פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 79//
שהתקיימה ביום  995955במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,יוסי קסנר (גילון) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,ברוך רוזן (הררית) ,לורה נייס
(חרשים) ,ג'ון אפסון (חלוץ) ,יוסי שפר (טל-אל) ,שלום לטמן (כישור) ,עזיז סואעד (כמאנה) ,גיא ניר
(כמון) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,אריה דהן (לבון) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,רון שני (מצפה אבי"ב) ,דני דוידי
(מעלה צביה) ,דני ניר (מורשת) ,עלי סואעד (סלמה) ,דב וינגרטן (עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,יפתח
מיכאלי (צורית) ,אורי יפה (רקפת) ,הרי רודס (שורשים) ,חדווה ליבנת (תובל) ,טהא פעור (אזור עודף)9
חסרים :דוד סופרין (אבטליון) ,סקוט מן (אשחר) ,יעקב ליכטר (יובלים) ,דני עברי (יודפת) ,עמיקם מתוקי
(יעד) ,יוסי לוי (מורן) ,אבי חנין (מנוף) ,גדי כץ (קורנית) ,טוביה קורנפלד (שכניה)9
נכחו :ישראלה אלוני (לסעיף ג') ,דודו ,קופי ,יענקלה (לסעיף ו') ,אורנה מרום (לסעיף ז') ,שאול אשואל,
רומה מנור ,שרון שפריר ,בטי שוייצר9

א 9אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  6955מיום  9997955אושר9

ב 9אישור תב"רים:

מליאת המועצה אישרה (בעד - 91 :נגד - 0 :נמנע )9 :את רשימת התב"רים הרצ"ב9

ג 9פתיחת קרן מיועדת לפיתוח ואחזקת א.ת .תרדיון:

ארז ציין כי המועצה חתמה על הסכם עם התמ"ס על המשך פיתוח עצמי של א9ת9
תרדיון ,לפיו האחריות להמשך הפיתוח והאחזקה היא של המועצה ואילו הגוף המבצע
הוא החברה לפיתוח תרדיון בע"מ ,כאשר מקורות המימון יבואו ממכירת המגרשים9

לצורך ניהול הכספים כיאות ,מאשרת מליאת המועצה לפתוח חשבון נפרד בשם "פיתוח
ואחזקה של א9ת 9תרדיון" ,כאשר ניהול הכספים יהיה באחריות המועצה ושחרורם
לחברה המבצעת (החברה לפיתוח תרדיון בע"מ)  -עפ"י תכנית עבודה שנתית מאושרת9

ד 9פתיחת שנה"ל תש"ס:

ישראלה אלוני  -מנהלת מערכת החינוך ,דיווחה על פתיחת שנת לימודים "חלקה" בדרך
כלל בבתי הספר ובגנים9

במגזר הבדואי  -עד הרגע האחרון לא היה ברור היכן ילמדו ילדי כמאנה וחוסנייה ,בשל
סירובה של מו"מ נחף לקלוט ילדים אלה אם לא תשולם עבורם ע"י המוא"ז משגב
אגרת תלמידי חוץ 9בעקבות פגישה שהתקיימה אצל מר דורון מור  -מנהל מחוז הצפון
של משרד החינוך ,נפתרה בינתיים הבעיה והילדים ילמדו השנה בנחף 9המועצה תשלם
אגרה עבור השנה 9לגבי חובות העבר  -יתקיים דיון אצל מנהל מחוז הצפון של משרד
הפנים9
ישראלה הוסיפה כי בשנה"ל הבאה ייפתח בי"ס צומח בכמאנה 9הילדים החל מכיתה ז'
ייקלטו בחט"ב בסלמה שנפתחה השנה9
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ארז הציע שעם קבלת סיכום הפגישה שהתקיימה אצל מר דורון מור ,יקוים דיון
במסגרת הנהלת המועצה ע"מ לגבש מדיניות ,כנגזרת של עדכון תכנית האב לחינוך,
לגבי המגזר הבדואי9
ישראלה ציינה כי הנתונים לצורך אישור התקנים לבתי הספר נשלחו למשרד החינוך9
אחרי קבלת האישור ניתן יהיה כנראה לשחרר  2ילדים (לא שמית) לבי"ס במעלה צביה9
כמו-כן דיווחה ישראלה בשמחה כי למעלה מ -90תלמידי החינוך המיוחד (רובם מהמגזר
הבדואי) הגיעו למסגרות המתאימות ,בהסעה מסודרת  -דבר המהווה ההישג החשוב
ביותר של כל המערכת 9ישראלה בקשה להודות לקב"ס  -עומר סואעד ,שמאוד סייע
להצלחת הענין9
לבסוף ציין ארז כי התקבל אישור ממפעל הפיס עבור מגרש מקורה בבי"ס הר שכניה9
ביצוע העבודות אמור להתחיל בסוף שנה זו9

ה 9היטל ביוב למבני ציבור:

הנושא יעלה לדיון בישיבת המליאה הבאה9

ו9

סקירה על לבון:

על רקע תהליך בינוי ופיתוח לבון ולצורך תיאום ציפיות והבהרות ,הוזמנו אריה דהן -
נציג במליאה של הישוב ומנהל גני התעשייה בתפן ועו"ד אורנה מרום  -היועצת
המשפטית של תפן ,להציג "הצהרת כוונות"9
אריה סיפר כי פרויקט לבון התחיל לרקום עור וגידים לפני  7שנים ותוך כדי פעילות,
הוחלט להקים בו פרויקט משולב שיכלול פארק תעשייתי וישוב בו יתגוררו אנשי
תעשייה ,אנשים מהאזור וסטודנטים 9נכון להיום ,משתרע גן תעשייה על שטח של 10
דונם ,שפועל בשיתוף פעולה מלא עם המועצה והועדה המקומית9
אריה הוסיף כי קיימות כבר במקום  29יח"ד (מגורי סטודנטים) ,כאשר התכנית
המאושרת היא ל -985יח"ד 9כשלב ראשון ,מתכוונים להקים שכונה א' עם  90יח"ד ומיד
לאחר השיווק שלה  -להמשיך את הפרויקט 9אריה הדגיש כי הקריטריונים לגבי הבניה
מאוד מחמירים והוא הבטיח להעביר בקרוב למועצה עותק מתקנון הבנייה של הישוב9
תכנית הרחבה לישוב נמצאת בתהליך סטטוטורי9
על מנת ליצור תיאום והתאמה למבנה המוניציפלי במשגב ,התבקשו נציגי לבון לתאם
את תהליך הקמת האגודה והועד המקומי עם מנכ"ל המועצה בלו"ז קצר9

על מחלקות המועצה השונות להיערך לאספקת שירותים ללבון בהתאם לסל השירותים
ועפ"י תכניות האב השונות9
ז9

מו"ט :0222

דוד ,קופי ויענקלה  -צוות ההפקה של מו"ט  9555סיכמו את הפסטיבל כאירוע מאוד
חיובי ,שעמד ביעדי התכנים האומנותיים ,התיירותיים והתדמיתיים ,עמד במסגרת
התקציב והתנהל בהתאם לתכנית העבודה שהותוותה לו9
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יחד עם זאת ,ציין ברוך רוזן  -מנכ"ל הפסטיבל כי לא נוכל לקיים את הפסטיבל בשנה
הבאה ללא תיקון השחיקה הריאלית ע"י הגדלת תקציב הפסטיבל והשתתפות המועצה9
עפ"י המלצת הנהלת הפסטיבל ,החליטה מליאת המועצה (בעד - 96 :נגד - 9:נמנע:)1 :
 לאשר קיום הפסטיבל בחול המועד פסח שנת 92000
 מסגרת תקציב הפסטיבל תעמוד על כ -9מיליון ש"ח והשתתפות המועצה בתקציב
הפסטיבל תהיה  200,000ש"ח9
 תמונה הנהלה ציבורית אשר תשמש כגוף מטה לשליטה ,בקרה וניהול ההפקה9
הנהלת המועצה תאשר את הרכב הנהלת הפסטיבל ,אשר תכין תקציב מפורט
ותכנית עבודה שיוצגו בפני מליאת המועצה עד חודש דצמבר 99555

ח 9הקצאת קרקע לצורכי ציבור במעלה צביה:

מליאת המועצה מאשרת הקצאת קרקע במסגרת הפרשות לצורכי ציבור לאגודה
"עתיד-מעלה צביה" ,לצורך בניית קונסרבטוריון9

ט 9דגשים לתקציב :0222

ארז הציג את הדגשים שהוא גיבש להכנת תקציב המועצה לשנת  92000הוא ציין כי
הוא התייחס ל -9מעגלים שלפי דעתו יש להשקיע בהם 9בנוסף תיאר ארז את התהליך
עד לאישור הסופי של התקציב בחודש דצמבר הקרוב :גיבוש מסגרת צרכים ע"י כל
אחד ממנהלי המחלקות של המועצה ,גיבוש ,ע"י הנהלת המועצה ,של מסגרת
ה"יכולות" (מקורות) העומדים לרשותנו ולבסוף  -תהליך של איזון בין הרצונות לבין
היכולות ,על פי סדר עדיפויות9

לפי דעתו של רון שני ,המועצה צריכה לקבוע כל שנה נושא מרכזי אחד ולטפל בו כדגש
נוסף לעבודה השוטפת9
יוסי קסנר הציע גישה הפוכה מזו של ארז של הסתכלות על הכנת התקציב :לקבוע
קודם כל מה הם צרכי הישובים במעגל החיצוני ולאחר מכן לטפל בתקציב המעגל
הפנימי 9המטרה :הגדלת ההעברות הכספיות לישובים9
הוחלט :מליאת המועצה מסמיכה את ההנהלה לקבוע את מסגרת ה"יכולות" (מקורות)
כחלק מתהליך אישור התקציב9

י .דיווח ראש המועצה:
עיתונות  -בעקבות פרסומים שהופיעו לאחרונה בעיתונות ,הדגיש ארז כי אין בכוונתו
לנהל ויכוח עם חברי ההנהלה9המליאה באמצעות העיתונות 9הדלת והטלפון שלו
פתוחים תמיד לכל מי שמעונין לשוחח איתו9
בדואים  -בהמשך לדיווחו בהנהלת המועצה לגבי הקמת הועדה שאמורה לבחון את
המבנה המוניציפלי של המגזר הבדואי ,שב והדגיש ארז כי אין בידיו נתונים או חומר
נוסף כלשהו בנושא 9יפתח מיכאלי ביקש לפנות למשרד הפנים בבקשה לדחות הדיון
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בנושא ב -10יום נוספים ע"מ לאפשר לנו ללמוד את הנושא9
סקר שביעות רצון  -בישיבה הבאה ,יובאו הנתונים המעובדים לידיעת המליאה9
מעמד עדיפות לאומית א'  -בעקבות ביקורו של שר התמ"ס במשגב ,הוארך בחצי
שנה נוספת המעמד של איזור עדיפות לאומית א' לשני אזורי התעשייה9
משרד השיכון  -התמיכה של המשרד השיכון ירדה ב -50%בשנים האחרונות 9על דעת
השר ומנהלת המינהל לבנייה כפרית ,סוכם כי תתקיים פגישה ע"מ לדון בנושא סיוע
המשרד לישובים שמעוניינים לגדול אך מתקשים בכך9
סקר נכסים  -יעקב ליכטר פנה בשאילתא בנושא עם העתק לועדת ביקורת 9הנושא נדון
בישיבת ההנהלה והוחלט כי הסוגייה תיבדק 9בישיבת המליאה הבאה תוזמן ועדת
הביקורת לדווח על פעילותה בכלל ועל נושא סקר נכסים בפרט9
מנחת בר לב  -נערך דיון מקיף בהנהלת המועצה 9ארז חזר והדגיש כי ,עפ"י תוצאות
סקר השפעה על הסביבה ,לא תהיינה השפעות שליליות על ישובי המועצה ותיערך
בדיקת רעש נוספת לגבי אחיהוד בלבד ע"י המשרד לאיכות הסביבה9
חוסנייה וראס אל עין  -התכניות של שני הישובים אמורות להיכנס לדיון במועצה
הארצית בימים הקרובים9
ימ"ח  -ממשיכים במאמצים למזער את הנזקים 9מחר אמורה להתקיים פגישה בתל
אביב ,אצל סגן שר הבטחון ,יחד עם ראש עיריית סכנין9
שביתה ברשויות  -ארז דיווח על הערכות המועצה בימי השביתה ,שנעשתה בתאום
עם ועד העובדים9
החלטת המיליון ש"ח  -בהמשך לשאילתא שהועלתה ע"י יעקב ליכטר ,יפתח מיכאלי
ויוסי קסנר (במכתבם הרצ"ב) ,דיווח ארז על אופן ביצוע ההחלטה בהתאם להנחיות
המליאה9
יחד עם זאת ,מבקשת מליאת המועצה לקבל דו"חות ביצוע כולל קריטריונים לגבי:
 290,000 ש"ח (כספי המועצה) לאחזקה בחתך של ישובים  -זאת בנוסף ל-900,000
ש"ח דרך תקציב הפיתוח (באחריות ברוך קומפנו)9
 ההעברות בנושא נוער ,שכבר בוצעו (בכסף או בשירות) ואלה שתבוצענה עד סוף
השנה (בסכום כולל של  200,000ש"ח) בחתך של ישובים (באחריות בנג'י גולן)9

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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