פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 479/
שהתקיימה ביום  75.5.8במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,אביטל הכט (אבטליון) ,יוסי קסנר (גילון) ,מוחמד אבו-
דעוף (דמיידה) ,ברוך רוזן (הררית) ,ג'ון אפסון (חלוץ) ,מיקי נבו (חרשים) ,יעקב ליכטר
(יובלים) ,עמיקם מתוקי (יעד) ,שלום לטמן (כישור) ,שאול גרף (כמון) ,שמעון עינב
(לוטם) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,אבי חנין (מנוף) ,דני דוידי (מעלה צביה) ,עלי סואעד
(סלמה) ,נחשול ברק (צורית) ,יוסי קישיק (קורנית) ,אורי יפה (רקפת) ,הרי רודס
(שורשים) ,טוביה קורנפלד (שכניה) ,נחשון קמר (תובל)5
נכחו :משה רוט (גרעין תקווה) ,ענית וייס (לסעיף ג') ,ישראלה אלוני ,אורלי ירוסלבסקי
(לסעיף ו') ,לואיס בלכר ,קרנית גזית (לסעיף ד' ו-ה') ,מוחמד סואעד (לסעיף ו') ,רומה
מנור ,שאול אשואל ,בטי שוייצר5
ארז קרייזלר פתח הישיבה בדברי ברכה על הצטרפותם של שלום לטמן ,נציגה החדש של
כישור במקום רמי בן בסט  -ושמעון עינב ,נציגה החדש של לוטם במקום אבי הדרי5

א 5אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  37.8מיום  79545.8אושר5

ב .אישור תב"רים:
שאול אשואל התנצל על העיכוב שחל בבדיקת שינוי הפורמט של הצגת התב"רים
(כפי שנתבקש ע" המליאה)  -והוא הבטיח כי הנושא יבדק במסגרת ועדת הכספים
עד סוף יולי 57..8
התב"רים הבאים אושרו פה אחד:
מספר

נושא

תקציב

גורם מממן

873

על יסודי משגב  -שיפוצים והצטיידות

83,,77
(הגדלה)

חינוך התישבותי

,.8

הררית  -תשתיות  89יח"ד
תכנון חיבור שכונה לקו ביוב מאסף

899,999
.,999
(הגדלה)

מ 5השיכון
היטל ביוב

897

חלוץ  -תשתיות  .9יח"ד

8.9,999
(הגדלה)

מ 5השיכון

8,7

שכניה  -תשתיות  87יח"ד

8.9,999
(הגדלה)

מ 5השיכון

8.7

רקפת  -תשתיות  .3יח"ד

399,999
(הגדלה)

מ 5השיכון

1

893

קורנית  -תשתיות  89יח"ד

7,.,999
(הגדלה)

מ 5השיכון

78.

כמאנות  8 -כיתות גן מתועשות -
רכישה  +הצטיידות

47,999
(הגדלה)

מ 5החינוך

,.4

גילון  -הקמת מועדון
החזר עבודות ביוב ציבורי

3,.4,
(הגדלה)

היטל ביוב

7.3

מל"ח  -הצטיידות 7..8

89,999
(הגדלה)

מ 5הפנים

7..

מטווח  -שיפוץ

89,999

מ 5הפנים

ג 5נוסחת העברת כספים לועדים המקומיים:
עפ"י דני דוידי  -יו"ר ועדת הכספים ,לא הצליחה הועדה להגיע לתמימות דעים
ולהגיש המלצה בנדון 5לאור השונות הרבה בדעות החברים וההרגשה וההבנה שלדיון
כזה יש צורך במגוון רחב של משתתפים ,שייצגו היבטים שונים כגון ישובים קטנים,
רחוקים ,קרובים וגדולים  -החליטה הועדה להעביר הדיון למליאה לצורך קבלת
החלטה5
בדיון שהתנהל סביב הנושא ,ניתנה אפשרות לכל אחד מחברי המליאה להציג את
המלצתו לגבי אופן העברת הכספים לועדים המקומיים 5כמו-כן ,נרשמה מחאתם של
חלק מהחברים על שלא ניתנה להם ההזדמנות להגיש המלצה כתובה לקראת הדיון,
כפי שעשה זאת יעקב ליכטר5
בתום הדיון ,הוחלט ברוב קולות (בעד - 74 :נגד - , :נמנע )8 :לאמץ את הצעתו של
ארז קרייזלר ,לפיה תשמר שיטת ההעברה הנוכחית5
לבסוף  -ביקש יעקב ליכטר להביע את מחאתו על אופן העלאת ההצעות להצבעה5

ד 5תחנות המתנה בישובים:

מליאת המועצה אישרה את המלצת הועדה הציבורית לגבי קביעת קריטריונים וסדרי
עדיפויות לביצוע תחנות המתנה בישובים  -ואישרה התחלת ביצוע בהתאם לתכנית5

ה 5סדר עדיפויות לביצוע מערכות ביוב:

מליאת המועצה אישרה את המלצת הועדה הציבורית לגבי הקריטריונים לקביעת
סדר עדיפויות לביצוע מערכות ביוב בשכונות חדשות וקוים מאספים5

לואיס בלכר  -מהנדס המועצה דיווח כי בקרוב יופץ שאלון7סקר לכל הישובים ע"מ
לקבל מהם מידע מעודכן ומאושר 5עם איסוף החומר ,תכין הועדה הציבורית טבלה
לביצוע עפ"י סדר העדיפות 5טבלה זו תובא לאישור המליאה 5לואיס הוסיף כי עדכון
חוק העזר לביוב ,שיאושר כנראה תוך חצי שנה ,יסייע במימון חלק מהמערכות5
בנוסף ,הוחלט כי שאול אשואל ולואיס בלכר יוציאו מכתב לכל הישובים ,ובו
דרישה מהישוב לקבל אישור מהמועצה בטרם יבצע עבודות ביוב כלשהן5

2

ו5

שונות:
הצעות חילופיות להערכות לפתיחת שנה"ל תשנ"ח:
ארז קרייזלר בירך את אורלי ירוסלבסקי  -מנהלת ביה"ס הר שכניה ,ואיחל לה ,בשם
מליאת המועצה ,הצלחה בתפקידה5
במסגרת ההערכות לפתיחת שנה"ל תשנ"ח ,הציגה ישראלה אלוני  -מנהלת מערכת
החינוך ,את המצב הקיים (מס' ילדים  +מס' כיתות) מול הצפי לשנה"ל הבאה 5כמו-
כן ,הציגה ישראלה את החלופות שאמורות לתת תשובה לחוסר הצפוי בכיתות אם,
הנובע מגידול במס' התלמידים  -והמלצת מערכת החינוך לגבי כל אחד מבתי הספר5
בנוסף ,לאור העיכוב שחל בבניית ביה"ס הר שכניה והצורך הדחוף שיש במציאת
פתרון חלופי  -נבחנו מס' אלטרנטיבות וביניהן המלצת מערכת החינוך ,לפיה המקום
המתאים ביותר הנו החורשה מעל בית וללה בגלל קרבתו למתקנים ,עליו יוצבו
מבנים יבילים 5המשמעות הכספית של חלופה זו  449,999 :ש"ח שחלקו ימומן ע"י
משרד החינוך5
בתום הדיון שהתנהל ,הוחלט:
בי"ס הר גילון :לרכוש  8מבנים יבילים בהשתתפות משרד החינוך והשלמת מימון
מתקציב המועצה (כ -39,999ש"ח)5
בי"ס יסודי משגב :לאשר החלופה עם פיצול כיתות5
בי"ס על-יסודי :לאשר הפעלת כיתות עפ"י תקני משרד החינוך בלבד5
בי"ס הר שכניה :לאשר עקרונית המלצת מערכת החינוך אך ,במקביל ,במטרה
לנסות להוזיל עלויות אך בכל זאת לאפשר לבי"ס להתקיים כיחידה נפרדת  -להסמיך
צוות שיבדוק האפשרות לפתוח את ביה"ס בחצר של כיתות ב' במשגב (בי"ס
היסודי משגב יפוצה בהתאם)5
הצוות יגבש הצעה שתובא לאישור חברי המליאה באמצעות הטלפון ,תוך שבוע
ימים5
חברי הצוות :אביטל הכט ,יוסי קישיק ,טוביה קורנפלד ,שאול אשואל ,ישראלה
אלוני ,נציג ועד הורים בי"ס יסודי משגב5
ניהול ארנונה  -סלמה  :מליאת המועצה אישרה את הרחבת העצמאות
והניהול העצמי לתושבי הכפר בכל הנוגע לגביה וניהול הארנונה  -כמפורט במסמך
שהופץ לחברי המליאה5
אזור תעשיה בר לב  -הנושא נדחה לישיבת המליאה הבאה  -בו יוצג ע"י
משה יונס (יוני)5
בניית חט"ב בסלמה  -מליאת המועצה אישרה ביצוע עבודות הבנייה של
חטיבת הביניים בכפר סלמה ,ע"י החכ"ל5
ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
3

