"המועצה לסיבוב פגישות נוסף עם תורמים ונציגי קרנות באנגליה ובארה
 

את לדחות ) 37.22.77בהתאם להחלטת מליאת המועצה מיום  - הפקעות באבטליון
מ "דיווח ברוך כי המו( מ עם בעלי הקרקע"מ לאפשר מו"ביצוע ההפקעות באבטליון ע

. הצליח וכתוצאה ממנו הסכימו בעלי הקרקעות לקבל שטחים חלופיים על יד עראבה
 .ל את החלפת הקרקעות"לאחרונה השלימה קק

 

  -ב "ל תשס"לקראת פתיחת שנה
. ח"ש 237,777מן חוסר תקציבי של מסת, עקב הנחיות משרד החינוך בנושא בטיחות*  

ביצוע העבודות מ לאפשר השלמת "הוגשה בקשה לתוספת תקציב למשרד החינוך ע
 .ללא חריגה תקציבית
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ס יסודי "כיתות לבי 21 תנבנו: ל"בינתיים מתכוננת מערכת החינוך לפתיחת שנה*  

ס יסודי הר שכניה "תות יבילות לביכי 1ועברו ס יסודי מורשת וי"כיתות לבי 6, גבמש
 .ס בכמאנה"ותוצב כיתה נוספת לבי

 

השלטון המקומי מרכז ברוך דיווח על המאבק שמנהל  - צים בתקציב הרשויותקיצו
באם יאושרו , ברוך הוסיף כי. מ למנוע קיצוצים בתקציב הרשויות"יחד עם הרשויות ע

 .ייתכנו שיבושים והשבתות יזומות במסגרת המאבק לביטול הקיצוצים, הקיצוצים
 

אביטל הכט בדעה כי אין להשבית את בתי הספר במשגב ללא החלטת מליאת 
רים אבי חנין ודב וינגרטן כי יש לסמוך על שיקול דעתם של סבו, לעומתה. המועצה

ראש המועצה ומנהלי המחלקות שיקבלו את ההחלטה הנכונה לאור הנתונים שיונחו 
 .לפניהם בבוא העת

 
שתמסור ישראלה אלוני , ל"בעקבות הדיווח על ההערכות לפתיחת שנה, הוחלט כי

 .תתקבל החלטה בנושא, בישיבת המליאה בחודש אוגוסט
 

פר במשגב אשר אינם ס-תושבי משגב הלומדים בבתי תקצוב תלמידים
ברוך ציע ה, ל הורי תלמידים בבתי הספר הללושפניות  בעקבות - המועצהבבעלות 

 .למנות צוות לבדיקת הנושא
 

, אורי יפה, צביקה פאר, (מרכז הצוות)מנוח שמלץ : הרכב הצוות יהיה כדלקמן
 .ישראלה אלוני ורומה מנור

 
ויגיש את המלצותיו למליאה הרלוונטיים הצוות יזמין את נציגי ההורים של בתי הספר 

 .1772עד סוף נובמבר 
 

אזור התעשייה המשותף נחנך במינהלת  - נין'סח-באזור תעשייה משותף משג
(. 17.6.72)ביום רביעי שעבר , דליה איציק' הגב, ס"בהשתתפות שרת התמ, תרדיון
הוועדה תקדם את . ס"י התמ"מן עאשר ימו, אותה ירכז פרויקטור, ועדת היגויתוקם 

 .תכנון אזור התעשייה על כל היבטיו האזוריים
 

 :הררית-דפתאב רכס יו-תכנית .ד
אב -ברוך רוזן ציין כי צוות ההיגוי סיים את עבודתו והכין תכנית ברמה של תכנית

 .מנחה
 

חנה ליבנה ואבי מוסרי הציגו מפה בה צוינו רמות הפיתוח המותרות ברכס , עדן בר
 .וכיווני הפיתוח של הישובים שלגביהם נקבע צורך זה

 
כנית האב מאז הוצגה התכנית עדן בר סקר בקצרה את השלבים שליוו את הכנת ת

הוא הדגיש כי לאורך כל . לפני כשנה בפני מליאת המועצה ונבחרה החלופה העקרונית
מ לשמוע מהם על שאיפות הישובים "הדרך שותפו נציגי הישובים הנוגעים בדבר ע

הוצגה התכנית בפניו , כן הוזמן הציבור לשימוע-כמו. והתייחסותם לתכנית להתפתחות
 .והיא אף פורסמה

 
 מקדים לקראת הישיבהרקע יעה את מחאתה על כך שלא הועבר חומר אביטל הכט הב

 . י הרכסוהביעה ספק לגבי ההסכמות שהושגו עם ישוב
 

השתתפו בשימוע ובדיונים , ברוך ענה כי הישובים היו מעורבים לכל אורך התהליך
 . אשר התקיימו עם כל ישוב בנפרד והם הסכימו לעקרונות התכנית
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 (:7: נמנע - 1: נגד - 26: בעד)הוחלט , בתום דיון בנושא

 
   י "אושרה עהמתכננים ו י"כפי שהוצגה ע, אבתכנית המליאת המועצה מאשרת את 

 .צוות ההיגוי   
 
  התכנון והביצוע אשר תלווה את , הררית-מנה מינהלת לאזור רכס יודפתהמליאה ת 

 .התכניתשל    
  
   יובא לאישור המליאה הבאההמנהלת חברי הרכב . 
 

למרות חוסר שביעות רצונה  אביטל הכט ביקשה שיירשם שהיא הצביעה בעד התכנית
 .מהתהליך

 

 :אישר ועדת בחירות .ה
 :מליאת המועצה אישרה פה אחד ועדת בחירות לפי ההרכב הבא

 
 עצמון -ר "יו  רומה מנור     
 כישור -סגן   שלום לטמן    
 ליםיוב  תומס סקלי    
 חוסנייה  טהא סואעד    
 עצמון  יגאל פאר    
 מורן  יוסף לוי    
 

י המפקח "ז שייקבע ע"י לו"ועדת הבחירות תדאג להליך תקין של הבחירות ותעבוד עפ
 .על הבחירות

 
 .ינהל את הבחירות במועצה ליאור מעיין, בפועל, ר הועדה אך"רומה מנור תהיה יו

 

 :קביעת מודד לבחירות .ו
 (ישוב)למינוי נציג של כל אזור בחירה המודד כי עצה אישרה פה אחד מליאת המו

 .בעלי זכות בחירה( אלף) 2777יהיה 
  

 :הפקעות במורן לצורך הרחבת הישוב .ז
י דרישת "עפ, הוא ציין כי. רוני מנור הציג את השטחים הנחוצים להרחבת הישוב

. וניסיון לפגוע כמה שפחות בבעלי הקרקעות" איזון שטחים"נעשה , הועדה המחוזית
 .עותהוא הוסיף כי כל ההליך נעשה בידיעת בעלי הקרק

 
 (:7: נגד - 2: נמנע - 22: בעד) הוחלט

  16336 ג' מליאת המועצה מאשרת הפקעת חלקות בתכנית המתאר המקומית מס , 
 :לפי הפירוט הבא, לצורך הרחבת קיבוץ מורן   
 

- 6ו 1חלקות  - 28816גוש    
 23.6%:  1שטח ההפקעה בחלקה    
 23.3%:  6שטח ההפקעה בחלקה    
 
  חוות דעת תוגש למליאה מבקש ברוך רוזן כי , תו של דב וינגרטןבהתאם להער 

 .מ להגן על המועצה מפני תביעת פיצויים"עמשפטית בנושא כיסוי דמי השיפוי    
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 :ש ו נ ו ת  .ח
 - /16.60מיום  /510' מס הערות לפרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה

ביקשה לקבל חוות דעת משפטית לגבי הליך אביטל הכט  - 'ג-ו' לגבי הסעיפים ב
והממונה על הטיפול בפניות ( 'סעיף ב)היועצת לעניני מעמד האישה ל בחירתם ש

 (. 'סעיף ג)הציבור 
 

אורי יפה העיר שבזמנו דנה ועדת  - יסודי-ס העל"דיון על ביה: 'לגבי סעיף ה
הספר והציעה אז כי יטופל במסגרת מחלקת האחזקה  הכספים בנושא האחזקה בבית

 .של המועצה
 

מנהל  -מנהלת מערכת החינוך וצדוק יפתח  -הוחלט להזמין את ישראלה אלוני 
י "ל ע"מ לבדוק אתם באם ניתן ליישם את ההצעה הנ"ע, מחלקת האחזקה והבטחון

 .איגום משאבים

 
 
 

 ברוך רוזן        :רשמה
 ועצהראש המ1ס       בטי שוייצר

 


