פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 69//
שהתקיימה ביום  99.7.11במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,סקוט מן (אשחר) ,יוסי קסנר (גילון) ,ברוך רוזן (הררית) ,לורה
נייס (חרשים) ,ג'ון אפסון (חלוץ) ,יוסי שפר (טל-אל) ,עזיז סואעד (כמאנה) ,שלום לטמן
(כישור) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,רון שני (מצפה אבי"ב) ,דני דוידי (מעלה צביה) ,דב וינגרטן
(עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,יפתח מיכאלי (צורית) ,גדי כץ (קורנית) ,אורי יפה (רקפת),
הרי רודס (שורשים) ,חדווה ליבנת (תובל) ,טהא פעור (אזור עודף).
חסרים :דוד סופרין (אבטליון) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,יעקב ליכטר (יובלים) ,דני עברי
(יודפת) ,עמיקם מתוקי (יעד) ,ניר גיא (כמון) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,אריה דהן (לבון) ,יוסי
לוי (מורן) ,אבי חנין (מנוף) ,דני ניר (מורשת) ,עלי סואעד (סלמה) ,טוביה קורנפלד (שכניה).
נכחו :רו"ח גדעון בר-לב ואלון מררי (לסעיף ב') ,אורן דניאל (לסעיף ה') ,יעקב יוניש (לסעיף
ח') ,ישראלה אלוני (לסעיף י') ,בנג'י גולן (לסעיף יא') ,אריק רז וברוך קומפנו (לסעיף יב'),
שרון שפריר ,שאול אשואל ,בטי שוייצר
ארז פתח את הישיבה בהודעה על פטירתו של אליעזר שביט ז"ל  -מי שהיה מנכ"ל קרן
החינוך של הסוכנות היהודית ומגדולי התורמים להקמתו ופיתוחו של המפעל ההתיישבותי
המשגשג  -משגב.
ארז הוסיף כי עם הרבה נשמה ,חזון ונחישות ,הצליח אליעזר שביט לגייס תרומות במיליוני
דולרים להקמת מבני ציבור בישובים ובמרכזים האזוריים  -וזאת מתוך תחושה עצומה של
שליחות לאומית .יהי זכרו ברוך !
א .אישור פרוטוקולים:
מליאת המועצה אישרה את הפרוטוקולים הבאים:
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  4911מיום 99.9.11
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  9911מיום 97.9.11

ב .תקציב ועדים מקומיים:

גדעון בר-לב  -רו"ח של המועצה ציין כי ,עפ"י צו המועצות האזוריות (סעיף )994
חייבים הועדים המקומיים להגיש את תקציבם לאישור המועצה.

הנושא קיבל משנה תוקף לאור הדו"ח של הממונה על הביקורת במשרד הפנים  -מר
שוקי עמרני ,שאף דרש כי המועצה תבקר את אופן ביצוע התקציב שהיא מאשרת.
לנושא הזה אין עדיין גושפנקא חוקית והוא נמצא כרגע בתהליך חקיקה.
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לאור האמור לעיל ,פנה שאול אשואל  -גזבר המועצה ,לכל הישובים בבקשה להכין
תקציב ולהגיש אותו למועצה .רק  9ישובים נענו לבקשה  -אבטליון ,יובלים ,לוטם,
קורנית ועצמון .שאול בדק אותם ומצא אותם מאוזנים.
מליאת המועצה אישרה את התקציבים של הישובים הנ"ל.

ג .דיווח ראש המועצה:
ביקורת פנים  -דליה אגוז ,ממשרד רו"ח הולצמן-רוזנבלום ,התחילה בעבודתה
בביקורת פנים של המועצה .מתוקף תפקידה ,תיזום דליה ביקורת מקצועית
במועצה ,תבחן את הנהלים ,תלווה ותנחה את ועדת הביקורת בעבודתה.
תכנית מתאר כרמיאל  -לאחרונה התקיימה הישיבה הראשונה של ועדת החקירה,
אליה הגיעה משלחת גדולה של נציגי כרמיאל ומשלחת צנועה ממשגב .לפי דעתו
של ארז ,היתה הצגת כרמיאל מאוד לא ממוקדת ולא משכנעת .חברי ועדת החקירה
שאלו הרבה מאוד שאלות ונוצר רושם כי הבקשות של כרמיאל מוגזמות.
ארז ציין כי למשגב יש ענין ברור שכרמיאל תהיה עיר חזקה ומשגשגת  -ובאותה
מידה יש לכרמיאל ענין שמשגב תהיה גדולה ומשגשגת .ויכוח בין שכנים הוא
לגיטימי לחלוטין אך כרמיאל עברה את הגבול כאשר הופץ מינשר ,שארז הגדיר
"מינשר נאצה והסתה" נגד תושבי משגב .מאותו רגע הפכו כרמיאל ומשגב ליריבים
ולא לשותפים  -דבר שמחייב אותנו בהצגת עמדה תקיפה ועובדתית בפני ועדת
החקירה.
ימ"ח לשם  -בהמשך להפגנה (עם גוון לאומני) שנערכה בסח'נין על רקע בניית
הימ"ח ,הגיעו לאזור גורמי משרד הבטחון והתקיימה פגישה אצל מפקד המרחב ,בה
הציעו גורמים אלה להימנע מבנייה בסמוך לעיר .ארז הדגיש כי הוא לא ישתף
פעולה עם סח'נין נגד הימ"ח כאשר מועלים מוטיבים לאומניים ,אך הוא מוכן בהחלט
לשתף פעולה עם ראש העיר כדי לנסות למזער את הנזקים הצפויים לכלל תושבי
האזור .במטרה זו ,פנה ארז לסגן שר הבטחון בבקשה לקיים פגישה בה יסוכמו אזורי
הבנייה.
יתושים  -ארז ציין כי ,הודות למבצע משותף לאורך החילזון (בעלות של כ -911אלף
שקלים) של מחלקת התברואה במשגב ,רשות הניקוז גליל מערבי ,איגוד ערים
לאיכות הסביבה ועיריית כרמיאל ,הצטמצמה אוכלוסיית היתושים .אולם ,כפי שצוין
מספר פעמים בעבר ,תופעה זו תעלם רק עם הנחת הקו המאסף בין אגן הניקוז
המזרחי של החילזון למכון טהור כרמיאל ,שביצועו יחל הקרוב .עד אז ,תמשיך
מחלקת התברואה  -שהובילה את המבצע  -לרסס ע"מ למזער את התופעה ולהקל
על התושבים.
בשם כולנו :תודה לאלי דמתי  -מנהל מח' התברואה ,ולצוות עובדיו.
גיוס תרומות  -ארז דיווח בשמחה כי גויסו השנה תרומות בסך כ -9מיליון ,$
כתוצאה מההחלטה לצאת עם פרויקט גיוס תרומות לפני שנה.
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 $99,111מקהילת  eBisleBלהרחבת פינת החי בנוסף ל $-99,111שנתרמו למרכז
הלמידה בבי"ס על יסודי.
 $991,111מהגב'  akFarFלבניית מגרש ספורט במכמנים.
 $041,111מקרן  fBoBkeyMMלהרחבת אולם הספורט .ארז הזכיר כי תרומה זו
הובטחה לו בעת פגישתו עם הגב' רובינשטיין  -המנכ"לית החדשה של הקרן
בעת ביקורו בארה"ב בשנה שעברה .חלקנו בנושא יסתכם ב $ -911,111מתקציב
פיתוח לשנת  .9111ארז הוסיף כי תכנית ההרחבה תוצג בפני גב' רובינשטיין בעת
ביקורה במשגב בחודש נובמבר הקרוב.
 $41111מקהילת  hluusstkieלליווי ישובים בדואים.

ארז ביקש להודות לנתן גולן על הייעוץ והסיוע בהכנת "תיקי פרויקט" לגיוס תרומות
ולדפנה בן ברוך  -מרכזת הפרויקט .הוא הזמין את חברי המליאה להרצאתו של נתן
גולן בנושא גיוס תרומות ביום שישי .90.7.11
סיור באשחר  -ארז ביקש להבהיר כי ,בניגוד לנאמר בעתון "הד משגב" ,נבצר
ממנו מלהשתתף בביקורה של עצרת הסוכנות היהודית באשחר בעקבות אי-הבנה
בין המועצה לבין הסוכנות לגבי שעת הפגישה (מעיד על כך מכתב של נירית
מיכאלי  -מנהלת אזור כרמיאל-משגב).
סקר שביעות רצון  -גם השנה ,עורכת המועצה סקר שביעות רצון מקיף ומקצועי
על שרותי המועצה ותאגידיה .שאלונים חולקו לתושבים ובימים אלה מעובדים
הנתונים .ארז ציין כי הסקר יהווה בסיס לדגשים לתקציב לשנת .9111
חצר בי"ס הר שכניה  -הוחל בביצוע עבודות פיתוח בחצר בי"ס הר שכניה,
בעלות של כ -411,111ש"ח.
שיקום כבישים  -הוחל בתהליך שיקום הכבישים בהר גילון ,מעלה צביה ,הר חלוץ
ועוד.
כיתות לבי"ס הר גילון  -בימים אלה יצאנו במכרז לבניית  0כיתות.
אשכול פיס  -בימים הקרובים יוחל בביצוע גינון אשכול פיס.
מע"צ  -הסתיים התכנון של צומת משגב ,כולל התשתית לרימזור .אנו נמצאים לפני
הגשה למכרז ולוחצים שיוחל בביצוע עוד השנה .צומת הר שכניה וצומת יובלים
נמצאים לקראת ביצוע תאורה.
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ד .דו"ח בנושא בטיחות:

אורן דניאל  -קב"ט מוסדות החינוך של המועצה ורכז הבטיחות ,דיווח בהרחבה על
פעילות מטה הבטיחות ,שנגע בתחומים הבאים:

קייטנות  -נבדקו ואושרו ,כולל מסלולי טיולים .אתרים ללא רישוי עסקים נפסלו.
הטיולים ה"גדולים" לוו ע"י ג'יפ חפ"ק.
גנים ופעוטונים  -בוצעה ביקורת של מרכיבי הבטחון והוחל בתהליך רישוי לגנים
החדשים .בקרוב יותקנו בפעוטונים לחצני מצוקה שיחוברו למוקד (בגנים  -כבר
בוצע) .כמו-כן ,עברו כל הגננות השתלמות בנושאי בטיחות ובטחון ובקרוב תעבורנה
אותה השתלמות המטפלות בפעוטונים.
טיולי בתי הספר  -מתוכנן כנס בתחילת שנה"ל ע"מ לבדוק את מסלולי הטיולים
והתאמתם לשכבות.
אירועים/מסיבות  -כולם מתואמים עם מח' הבטחון ומאובטחים על ידה.
נאמני בטיחות  -קורס של נאמני בטיחות למוסדות חינוך יתחיל בשנה"ל הקרובה.
עזרה ראשונה  -קורס של מגישי עזרה ראשונה הסתיים השבוע עם  99בוגרים.
תאונות  -כל תאונה שמדווחת ,מתוחקרת ע"י קב"ט מוס"ח ומופקים לקחים.
ארז הודה בשם המליאה לאורן דניאל על פעילותו המבורכת.

ה .ועדת ערר לארנונה:

מליאת המועצה אישרה את הצטרפותה של חדווה ליבנת לועדת ערר לארנונה,
במקומו של יוסי קישיק שהתפטר מתפקידו.

ו.

קולחי משגב:

ז.

דיווח בנושא קרקעות:

מליאת המועצה אישרה את מינוים של שני דירקטורים חדשים בדירקטוריון של
קולחי משגב בע"מ :בני רייך  +שמעון בוחבוט  -מהנדס המועצה ,במקומו של
לואיס בלכר שהתפטר מתפקידו.

ארז הציג את יעקב יוניש  -רכז הקרקעות ,שגויס בעזרת הסוכנות היהודית לאור
הצורך שעלה לאחרונה במספר ישובים בטיפול בנושא קרקעות.
יוניש הסביר בהרחבה את עקרונות פעילותו ודיווח על הנעשה מאז התחלת עבודתו
במועצה בחודש ינואר  -בין היתר פגישות עם כל הגורמים השותפים לפעילות
המקרקעין בצפון במגמה לגבש הסכמה על פיתוח המודל של חילופי קרקע על
בסיס שיוויוני.
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ח .מודל שלטוני:
ארז דיווח על "חלוקת העבודה" בין המועצה לועדים המקומיים .הוא ציין כי הוקם
צוות רחב בהנחיית דב קהת ואריה הכט .נכון לעכשיו מצוי הצוות בשלב לימוד
והצפת בעיות ולהערכתו של ארז ,תמשך עבודתו לפחות כשנה.
ארז הוסיף כי ישנה כוונה להקים שני צוותים :אחד  -עם אורינטציה כלכלית והשני -

עם אורינטציה מבנית .לאור העובדה ש"ועדת המיליון" (הועדה הציבורית שדנה
בנושא העברת  9מיליון שקל מתקציב המועצה לישובים) סיימה את עבודתה ,הציע
ארז לחברי הועדה המעונינים בכך להצטרף לצוות הכלכלי .יפתח מיכאלי ביקש
להצטרף לצוות.
יוסי קסנר ,מי שהיה חבר בועדת המיליון ,הזכיר את החלטת הועדה להרחיב את
מסגרתה ולוח הזמנים ,לצורך דיון עקרוני ,ברמת מדיניות ,בנפח התקציב המיועד
להעברה לישובים מסה"כ תקציב המועצה .יוסי הציע שהועדה תוציא המלצה ברוח
זו לקראת אישור התקציב לשנת .9111
הוחלט כי תתואם פגישה משולשת :ארז ,אריה הכט ויוסי קסנר ע"מ לבחון את
הנושא ולראות איך מתארגנים לתקציב .9111

ט .הערכות לשנה"ל תש"ס:
ישראלה אלוני  -מנהלת מערכת החינוך ,דיווחה על הערכות המערכת לקראת שנה"ל
תש"ס ,מבחינת כ"א ,תקצוב והערכות פיזית.
קדם יסודי:
כ”א  -מערכת החינוך נכנסה לתהליך של שינוי ארגוני בתחום הגיל הרך ,במטרה
להפריד בין הניהול הפדגוגי לניהול האדמיניסטרטיבי .לאחרונה פורסם מכרז לגיוס
מנהלן9ית .ישראלה ציינה כי שיבוץ הסייעות הנו באחריות מערכת החינוך ואילו
שיבוץ גננות  -באחריות משרד החינוך.
תקצוב -
גנים :עפ"י החלטות ההנהלה9המליאה ,מופעל שינוי סדר עדיפויות בתוך התקציב
של מערכת החינוך .ישראלה צופה שהשנה תהיה מאוד בעייתית בגלל ההחלטות
שנתקבלו בתחום הגנים .התקציב שייבנה יובא לאישור.
מעונות יום :תכנית רג'יו אמיליה מופעלת עפ"י תקציב ישוב-מועצה .נכון להיום 91
ישובים מפעילים את התכנית והתקציב ייבנה בהתאם .ישראלה מדגישה כי עלולה
להתעורר בעיה אם ישובים נוספים יבקשו להצטרף אחרי בניית התקציב.
הערכות פיזית  -אנו אמורים לפתוח בשנה"ל הקרובה  44גנים 97 ,מעונות ו -9כיתות
גנים פרטיים .עיקר המאמצים מופנה לטיפול בבעיות של בדק בית ובטיחות.
לגבי הגן במכמנים :ארז ציין כי נכון להיום אין תקן עבור הגן במכמנים ואם משרד
החינוך לא יאשר תקן בקרוב  -לא נוכל לפתוח גן .בינתיים יעצנו כי הישוב ינסה
"לייבא" ילדים מהאזור או לחילופין יערך להסעת הילדים לכמון .יפתח מיכאלי
מבקש שייעשו מאמצים למציאת פתרון לפתיחת הגן אחרת ,לפי דעתו ,הדבר עלול
לפגוע ביכולתו של הישוב לשווק את עצמו ולקלוט משפחות חדשות.
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לגבי הגן בסלמה :אם לא יתקבל תקן ,נאלץ לסגור את הגן.
בתי ספר
כ"א -
בי"ס יסודי משגב :בימים אלה מסיימת תמי שמיר  -מנהלנית ביה"ס את תפקידה
וביה"ס נערך לקליטת מנהלן חדש .כמו-כן ,מתמודד ביה"ס עם נושא הקטנת ביה"ס,
דבר המחייב פיטורי מורים .לאור העימות על רקע זה עם ארגון המורים ,יתכן מצב
בו יקבלו מורים את משכורתם מבלי ללמד.
בי"ס במורשת :אחרי ש"כפו" עלינו בשנה שעברה פתיחת כיתה א' ,נשארנו כרגע
לבד ואין אנו יודעים איפה לאכלס את כיתה ב' .אנו מעבירים לשם כך מבנה יביל
מהר גילון ,מקדמים מימון וקונים ציוד .יצא מכרז ,גויסה מנהלת לבי"ס ובקרוב
יפורסם שמה .עדיין ממתינים להרשאה להתחלת בינוי ביה"ס.
בי"ס הר גילון :לאור העברת מבנה יביל למורשת  -תלמד השנה כיתה אחת במקלט.
בי"ס דו לשוני :מוכר ע"י משרד החינוך כבי"ס מיוחד .בינתיים  -אם יחסר תקן בבתי
הספר השונים כתוצאה ממעבר ילדים  -משרד החינוך ישלים אותו .אם המצב
ישתנה ,נפעל עפ"י אותה המדיניות הנהוגה כלפי מעלה צביה.
בי"ס על יסודי :מספר התלמידים יהיה גדול השנה ב . -911נמצאים בתהליך של
חשיבה על פיצול בי"ס .דיווח יימסר למליאה בסביבות חודש אוקטובר.
במישור הפדגוגי :לאור הדרישות העולות למגוון  -ייפתחו השנה מגמות חדשות כמו
ספורט וכו'.
רה-ארגון  -גידול אדיר של בי"ס התיכון ואנו לוחצים על בינוי .הצגנו בפני גורמי
משרד החינוך תכניות בסדר גודל של  4מיליון לטובת רה-ארגון במבנה הקיים.
התחושה היא שבקשותינו ייענו .יש לזכור שפתרון לעל-יסודי מותנה ב"הוצאת"
היסודי למבנה חדש במשגב.
חט"ב בסלמה :תיפתח ב -9בספטמבר .כולם מתגייסים לטובת הענין ונעמוד באתגר.
בינתיים ,נערכים לרכישת ציוד חדש.
תקצוב  -עובדים על תקציב עפ"י מודל של שנה שעברה :נורמטיבי פר ילד .הוא לא
יגדל השנה ואף אולי יקטן .עפ"י החלטת מליאת המועצה  -גורעים כל שנה מתקציב
בתי הספר במגזר היהודי ע"מ לתת למגזר הבדואי.
בעיות מיוחדות :שחרור ילדים מבי"ס הר גילון לטובת בי"ס במעלה צביה מעמיד את
המערכת במצב של אי נעימות.
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י.

מרכז קהילתי:
בנג'י גולן – מנהל המרכז הקהילתי ,הציג בהרחבה את מבנה המרכז ותחומי פעילותו.
כמו-כן ,עפ"י בקשת המליאה באחת מישיבותיה האחרונות ,הציג בנג'י את התקציב
של שנת  9111ופילוג תמיכת המועצה .הוא גם הדגיש כי המרכז יעמוד במסגרת
התקציב.
יוסי קסנר ויפתח מיכאלי ביקשו לראות איך באה לידי ביטוי החלטה המליאה
להעביר  911,111ש"ח נוספים לנושא הנוער .כמו-כן ,ביקש יוסי לראות פילוג
נורמטיבי :מס' משתתפים  +סבסוד פר ראש.
ארז דיווח על סיום עבודתו של בנג'י בקרוב .יצא מכרז לגיוס מנהל חדש ובינתיים
ימשיך בנג'י למלא את התפקיד .כמו-כן ,לסיכום השנה ,ציין ארז כי היו בה הרבה
מאוד קשיים אך גם הרבה מאוד הצלחות

יא .אנטנות סלולריות:

הנושא עלה לדיון לאור דרישת מכמנים להסיר את האנטנה שהוצבה בסמוך ליישוב.
מנוח שמלץ  -נציג הישוב ,הביע את חרדת התושבים מההשפעות השליליות על
בריאותם ,כתוצאה מקרבת האנטנה.

ארז סיכם את השתלשלות העניינים והדגיש שהוא פעל לאורך כל הדרך בתיאום עם
הישוב ועפ"י בקשותיו .כך גם נהג לפני קבלת ההחלטה בועדה והמחוזית ,למרות
שהזהיר את הישוב שהתנגדות נחרצת מצדנו עלולה לגרור אחריה אישור התכנית.
למרות הבדיקות שנערכו ,לפיהן הובהר מעל לכל ספק שלא תהיה שום פגיעה או
סכנה לסביבה  -ציין ארז כי ,בעקבות אישור התכנית ,החלו להגיע אליו פניות מן
הישוב ולאחר שהסביר כי עפ"י חוו"ד של היועץ משפטי שלנו ,אין לנו סיכוי
להצליח לשנות את ההחלטה בדרך משפטית  -הגיעו אליו מכתבי תלונה מתושבים
בישוב.
ארז הדגיש כי אין למועצה שום ענין בהקמת אנטנות בתחום המועצה והוא ביקש
ללמוד את הלקח מהאירוע .ניתן להתנגד אבל יש תמיד מקום למו"מ ועדיף לעסוק
בהידברות מאשר באלימות מילולית כלפי אנשי המועצה.
אריק רז  -יו"ר הועדה המקומית ציין כי קיימת הוראת שעה ,לפיה בשטחים
פתוחים ,החברות הסלולריות תעקופנה את הועדה המקומית .ברגע שהן מגישות
תכניות  -תכניות אלו מאושרות .כמו-כן ,ציין אריק כי במהלך החודשים האחרונים
התקיימו באופן קבוע פגישות בנושא .הועדה והמועצה עובדות בשיתוף פעולה מלא
כדי לראות איפה בכל זאת ניתן להסכים להצבת אנטנות עם סיכון מינימלי לסביבה.
אריק הוסיף כי הועדה פועלת נגד הצבת אנטנות ללא היתר בניה כדת וכדין ודואגת
להוצאת צווי הריסה נגדן .לאחרונה ,על מנת למזער את הסיכונים ככל שניתן ,הגיעה
הועדה לסיכום עם נציגי החברות לפיו ימוקמו כל המתקנים על תורן אחד .דבר כזה
אמור להתממש בקרוב בתרדיון.
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ע"ס מסמך פורמלי שבידיו ,ציין אריק כי נבדק נושא הקרינה ביסודיות והיא הוכחה
כלא מזיקה לסביבה .עפ"י אותו מסמך ,נקבע כי המכשירים הסלולריים שבידי
התושבים עובדים בעוצמה גבוהה יותר ככל שיש מעט אנטנות בסביבה.
לסיכום הדיון ,בקשו נציגי מכמנים את תמיכת המועצה לפעול להסרת האנטנה.
למרות אי יכולתם להתחייב וסיכויי ההצלחה הנמוכים ,הבטיחו ארז ואריק כי ,יחד
עם ברוך קומפנו ונציג מטעם מכמנים ,ינסו לפעול למציאת פתרון בראיה אזורית
אחראית.

יב .ש ו נ ו ת :
ועדת ביקורת  -בהמשך לפנייתה של לורה נייס  -החליטו ג'ון אפסון ואירינה
טרסיוק להצטרף לועדת הביקורת .מליאת המועצה אישרה את מינוים.
מנחת בר לב  -בעקבות פניותיהם של דב וינגרטן ויעקב ליכטר ,שהביעו חשש
מהשפעות שליליות (כמו רעש ,זיהום אויר) שעלולות להיגרם כתוצאה מהפעלת
המנחת ולאור הטענות שהנושא אפילו לא נדון בישיבת מליאה  -הזכיר ארז כי קוים
הליך ציבורי שכלל ,בין היתר ,ערב פתוח עם הסוקר והמתכנן ,אליו הוזמנו התושבים
באמצעות פרסום בעיתונות ובלוחות המודעות של הישובים.
בנוסף הוזמנו כל נציגי הישובים באזור המנחת לדיון בועדה המקומית שבעקבותיו
הונחו התכנית והתסקיר לעיון הציבור למשך שבוע.
לבד מן הצורך האמיתי שהוא רואה בהפעלת מנחת באזורנו ,הדגיש ארז כי אנו
מתחרים עם המנחת בכברי ,כפי שמעיד על כך דו"ח הפעילות של הרשות לפיתוח
הגליל  .בנוסף ,חשוב שמשגב תהיה זו שחוכרת את הקרקע  -דבר שיקנה לה את
הזכות בעתיד להחליט על תפעול המנחת אך ורק בהתאם להנחיות תסקיר ההשפעה
על הסביבה.
לסיכום ,הבטיח ארז כי יקוים דיון בנושא בישיבת ההנהלה הבאה וידווח במליאה
לאחר מכן .בינתיים מוזמנים כל המעונינים בכך לפנות לברוך קומפנו על מנת לראות
את תוצאות תסקיר ההשפעה על הסביבה ואם יורגש צורך בכך  -יוזמן הסוקר למתן
הסברים נוספים.

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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