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א 1אישור פרוטוקולים :


פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המנין מס'  87.6מיום  78181.6אושר1
עמיקם מתוקי  -יו"ר ועדת ביקורת דיווח כי ,בהתאם לחוות הדעת המשפטית
שנתקבלה בדבר חוקיות הישיבה ,נתגלו ליקויים באופן זימון הישיבה 1אולם ,לאור
העובדה שלא נתקבלו באותה ישיבה שום החלטות אופרטיביות ,המליץ עמיקם
לאשר את פרוטוקול הישיבה ולגבי העתיד  -להקפיד על זימון ישיבות על פי חוק1



פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  .7.6מיום  .81.1.6אושר1

ב 1אישור תב"רים :

מליאת המועצה אישרה פה אחד את התב"רים לפי הרשימה הרצ"ב1

ג 1תכנית עבודה תשנ"ז :

ארז דיווח כי במשך שנת תשנ"ז הצליחה מליאת המועצה לעמוד בכמעט כל היעדים
שהוצבו לה בתחילת השנה1
נושא "אזורי רישום" יטופל מיד אחרי החגים במסגרת עדכון תכנית האב לחינוך1
סוכם בפגישה עם מנכ"ל משרד החינוך כי ד"ר עמוס טל ,ממשרד החינוך ,ינחה את
הנושא ויוזמן להציג המסקנות בפני המליאה1

ד 1הסעת ילדי צורית לבי"ס הר גילון :
ארז סקר בקצרה את השתלשלות העניינים מאז נודע על החלטת משרד החינוך
להפסיק את מימון הסעת ילדי צורית לבי"ס הר גילון1
1

מעבר לבעיה המיוחדת של צורית והצורך לפתור אותה באופן מיידי ,הדגיש ארז את
החשיבות שיש בקיום דיון עקרוני וגיבוש מדיניות לגבי הסעת תלמידים "ברי הסעה"
ואלה שאינם ברי הסעה (עפ"י הגדרת משרד החינוך)  -ואופן מימון ההסעה1
בתום דיון מקיף שהתנהל ,הוצעו שתי הצעות:
הצעתו של יוסי קסנר -
לגבי שנה"ל תשנ"ח  -תמשיך המועצה לספק הסעה לצורית במתכונת הנוכחית -
ובמימונה 1תוקם ועדה שתציע קריטריונים לגבי העתיד תוך  3חודשים1
הצעתו של ארז קרייזלר -
 המועצה תבצע הסעה של כל התלמידים (תושבי משגב) ,בחינוך הפורמלי,
הלומדים בתחום רשות חינוך משגב ,עפ"י מפת אזורי הרישום המאושרת1


הסעת התלמידים כפופה לעמידה במספר קריטריונים:
1.
17
13
14

תלמיד "בר הסעה"  -עפ"י הגדרת משרד החינוך1
בטיחות ובטחון (עפ"י חוו"ד של קצין בטיחות)
מינימום תלמידים מוסעים (עפ"י קביעת מנהל מח' תחבורה)
מימון1

כל תלמיד שעונה על קריטריון  - .יוסע ע"י המועצה ובמימונה1
תלמיד שלא עונה על קריטריון  - .תוצע לו הסעה בכפוף לעמידה בקריטריונים
17-4


המימון  00% :מועצה  00% 7הורים עפ"י התעריף שיקבע ע"י מנהל מחלקת
התחבורה והנהלת המועצה1

תוצאות ההצבעה
הצעתו של יוסי  -בעד 7 4 :נגד.7 :
הצעתו של ארז  -בעד 7 .4 :נמנע 7 7 :נגד0 :
הצעתו של ארז קרייזלר נתקבלה ברוב קולות.
עפ"י ההצעה הנ"ל  -תציע המועצה הסעה לכל התלמידים ,כאשר תלמידים שאינם
"ברי הסעה" יחויבו בתשלום1
בנושא צורית  -הוחלט לנסות לפתור הבעיה מול משרד החינוך לגבי השנה הנוכחית
ע"מ לתת להורים זמן להיערך 1אם הדבר לא יתאפשר  -ההחלטה הנ"ל תכנס לתוקף
כבר בשנה"ל תשנ"ח .במקרה זה ,תונחה ועדת כספים למצוא מקור מימוני לגבי
השתתפות המועצה ,מתקציב החינוך 1

ה .רכס יודפת-הררית:

תפיסת הפיתוח של הרכס גורסת שימור מרבי תוך כדי פיתוח מבוקר לתיירות
ובהתחשב בכושר הנשיאה של הרכס 1לדיון עלו שתי תפיסות המציגות את
האמצעים להשגת מטרה זו1

2

דורון רוהטין (מתכנן תכנית מתאר משגב) ודסמונד קפלן הציגו כל אחד את תפיסתו
לגבי תכנון הרכס 1דורון דיבר על פיתוח תיירות מבוקר ע"י הכנת תכנית אב מנחה
לרכס כולו  -ודסמונד על החשיבות שיש להיצמד לתשתיות קיימות בישובים
ולהימנע מפגיעה בשטחים הירוקים1
בתום סבב התייחסויות בקרב חברי המליאה וניסיונות שכנוע הדדיים ,הוחלט
(בעד - .6 :נגד - . :נמנע:)3 :


מליאת המועצה מסמיכה את דורון רוהטין ודסמונד קפלן להכין ביחד פרוגרמה
לתכנון תכנית מתאר לרכס ,אשר תתבסס על המסמך שהציגו נציגי הישובים
ועמותת הסביבה המתייחס לכיווני הפיתוח המופיעים במסמך והמפורטים להלן:
 בשטח המוגדר בתשריט המצ"ב כ"-פארק יודפת-הררית" יפותחו מתקני שרותמסוג שבילי הליכה ,ספסלים ,תצפיות ,בתי שימוש ציבוריים ,מגרשי חנייה
ואיסוף אשפה בלבד ,לשימוש מטיילים והציבור הרחב 1בתחום זה יהיו שמורות
טבע ונוף ,יערות ושטחים חקלאיים1
 שירותי תיירות (לינה ,הסעדה ,מסחר תיירותי וכו') יפותחו מחוץ לתחום "פארקיודפת-הררית" ובתחום הישובים והכפרים בסביבה 1על כל ישוב לקבוע מדיניות
לגבי פיתוח ואופי שירותי התיירות בתחומו 1התב"ע של כל ישוב וכפר חייבת
לכלול פתרונות ואמצעים למניעת פגיעה הנגרמת מתיירות ,באיכות חיי
התושבים1
 הדרך לאורך הרכס (מס'  )6.70תוגדר כ"דרך נופית"1 תוקם מנהלת לקידום ביצוע התוכנית וניהול השטח (נציגות :מוא"ז משגב,יישובי הרכס ,עמותת הסביבה ,קק"ל ,רשות שמורות הטבע ועוד)1

ו1



הפרוגרמה תובא לאישור המליאה תוך חודשיים1



מסיבות אתיות  -לאחר אישור הפרוגרמה ,תוכן התכנית המפורטת ע"י מתכננים
שאינם ממשרדם של דסמונד קפלן או עליזה רפפורט-רוטמן1

שונות:
נוהל לקבלת בקשות לשינוי גבולות שיפוט  -מליאת המועצה
אישרה את הנוהל לקבלת בקשות לשינוי גבולות שיפוט ,כפי שהוכן ע"י מהנדס
הועדה המקומית  -לאוניד מליקין עפ"י החלטת המליאה1
תשלומים לעמותת "משגב הגליל"  -ארז דיווח כי בישיבת ועד
העמותה האחרונה ,הוחלט על שינוי בהסדרי התשלומים לעמותה ,לפיו ייגבה מעתה
התשלום עבור החוגים מראש או במקביל1
בנוסף ,דיווח ארז על מספר התפתחויות:
דמיידה  -תכנית המתאר של דמיידה נכנסה לתהליך הפקדה ,לקראת מתן תוקף
סטטוטורי ובקרוב אפשר יהיה להתחיל לבנות1

3

חוסנייה וראס-אל-עין  -ועדת ההיגוי סיכמה את עבודתה ועד סוף השנה
יוחל בתהליך לקראת מתן תוקף הסטטוטורי1
כמאנה  -שר הפנים חתם על צו המאפשר העלאת הישוב מעל הקו 1הוחל
בתהליך בחירת ועד מקומי לכמאנה ,שתהיה אז זכאית לייצוג במליאה1
בשם מליאת המועצה  -ברכות לתושבי כמאנה ואיחולים של שיתוף פעולה פורה
עם המועצה1
הרחבת גבולות השיפוט  -אושרה לנו הרחבת גבולות שיפוט משגב לטובת
כמון ומכמנים1
נציג חדש לאזור עודף  -עפ"י הסכם הרוטציה שנקבע ביניהם ,יחליף עזיז
סואעד את מחמוד חסן סואעד כנציג האזור העודף 1בשם מליאת המועצה ,איחולי
הצלחה לעזיז1
חבר חדש בהנהלת המועצה  -בישיבת המליאה הבאה (ביום )761..1.6
נקיים בחירות בין הנציגים הבדואים ,לתפקיד חבר הנהלה במקום מחמוד סואעד
שסיים את תפקידו1

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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