פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 389/
שהתקיימה ביום  89.3.62במשגב
משתתפים :ארז קרייזר (יו"ר) ,אביטל הכט (אבטליון) ,יוסי קסנר (גילון) ,ג'ון אפסון (חלוץ) ,לורה נייס
(חרשים) ,יוסי שפר (טל-אל) ,דני עברי (יודפת) ,עמיקם מתוקי (יעד) ,שלום לטמן (כישור) ,דני דוידי (מעלה
צביה) ,רון שני (מצפה אבי"ב) ,יפתח מיכאלי (צורית) ,יוסי קישיק (קורנית) ,אורי יפה (רקפת) ,טוביה
קורנפלד (שכניה) ,נחשון קמר (תובל) ,עזיז סואעד (אזור עודף).
חסרים :סקוט מן (אשחר) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,ברוך רוזן (הררית) ,יעקב ליכטר (יובלים) ,שמעון
עינב (לוטם) ,גלי שיר (מורן) ,אורי פיק (מורשת) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,אבי חנין (מנוף) ,עלי סואעד
(סלמה) ,ישראל עוז (עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,הרי רודס (שורשים).
נוכחים :דני ניר (מורשת) ,מושיק גרוס ,יפה יבין (לנושא "סמים") ,ישראלה אלוני (לסעיף ג') ,ד"ר אורית
שריר ,ברוך קומפנו (לסעיף ד') ,שלמה אלקחר ,ענת וייס ,שאול אשואל ,רומה מנור ,בטי שוייצר

לאור אירוע שהתרחש בשבועות האחרונים בביה"ס העל-יסודי ,ביקש ארז לפתוח את
הישיבה עם דיווח של הגורמים הנוגעים בדבר.
יפה יבין  -דוברת ביה"ס ,דיווחה כי ,בעקבות ידיעות שהגיעו ,הן בכתב והן בעל פה ,על
פעילות סביב נושא הסמים בביה"ס ומחוצה לו ,התגייסה כל המערכת (ביה"ס ,ועד ההורים,
מח' החינוך ,מח' הרווחה ,משטרה) ע"מ לטפל מיידית בנושא .יפה דיווחה על הפעולות
שכבר ננקטו  ,כמו :פגישות של מנהל ביה"ס העל-יסודי תלמידי כל השכבות ,נוכחות בעת
חקירת התלמידים המעורבים באירוע ושמירה על קשר איתם.
ישראלה אלוני  -מנהלת מערכת החינוך ,הדגישה כי האירוע נוגע לקהילה כולה וההתמודדות
תהיה יעילה רק אם כולנו נהיה שותפים .ישראלה בקשה את תמיכת המליאה במנהל וצוות
המורים ,במשפחות ובילדים.
ארז הוסיף כי נושא הסמים יסוקר בהרחבה בישיבת המליאה הבאה ,ביום .89.5.62

א .אישור פרוטוקולים:

אושרו הפרוטוקולים הבאים:
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  8876/מיום 38.88.6/
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  8762מיום 86.8.62

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המנין מס'  8762מיום :5.3.62
עמיקם מתוקי מחה על כך שלא הוזמן ,הוא קבל על חוקיות הישיבה ודרש הצבעה על
אישור ההחלטות שנתקבלו בה.
מליאת המועצה אישרה את חוקיות הישיבה (בעד - 81 :נמנע - 8 :נגד )8 :אולם ,ע"מ
למנוע הישנות המקרה בעתיד ,הוחלט כי יוכן נוהל לתיעוד הזמנות לישיבות שלא מן
המנין (באחריות רומה).

1

ב .אישור תב"רים:

התב"רים המופיעים ברשימה הרצ"ב אושרו ברוב קולות ונרשמה מחאתו של מנוח
שמלץ על כך שטרם קודם נושא מגרש כדורסל למכמנים.
יש לציין כי ברשימה הרצ"ב תוקנה הטעות שנפלה בפירוט הישובים בתב"ר - 689
מיחשוב גני ילדים (במקום  :עצמון ,קורנית ,מנוף ,מורן ,חלוץ  -צריך לקרוא :גילון,
דמיידה ,אבטליון ,מורן ,חלוץ).

ג .מדיניות תמיכת המועצה בבתי הספר העל-אזוריים:
לאור הפניות החוזרות ונשנות למועצה להשתתף במימון ילדי משגב הלומדים בבתי ספר
על אזוריים מחד  -ובהמשך להחלטת הנהלת המועצה לאשר מסגרת חינוכית במעלה
צביה ולהתייחס אליה כאל בי"ס על-אזורי מאידך ,הציעה ישראלה אלוני  -מנהלת
מערכת החינוך ,לקבוע מדיניות אחידה כדלקמן:
 השתתפות המועצה לתלמידי בתי הספר העל-אזוריים תהיה בגובה אגרת תלמידי
חוץ הנקבעת מדי שנה ומתפרסמת בחוזר מנכ"ל כפול מספר התלמידים תושבי
משגב.
 הסעות  -תנתנה בכפוף לקריטריונים של משרה"ח לגבי אותם בתי ספר.
מליאת המועצה החליטה לאשר את המדיניות המוצעת.

ד .שינויים בחוק העזר לפיקוח על כלבים:

ד"ר אורית שריר  -הוטרינרית של המועצה הציגה את השינויים המוצעים ע"י השרותים
הוטרינריים בחוק העזר לפיקוח על כלבים.
בין יתר השינויים  -הרחבת החוק גם לגבי החתולים (חובת סימון) וסימון אלקטרוני של
כלבים ,דבר שיאפשר מעקב טוב יותר.
רון שני מחה על כך שהתיקון לחוק לא הובא קודם לכן לדיון מעמיק בהנהלת המועצה.
לאור ריבוי מקרי הכלבת מחד והעובדה כי מדובר בשינויים לחוק שכבר קיים ,החליטה
מליאת המועצה כדלקמן (בעד - 88 :נגד - 9 :נמנע:)1 :
 החוק עם השינויים המוצעים מאושר.
 החוק יפורסם בישובים  -לידיעת התושבים.

ה .בקשת כסרא סמיע לשינויי גבולות:

מליאת המועצה החליטה (בעד - 89 :נגד - 8 :נמנע )1 :לאמץ את המלצת הנהלת
המועצה ואישרה העברת שטח לתחום שיפוטה של מו"מ כסרא סמיע .מדובר על
אדמות פרטיות השייכות לתושבי כסרא והנמצאות באזור ללא שיפוט.

כמו-כן ,יועברו חלק מהאדמות בשטח ללא שיפוט לשטח שיפוט משגב ,ע"מ לשמור על
רצף טריטוריאלי בין חלוץ לחרשים.
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ו.

הסכם שת"פ בר לב:

ארז הציג את ההסכם שנחתם בין משגב למוא"ז מטה אשר ועיריית כרמיאל ,לשיתוף
פעולה בניהול אזור התעשייה בר-לב  -והוא הדגיש כי משגב נשארת הבעלים של
הקרקע ,כולל קבלת הכנסות (למעט חלוקת הארנונה).
לאור שאלתו של יוסי קסנר לגבי הזיקה שבין החברה לפיתוח בר-לב לבין מנהלת בר-לב
 הוטל על ארז לבדוק את הסוגייה עם היועצת המשפטית של החברה הכלכלית ולדווחבישיבת המליאה הבאה.
מליאת המועצה אישרה את ההסכם (בעד  - 88 :נמנע - 8 :נגד.)1 :

ז.

תאגיד נטופה:

ארז דיווח על הקמת תאגיד נטופה ,שנבע מצורך אמיתי ודחוך לקדם את פתרון בעיית
הביוב של יודפת ,מורשת ודמיידה.
מליאת המועצה החליטה לאמץ את המלצת הנהלת המועצה ואישרה פה אחד
הצטרפות משגב לתאגיד.

ח .הצטרפות לאיגוד ערים בנושא ביוב:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את הצטרפות משגב לאיגוד ערים ,בהתאם לסיכום
אליו הגיעו נציגי המועצה ונציגי כרמיאל.
ארז ציין כי ברוך רוזן ישמש כיו"ר ועדת איכות הסביבה וסגן יו"ר האיגוד ללא תשלום.
הוחלט לארגן סיור לחברי המליאה במכון הטהור ,באחד מימי שישי מיד אחרי פסח.

ט .רכס יודפת-הררית:
ארז הבהיר כי הוא פעל בהתאם להחלטות המליאה לאורך כל הדרך הן בנושא אמנון
ודליה והן בפרויקט התיירות שהוצע בסמוך לאבטליון.
אביטל הכט הודיעה שישובי הרכס בהליכים להקמת עמותה שתפעל מול הועדה
המחוזית .כמו-כן ,הזכירה אביטל הצורך הדחוף שיש בנקיטת מדיניות ברורה בנושא
התישבות בודדים.
סוכם  :באחריות ארז לבנות צוות מצומצם המורכב מהנהלת המועצה לגבי הצעה
לטיפול בנושא התישבות בודדים .הצוות יגיש הצעה למליאת המועצה בחודש יוני
.8662
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י.

תכנית עבודה לשנת :8991

רומה מנור  -מנכ"ל המועצה ,הסבירה את התהליך הפקת החוברת וציינה כי מנהלי
המחלקות והרכזים משתמשים בה כחוברת עבודה בעבודתם השוטפת.

יא .הקמת תאגיד ביוב:

ארז עדכן את חברי המליאה בהתפתחויות בנושא פתוח מערכות ביוב במשגב והקמת
תאגיד ביוב.

הוחלט:
 לאשר הקמת תאגיד ביוב (עפ"י הנחיות מנהלת הביוב הארצית) ,שיהיה "אישיות"
משפטית נפרדת מהמועצה וינוהל כמשק כספים סגור.
 לאשר את הרכב הדירקטוריון של התאגיד ,כדלקמן:
חברי ההנהלה7מליאה :ארז קרייזלר (יו"ר) ,טוביה קורנפלד ,אבי חנין
נציגי ציבור מקצועיים :ארנון כרם ,דוד כהן ,ציפי אלרואי
שאול אשואל ,לואיס בלכר ,ברוך קומפנו
עובדי מועצה:

יב .ש ו נ ו ת :
דו"ח ועדת בקורת  -עמיקם מתוקי  -יו"ר ועדת ביקורת ,ציין כי הדו"ח
שהוגש מהווה סקירה של עיקר פעילותה של ועדת הבקורת .הוא הוסיף כי הועדה
התחילה לעבוד במרץ אך ,מפאת חוסר זמינות של חברי הועדה ,היתה מעט מאוד
פעילה בחודשים האחרונים.
לאור עובדה זו ,הביע עמיקם נכונות להמשיך לתפקד כחבר בועדה אך ביקש לשחרר
אותו מתפקידו כיו"ר.
מליאת המועצה החליטה פה אחד להרחיב את הועדה ולצרף אליה את החברים הבאים:
שלום לטמן מכישור ולורה נייס מחרשים (כפוף לאישורה של לורה).
ארז צין כי קיימת אפשרות להעסיק מבקר פנים .חלופה זו תכסה חלק גדול של עבודת
ועדת הבקורת ,אך היא תעלה הרבה מאוד כסף למועצה.
יום האדמה  -ארז עדכן את המליאה לגבי הערכות המועצה לקראת יום האדמה
החל ב -31למרץ.

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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