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 /789' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 במשגב 09.01.51שהתקיימה ביום 
 

 
ברוך , (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (גילון)יוסי קסנר , (אבטליון)אביטל הכט , (ר"יו)ארז קרייזלר : השתתפו

יוסי בן סימון , (כמון)ניר גיא , (יעד)מתוקי  עמיקם, (חלוץ)יון אפסון 'ג, (חרשים)לורה נייס , (הררית)רוזן 
עלי סואעד , (ב"מצפה אבי)רון שני , (מנוף)אבי חנין , (מכמנים)מנוח שמלץ , (מורן)יוסי לוי , (לוטם)
הרי רודס , (רקפת)אורי יפה , (קורנית)יוסי קישיק , (צורית)יפתח מיכאלי , (עצמון)ישראל עוז , (סלמה)
 (.תובל)חדווה לבנת , (שכניה)טוביה קורנפלד , (שורשים)

שלום לטמן , (יודפת)דני עברי , (יובלים)יעקב ליכטר , (אל-טל)יוסי שפר , (אשחר)סקוט מן : חסרים
עזיז סואעד , (פלך)אירינה טרסיוק , (מעלה צביה)דני דוידי , (מורשת)אורי פיק , (לבון)אריה דהן , (כישור)
 (.אזור עודף)

, ('לסעיף ו)מיקי נבו , תמי דומאי, אלקה אמיתי, אורלי ירוסלבסקי, סואעדמחמוד , מוחמד סואעד: נכחו
מנחם , אלי רז, ('לסעיף ז)אורן דניאל , ('ט-'לסעיף ז)צדוק יפתח , ברוך קומפנו, ('לסעיף ה)לואיס בלכר 

 בטי שוייצר , רומה מנור, שאול אשואל, ענת וייס, ('לסעיף י)תרצה ריבק , ('לסעיף ח)סולומון 
 
 
 :אישור פרוטוקול .א

 .אושר 81.1.51מיום  6851' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
  
  

 :דיווח ראש המועצה .ב
, ולחדווה ליבנת( במקום שאול גרף)הנציג של כמון , ברכות לניר גיא - נציגים חדשים

איחולי הצלחה ושיתוף פעולה פורה לשני (. במקום נחשון קמר)הנציגה של תובל 
 .הנציגים החדשים

 

 .ברכות לתושבים. התכנית קבלה תוקף אחרי שנים של מאבק - מיידהד
 

חלקם נבעו , י עדויות"עפ. לאחרונה היינו עדים לאירועי שרפות באזורנו - שרפות
 .כתוצאה של הצתה וחלקם בשל רשלנויות למיניהן

שיכלול , הביטחון' י מח"יוכן נייר מטה ע, על סמך סיכומים של דני דוידי ממעלה צביה
 .לקחים והמלצות לעתיד

 

הרכז  -י יורם אבידור "טופל נושא הקרקעות במשגב ע, עד לפני מספר שנים - קרקעות
הפנה ארז בקשה לסוכנות , לאור הצורך שעולה לאחרונה במספר ישובים. המוניציפלי

מקווה . היהודית לסיוע במימון העסקת רכז קרקעות ואף התקבל כבר אישור עקרוני לכך
דיווח על תוצאות עבודתו של . תן יהיה להתחיל בטיפול בקרקעות משגבשתוך חודש ני

 . הרכז יימסר למליאה
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ימלא ארז , ל של אריק רז לתקופה של חודשיים"בעקבות יציאתו לחו - ועדה מקומית
 .את מקומו בועדה המקומית

 

מאנגליה ביקרו במשגב בחול המועד סוכות והחליטו  Belsizeנציגי קהילת  - תרומה
 ..ס"לתרום למרכז הלמידה של ביה

  
  

 :רים"אישור תב .ג
 .ב"רים הרצ"מליאת המועצה אישרה פה אחד את רשימת התב

  
  

 :2' עדכון תקציב מס .ד
הנובעים מהתאמת תקציב , גזבר המועצה ציין את השינויים בתקציב -שאול אשואל 
 . ל בפעולות ובשכר ומיישום מדיניות ההפרטה"לפתיחת שנה

 
והוא , 0' י עדכון מס"עפ, תקציב המוצע זהה בהיקפו לתקציב הקודםשאול הדגיש כי ה

 (. הכנסות מול הוצאות)ח "מיליון ש 66.8עומד על סך 
 

 .8' מס 0551מליאת המועצה אישרה פה אחד את עדכון תקציב 
  
  

 :הפקעות לצורך סלילת הכביש בהר גילון .ה
 -החוצה כמה חלקות פרטיות , צורית-ארז ציין כי מדובר בתוואי שונה של הכביש גילון

 (.שנכנסת לגילון" הזרוע"מדובר על )דבר שמחייב הפקעה לצורכי ציבור 
 

בהן נדרשת הפקעה , -80ו 05' מ עם בעל הקרקע בחלקות מס"ארז הוסיף כי מתקיים מו
 .מ להגיע לעסקת חליפין"ע, (59%)מאוד גדולה 

 
 :הוחלט

  בבעלות יהודית 86' לאשר הפקעה בחלקה מס. 

  לאחר הדיווח על , תתקבל ההחלטה בישיבת המליאה הבאה -80ו 05' לגבי חלקות מס 
 (.באחריות לואיס בלכר)מ "תוצאות המו    

  
  

 :דיווח מנהלי בתי הספר .ו
מנהלי בתי הספר השונים הוזמנו לתת סקירה קצרה על פתיחת שנת הלימודים בבית 

 :בסקירתם הדגישו המנהלים את ההישגים ואת המצוקות. ספרם
 

התלונן על הקושי הרב שיש בפתיחת , ס יסודי סלמה"מנהל בי -מחמוד סואעד 
ארז ציין כי בעיה זו תיפתר בקרוב עם . ב"הכולל בתוכו יסודי וחט, ס"ל של בי"שנה

 . ב בסלמה"בניית חט
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מ לגייס "ביקש לעשות משנה מאמצים ע ב סלמה"מנהל חט -מוחמד סואעד 
ן כי הוא מאמין שההרשאה התקציבית תגיע בימים ארז ציי.  ס"מימון להשלמת ביה

 .ס"דבר שיאפשר להתחיל בעבודות השלמת ביה, הקרובים ממשרד החינוך
 

ס "ציין בסיפוק כי קיימים בפעם הראשונה בביה ס על יסודי"מנהל בי -מיקי נבו 
ס לקח "ציין מיקי את הפרויקטים השונים שביה, כן-כמו. נהלים כתובים ותכניות עבודה

הוא הצר על הצפיפות הגדולה מאוד והדגיש החשיבות שיש במציאת פתרון . על עצמו
 .ארז ציין כי נושא הבינוי ידון במסגרת עדכון תכנית האב לחינוך. לטווח הקרוב

 
, הבעיות: ס על יסודי"דיון מקיף בנושא בי, במסגרת ישיבת מליאה, הוחלט לקיים בקרוב

 .האתגרים
 

דיווחה בהתלהבות על פתיחת  ס יסודי הר שכניה"בימנהלת  -אורלי ירוסלבסקי 
היא הביעה תקווה כי בקרוב . התכנים והתכניות לעתיד, ל בבית ספרה החדש"שנה

ארז הבטיח להציע להקצות סכומים למטרה זו במסגרת ". בתוך הגדר"יושלמו התשתיות 
 .'55תקציב הפיתוח של שנת 

  
ס "בביה" רוח חדשה"ציינה כי השנה נושבת  ס יסודי הר גילון"בי -אלקה אמיתי 

התלוננה אלקה על הצפיפות הרבה , יחד עם זאת. בזכות השיתוף בין ההורים למורים
כפי שעושה , י הפעלת סל שעות"ארז הציע לפתור את בעיית הצפיפות ע. 'בכיתות ה

 .ס יסודי משגב"זאת בי
 

ס "ה זוכה ביהציינה בסיפוק את הרווחה ל ס יסודי משגב"מנהלת בי -תמי דומאי 
ס נתקל בקושי תקציבי "ביה: אך אליה וקוץ בה. השנה בזכות הקטנת מספר התלמידים

היא הוסיפה כי .... ס ומדיניות הסבסוד פר ילד של המועצה"דווקא בגלל הקטנת ביה
 .נושא סל שעות מופעל בהצלחה

יחד . ס על יסודי"מסתמנת בעיה גדולה בגלל המצוקות בנושא בינוי של בי -לגבי העתיד 
ס יסודי "ציינה תמי את היחסים המצוינים הקיימים בין בי, עם זאת ולמרות הצפיפות

 .ס על יסודי והגורמים השונים בקמפוס במשגב"לבי
  

 :דיווח בנושא בטיחות .ז
ט מוסדות חינוך במועצה דיווח בהרחבה על הפעילות השוטפת במטרה "קב -אורן דניאל 

 .במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כאחדלהגדיל את המודעות בנושא בטיחות 
 

הציע אורן לבחון את האפשרות להפריד בין , ל"לאור העומס הגדול בטיפול בנושאים הנ
 .משרה לנושא הבטיחות בלבד½ נושאי הביטחון והבטיחות ולהקצות תקן של 

 
הוחלט לכנס שוב , י בקשתו"עפ. יפתח מיכאלי שיבח את אורן על ההישגים העצומים

, "לרדת יותר לפרטים"במטרה , את הצוות הציבורי שהוקם בזמנו לצורך גיבוש נהלים
 .ולדווח למליאה בתום בדיקתם, לבדוק מחדש את ההגדרות

 
 .ארז הודה לאורן דניאל בשם המליאה על עבודתו המסורה והמבורכת בתחום הבטיחות
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 :בטיחות בהסעים .ח

אוטובוסים חדשים והוא  8קבלו לאחרונה מנהל מחלקת התחבורה דיווח כי נת -אלי רז 
 .ציין כי תופעת הונדליזם פחתה בצורה ניכרת

 
עד עכשיו מתקשה מחלקת התחבורה : העלה אלי בעיה הקיימת במגזר הבדואי, כן-כמו

מצב זה אינו מאפשר לה . לקבל נתונים מדויקים על מספר תלמידים ושעות לימוד
אלי סיים . שהם בסופו של דבר המפסידים העיקריים, להיערך כראוי להסעת התלמידים

מיליון תלמידים  8 -085מחלקת התחבורה מסיעה בשנה למעלה מ: בנתון מרשים
 .מוסדות חינוך -15ממשגב ל

  
קצין הבטיחות בתעבורה החדש ציין כי הוא הגיע למחלקה המתפקדת  -מנחם סלומון 

על מנת , יחד עם זאת. עם נהגים בעלי מוטיבציה גדולה והרבה רצון טוב , להפליא
עוברים הנהגים באופן שוטף בדיקות רפואיות , לשמור על רמת תפקוד גבוהה
נערכות ביקורות , (מניעת החלקה, לקראת החורף, כמו)והשתלמויות בנושאים שונים 

 .בטיחות באוטובוסים הצהובים ובעיקר באוטובוסים של קבלני המשנה
 

 : ציין מנחם את היעדים שהוא הציב לעצמו השנה, כן-כמו
 

  שיכשירו אותן להחליף את הנהגים בשעת , ח"להעביר השתלמויות לנהגות מל 
 .חירום    

  להפעיל מחדש של נושא נאמני בטיחות . 

  להכניס נושא הדרכה לגיל הרך בבתי הספר . 
 

בנושא תנאי הבטיחות בהסעת , נציגת תובל -בהמשך לשאלתה של חדווה ליבנת 
הוחלט כי אלי יבדוק את  -לשונית בימי שישי באופן פרטי -יתה הדוהתלמידים לכ

 .הנושא
 

 .ארז בירך את אלי רז ומנחם סולומון על עבודתם המבורכת
  
  

 :שים בישובים"המלצות הועדה לבדיקת פריסת הרב .ט
המחייב הערכות שונה מזו , ארז פתח את הדיון בסקירה על המצב הביטחוני באזורנו

 .הקיימת היום בישובים
 

י החלטת מליאת "הציג את המלצות הועדה שהוקמה עפ, ט המועצה"קב -צדוק יפתח 
שים בישובים ואת הרציונל "לצורך בדיקת פריסת הרב 81.1.51המועצה בישיבתה מיום 

 . שעומד מאחורי המלצות אלו
 

הביעו חלק מחברי המליאה את חששם כי שינוי המצב וביטול , בדיון שהתנהל בנושא
הם הביעו את רצונם . יפגעו יותר ברמת הביטחון בישובים" היישובי"ש "משרת הרב

 .לראות ישובים יותר מעורבים
 
 



 5 

 
 :הוצעו ההצעות הבאות

 

 :הצעתו של ארז קרייזלר
מקצועית -בכפוף למינוי ועדה ציבורית, לאשר את המלצות הועדה והמודל המוצע

בין המודל " חיבור"כולל ה, שתבדוק התאמת תפיסת הביטחון האזורית למודל החדש
 .חודשים 3יימסר דיווח למליאה על תוצאות הבדיקה תוך . החדש לישובים

י "שים הקיימים בכפוף להתאמתם עפ"תינתן עדיפות להמשך העסקתם של הרב, כן-כמו
 .ב ובתאום עם המועצה"דרישות מג

 0: נמנע -  1: נגד - 5: בעד
 

 :הצעתה של אביטל הכט
דה עד אשר תושלם הבדיקה מול הישובים ולהציג הצעה לדחות אישור המלצות הוע

 .שתביא בחשבון שיתוף הישובים, חדשה
 5: נגד - 5: בעד

  
 .הצעתו של ארז קרייזלר התקבלה

 
שלפי דעתו שרר בעת " בלבול"לאור ה, עמיקם מתוקי ביקש לערוך הצבעה חוזרת

הביע עמיקם מחאה ודרש שתבוטל ההצבעה אם  -לאור סירובו של ארז לכך . ההצבעה
 .כי בקשתו לערוך הצבעה חוזרת היתה חוקית, יתברר לאחר בדיקתו

  
  

 :מוסיקה וטבע .י
, לאחר דיונים בצוות ההפקה ובפורום המנהלים של המועצה, ארז דיווח כי הוחלט

י מפיק "הפסטיבל יתנהל ע. להשאיר את מסגרת הפסטיבל ומטרותיו כבשנה שעברה
 . בותחדש שייבחר ובתיאום עם מחלקת התר

 
 :מליאת המועצה אישרה ברוב קולות את הצעת צוות ההפקה המפורטת להלן

 
  0555ט יתקיים בחול המועד פסח "פסטיבל מו. 

   כאשר השתתפות המועצה לא תעלה על , ח"ש 011,111מסגרת התקציב תהיה 
 .ח"ש 091,111    

   שינויים במסגרת התקציב יתאפשרו בכפוף לגיוס מקורות הכנסה נוספים ובאישור 
 .ועדת הכספים של הפסטיבל    

   תמונה ועדת כספים אשר תכין תקציב מפורט ותכנית עבודה לאישור הנהלת 
 .0.08.51המועצה עד     

 
 
 

 ארז קרייזלר        :רשמה
 ראש המועצה       בטי שוייצר
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