פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 1179/
שהתקיימה ביום  72.11.72במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,אביטל הכט (אבטליון) ,סקוט מן (אשחר) ,יוסי קסנר
(גילון) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,ברוך רוזן (הררית) ,לורה נייס (חרשים) ,יוסי שפר
(טל-אל) ,שאול גרף (כמון) ,שמעון עינב (לוטם) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,אבי חנין
(מנוף) ,דני דוידי (מעלה צביה) ,רון שני (מצפה אבי"ב) ,עלי סואעד (סלמה) ,יפתח
מיכאלי (צורית) ,אורי יפה (רקפת) ,הרי רודס (שורשים) ,טוביה קורנפלד (שכניה) ,עזיז
סואעד (אזור עודף).
נכחו :דני ניר (מורשת) ,ישראלה אלוני ,גדי זיגלמן (לסעיף גנ"י) ,ענת וייס (לסעיף ג'),
מושיק גרוס (לסעיף ד') ,לאוניד מליקין ,דורון רוהטין ,נציגי כרמיאל  -אייל רותם ,אדם
מזור ,מאירה גלוסקינוס ,משה אדם ,תמר ארז-פיינגולד ,ירדנה שאול ,מיכל אושרוב
(לסעיף ה') ,שאול אשואל ,רומה מנור ,בטי שוייצר.
ארז קרייזלר פתח את הישיבה במספר עדכונים:
תשלום לגני ילדים טרום חובה  -ארז דיווח על החלטת הממשלה ,לפיה
בוטלה ,החל משנה"ל תשנ"ח ,השתתפות משרד החינוך בתשלום שכר לימוד בה זכו עד
עכשיו (לפנים משורת הדין) גני הילדים טרום חובה בישובי משגב.
ארז הוסיף כי ,לאור העובדה שבניגוד למשגב ,אושר לכרמיאל למעמד של אזור עדיפות
לאומית א' לתקופה של  3שנים ולהשתתפות בתשלום שכר הלימוד  -הוא החליט לא
להיכנע להחלטת הממשלה ולנסות להשוות למשגב אותו מעמד לו זוכה כרמיאל במקרה
הנ"ל .בין המהלכים שננקטו עד כה  -פניה למשרד ראש הממשלה ובמקביל ,הנחיית
היועצת המשפטית של המועצה להכין עתירה לבג"ץ באם המאמצים מול משרד ראש
הממשלה לא יישאו פרי.
גדי זיגלמן  -נציג הורי הילדים הביע את מחאתם וכעסם של ההורים .הוא טען בשמם כי
על המועצה לעמוד בהתחייבותה ולשאת בהוצאות שכר הלימוד ,ע"י ביטול החלטת
הנהלת המועצה והעלאת הנושא לדיון במליאה לצורך שינוי סדרי עדיפויות.
הוחלט:
 להקפיא בינתיים את החלטת הנהלת המועצה ואת החיובים להורים.
 להעלות שוב הנושא בישיבת ההנהלה הקרובה (ביום .)7.17.72
נציגים חדשים  -ארז בירך את הנציגים החדשים במליאה  -יוסי שפר מטל-אל
(במקום יצחק גולדמן) ויפתח מיכאלי מצורית (במקום נחשול ברק) .איחולי הצלחה
לשניהם !
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א .אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  11772מיום  7.11.72אושר.
לגבי סעיף ד' "הסעת ילדי צורית לבי"ס הר גילון" :נרשמה הסתייגותו של
יפתח מיכאלי לגבי סוגיית המימון והסבסוד של ההסעות במשגב .הוחלט כי נושא
הסבסוד יובא לדיון עקרוני וגיבוש מדיניות בישיבת המליאה בעוד כ -3חודשים.
ארז דיווח כי ,במסגרת ההדברות עם משרד החינוך ,הגיעה לביקור במשגב הגב'
שוש ימין  -מנהלת גף הסעים ,שנתנה הבטחה לפתור את בעיית המימון לגבי השנה
הנוכחית בצורית  -ואולי אף בכלל.

לגבי סעיף ה' "רכס יודפת-הררית" :בתשובה לאביטל הכט ,דיווח ברוך רוזן כי
הנושא יעלה לדיון בעוד  7מליאות ,כאשר דורון רוהטין ודסמונד קפלן יסיימו את
הכנת תכנית האב לרכס.

ב .אישור תב"רים:

שאול אשואל  -גזבר המועצה ,ציין כי התב"רים שמובאים לאישור כבר אושרו
במסגרת מענק פנים  '72בישיבת המליאה מס'  7772ולמעשה רק נדרשו שינוי
והתאמה בהתאם לבקשת משרד הפנים.
מליאת המועצה אשררה פה אחד את רשימת התב"רים הרצ"ב.

ג .צו ארנונה לשנת :8991

מליאת המועצה אישרה (בעד - 11 :נמנע - 1 :נגד )1 :את צו הארנונה הכללית
לשנת  ,1771שנערך בהתאם להנחיות מרכז השלטון המקומי ואישור ועדת הכספים
של הכנסת .תוספת חריגה לתעריף "מחצבות" בגובה  1%תוגש למשרד הפנים
ולמשרד האוצר .התוספת תקפה ומתייחסת לשנת הכספים  ,1771דהיינו לתקופה
.1.1.71-31.17.71

הוחלט להשאיר לשיקול דעתם של ועדי הישובים ההחלטה לשמור את הכספים
המוחזרים לישובים ( 3%מסכום הארנונה ,עבור גבייה מרוכזת)  -או לחלקם
לתושבים.
כמו-כן ,עפ"י הנחיות הממונה על המחוז  -אישרה מליאת המועצה את הרשימה
שהוצגה לפניה ,של חברי ועדת ערר לארנונה ,ועדת הנחות ומנהלי הארנונה במוא"ז
משגב ובסלמה.

ד .ועדת רווחה:

אביטל הכט  -יו"ר ועדת הרווחה ומושיק גרוס  -מנהל המרכז לפרט ולמשפחה,
הציגו את מטרות הועדה (שקמה בהתאם להחלטת המליאה) ואת הנושאים
המרכזיים אשר הועדה תתבקש לתת עליהם את הדעת כגורם מייעץ וממליץ
להנהלה ולמליאת המועצה .אביטל ומושיק הדגישו כי בכוונתם ללחוץ לשינוי סדרי
עדיפויות לנושאים חברתיים בשנת התקציב .1777
מושיק התבקש להגיש בישיבת המליאה הבאה את רשימת חברי הועדה ואת
פרוטוקול הישיבה הראשונה.
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ה .הרחבת גבולות שיפוט כרמיאל:

ארז סקר בקצרה את השתלשלות הדברים מאז נודע לנו על כוונתה של כרמיאל
להרחיב את תחום שיפוטה .הוא הדגיש שוב כי משגב בהחלט מבינה את הצורך של
כרמיאל להתרחב אך לא תסכים בשום אופן כי הדבר יפגע ביישוביה ובאופי הכפרי
שלהם.
ארז ציין כי עד עכשיו מתקיימים דיונים בין משגב לכרמיאל ,מתוך הבנה כי לשני
הצדדים אינטרסים משותפים ומתוך רצון להגיע להבנות לגבי שינויי גבולות
בהסכמה .יחד עם זאת ,הדגיש ארז כי באם הדבר לא יעלה  -רשאי שר הפנים למנות
ועדת חקירה שתקבע את תחומי השיפוט.

מליאת המועצה רואה באי-הגעתו של ראש העיר כרמיאל ,שהוזמן אישית ובכתב,
פגיעה בה וזלזול בחשיבות הנושא ,בעיקר לעתידו של האזור הכפרי.
נציגי כרמיאל הציגו את הרצונות התכנוניים שלהם הביעו גם הם את רצונם כי
המהלכים ייעשו בהסכמה .הם חזרו והדגישו כי אין מדובר מבחינתם ב"סיפוח
זוחל"  -אלא בהחלפת שטחים .כמו-כן ,הביעו נציגי כרמיאל את תמיכתם בהכרזה
על שמורת חילזון כשמורת טבע.
בתגובה לדבריהם של אנשי כרמיאל ,טען לאוניד מליקין  -מהנדס הועדה המקומית,
כי לא נתקבלה עד כה תכנית כלשהי מעירית כרמיאל לגבי שינוי תחום שיפוטה וכי
רמת הפירוט של הסקיצה שהועברה למועצה אינה מאפשרת בדיקה מעמיקה .יחד
עם זאת ,ציין לאוניד כי מהנתונים המצויים בידיו ,קיים חשש כי הפוטנציאל להרחבה
של חלק מישובי משגב עלול להיפגע מתכנית ההרחבה של כרמיאל.
הוחלט להטיל על הצוות שהוקם בישיבת מליאת המועצה מס'  1772מיום ,7.7.72
להכין הצעה נגדית להצעתה של כרמיאל ,שתהווה בסיס למשא ומתן אתם .ההצעה
תגובש ותובא לאישור המליאה בחודש ינואר הקרוב.
חברי הצוות :ארז קרייזלר (יו"ר) ,דני דוידי ,יעקב ליכטר ,ברוך קומפנו ,סקוט מן,
גבי מגן ,דורון רוהטין ,לאוניד מליקין ,אריה ארנר.
ו.

עדכון תקציב:

מליאת המועצה אישרה פה אחד עדכון תקציב  1772מס'  ,7כפי שהוצג ע"י שאול
אשואל  -גזבר המועצה .תקציב  1772עומד על
הכנסות  12,371,111 ....................ש"ח
הוצאות  12,371,111 ....................ש"ח

ז .נציג בדואי בהנהלה:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את הצטרפותו של מוחמד אבו-דעוף להנהלת
המועצה במקום מחמוד חסן סואעד שהתפטר מתפקידו.

ארז קרייזלר

רשמה:
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ראש המועצה

בטי שוייצר
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