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 71/60פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 

 במשגב 71.72.42שהתקיימה ביום 

רונן גל , (מנוף)אילן מאייר , (יודפת)דני עברי , (דמיידה)מוחמד אבו דעוף , (ראש המועצה)רון שני : השתתפו
 (.שורשים)רותי יהודה , (מורשת)רפי דיין , (מעלה צביה)

 .גיל גורייבסקי, שאול אשואל, אלון זלצמן, הןדודו ד, נירית סגל, ר חיה בנדק"ד: נוכחים

 

 אישור פרוטוקול .א

 ./051..10.5מתאריך  /5071 הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול הנהלת המועצה

 דיווחי ראש המועצה .ב

 
 יישוב לדורות

יועצות בנושא זה  שתי נשכרו ,כפי שדווח בעבר .נמצאים כעת בסיום של תהליכי הבקרה של יישוב לדורותאנו 
הדוח הוצג בפני רון וחיה ובאחת מהנהלות המועצה . היישובים ותושבים, ות במועצה7ו מול המנהליםדאשר עב

 .הקרובות הנושא יוצג ויידון

 
 כפר נוער ערבי

העמותה המפעילה רוצה . קיבוץ אשבל הסכים לאפשר את בניית הכפר בתחומו, כידוע וכפי שהוצג בעבר
כמו כן ייתכן כי . בה וייתכן כי משרד החינוך יעניק להם מבנים זמנייםלהתחיל לפעול בשנת הלימודים הקרו

 (.אזור אתגר)המבנים יוצבו בתקופה הראשונית בשטח המועצה 

 

 אתר קומפוסט חדש
 קיימת היתכנות. משגב תחום שיפוטש כרמיאל אשר בתוך "הוא ממערב למט (במקום צורית) נבחראתר חליפי 

כעת מתקדמים בתכנון ובחינת . המתקן יהיה סגור. יבה נתן את ברכתו לנושאוהמשרד להגנת הסב גבוהה לנושא
 .המימון יהיה ברובו באמצעות אשכול בית הכרם. סוגי הטכנולוגיה

 
 תחילת עבודתן של ועדות גיאוגרפיות

גבולות משגב : נושאים 0השנה יהיו . ובפרט במחוז הצפון יאוגרפיות בכל הארץהחלה עבודה להקמת ועדות ג
אנחנו משתתפים בדיוני הוועדות הללו וחשיבותן  .כאבול וחלוקת הכנסות בפארק תעשיות בר לב אזור עם

 .גבוהה
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 מבצע משרד הפנים להנחות בארנונה .ג

 

המבצע מאפשר . בארנונהעבר אפשרות למחיקת חובות בו ישנה מבצע ב הציע לרשויות לצאתמשרד הפנים 
התקנות . .0510-051לשנים , מראש, חובותיוי שהנישום מסדיר את בתנא ,0512עד לשנת  ותחובחצי מהמחיקת 

 .נישוםעצמן מתייחסות לחובות שטרם שולמו ואין הסדר עם ה
 ?האם ניתן להבטיח באופן גורף שהמסלול הנוכחי עדיף על מבצע של משרד הפנים: גל רונן
. קריטריונים מתאימים בהתקייםה בחוב ארנונ 5%/להמליץ  על הנחה בגובה ועדת הנחות מוסמכת : זלצמן אלון

 .פעמי של מחיקת חובות-גמישה ורגישה הרבה יותר מאשר מבצע חד ,ההתייחסות של הוועדה טובה
העמדה אשר הופץ -מועצה היא לא להצטרף למבצע מסיבות אשר פורטו בניירב הצוות המקצועי ההמלצה של

 .להנהלת המועצה
 

 .5: נמנע. 5: נגד. /: בעד .עשלא להצטרף למבצ ההנהלה מחליטה  : החלטה
 

 

 דיון בנושא פריצות ביישובים .ד

 (.מורשת)הדיון התקיים לבקשת רפי דיין 

ב ישב "מג. ב היו במועצה וגם המשטרה"מג, עד לפני כמה שנים :שינוי היערכות המשטרהעדכון על : שני רון
שטח  כל ב הייתה על"ת מגאחריו. מחסן הנשק, הסיור הכפרי, שם ישב מפקד החבל. בתרדיון במבנה שלנו

מעונה , (טלאל)עכו , משגב, כרמיאל -תחנות משטרה 2יישובי המועצה היו פזורים תחת , לעומת זאת. המועצה
כל כוחות  -ל החליט על אחדות הפיקוד"מפכה, ראשית :דברים' בעת האחרונה התרחשו מס(. חרשים)

רוב כאשר , המרחבים הקימה מחדש אתלאחרונה המשטרה . תחנות המשטרה יפ מפקד"המשטרה נמצאים ת
ששייכת  וחרשים( הנמצאת במחוז חוף)למעט טלאל , (ליד שפרעם)גליל מרחב יישובינו נמצאים תחת פיקוד 

אשר תחלוש כרום -ד אל'אחת במג: חדשות תחנות משטרה' באזורינו מקימים מס, בנוסף. למרחב גליל מזרחי
 .נוספת היא תחנת טמרהחדשה תחנה . (הר חלוץ ולבון ,תובל, כישור, פלך) יישובי הרכס הצפוניעל 

בעל תפיסת עולם  הוא כל מפקד תחנה. במקביל תחנות .העבודה היא מול , המצב בעייתי כעת: יפתח צדוק
 פרלפני מס. למועצה לא טובכי השינוי שנעשה  בכל הדרגים אנחנו עושים את המרב כדי להסביר. עצמאית

 /051של  הראשונהבמחצית . כדי לדון בנושא הפריצות (ב"מג) פקד החבלחודשים התכנסנו במורשת עם מ
 .לעומת התקופה המקבילה אשתקדבהתפרצויות  05%רואים ירידה של 

 .מבקש שמפקד התחנה ונציגי המועצה יגיעו ליישובים אשר סובלים מריבוי פריצות: שני רון

מפקדי תחנות המשטרה ונציגי המועצה ליישובים אשר סובלים להזמין את הנהלת המועצה מחליטה : החלטה
 .5: נמנע. 5: נגד. /: בעד. מריבוי פריצות
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 הנצחת חללי משגבב השתתפות המועצה .ה

בדוק אופציות מעבר תביקשנו שוועדת הנצחה , לאור בקשות שהיו בתקופה האחרונה לוועדת הנצחות: רון שני
 .חורשת הנופליםוהנחל הדומם , ס"חדר הנצחה בביה :לסטנדרט של המועצה

המשפחות השכולות . הנצחה בשבילי המועצההתכנית היא  .הוכנה במועצה תכנית שקיבלה אישור: בנדק חיה
לכל הנצחה נוספת  כפי שנעשה, ינות ההנצחה יחולו על המועצההשבילים ופ שעלויות ביצוע ותחזוקת מבקשות

 .שהיא מחוץ להנצחה הסטנדרטית שהמועצה מבצעת

 .מציע שוועדת הנצחה בשבילים תדון בבקשות המשפחות להשתתפות המועצה: מאייר אילן

 .אני מסכים: שני רון

הנושא יובא , ונזדקקבמידה . (באחריות גיל לזמן דיון בנושא)בשיתוף חיה ודני  מבקש ללמוד את הנושא: גל רונן
 .חוזר בהנהלת המועצה-לדיון

ועדת הנצחה בשבילים תקבל את ההחלטה להשתתפות של , תגבשהנצחה על בסיס קריטריונים שוועדת : החלטה
 .5: נמנע. 5: נגד. /: בעד .הנהלת המועצה מנחה את ועדת כספים להקצות קרן למימון הנושא, בנוסף .05%עד 

 

 הצגת עקרונות מנחים של תכנית החומש השנייה .ו

. העירו הערות שיוכנסו לטיוטת העקרונות חברי ההנהלה .העקרונות המנחים הוצגו ונסקרו בפני הנהלת המועצה
 .יתקיים דיון המשך בישיבת ההנהלה הבאה

 

 0512סקירת יעדי על לשנת  .ז

ות במועצה והדיונים 7כי העקרונות הורכבו בשיתוף המנהלים מודגש. בפני ההנהלה ונסקרו עקרונות יעדי העל הוצגו
 .בנושא זה יימשכו

 .יכון אנתרופוסופימבקש לבחון את נושא הקמת ת: מאייר אילן

 .הנושא ייבחן בוועדת חינוך ובהנהלה, זהו לא יעד לביצוע: שני רון

מבקש להוסיף ביעד  ,בנוסף .מבקש להוסיף את ביעד משגב הגליל את תכנית כביש עוקף סחנין: מאייר אילן

 .GIS מועצת משגב את הטעמת תכנית

 .כלכלי וההיערכות הכלכלית בהתאם-החברתימבקש להוסיף ביעד מועצת משגב את השינוי במדד : גל רונן

 

יעדי העל יובאו לדיון והחלטה . יערכו דיונים משלימים עם מנהלי האגפים במועצה. ההערות יוטמעו בטיוטת היעדים
 .בישיבת ההנהלה הבאה

 

 שונות .ח
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 ת"בקשות לחל

ם המקצועיים הגורמי בקשה אחת לא אושרה בהתאם להמלצות ;שתי בקשות אושרו ;נדונות "בקשות לחל 3
 .5: נמנע. 5: נגד. /: בעד. במועצה

 

 משגב מעלה צביה. א.הסכם מ

 .בשלב זה של הדיון רונן גל יצא מאולם הדיונים

נערך דיון ער בהסכם על כלל היבטיו ובכלל זה בהקשרים של  .הנושא הוצג ונסקר בפני הנהלת המועצה
 .תכנון ובניה ומשמעויות נוספות של המהלך, בטיחות

 .ס"בייחוד עבור בי –בעד לקחת סיכונים : מאייר אילן

 .ס"יש לקזז מהשכירות של ביה .נושא השכירות יילקח בחשבון, בנושא המימון של הצרכים: רותי יהודה

מעלה צביה ומשרד ההנהלה מאשרת למועצה להתקדם עם ההסכם מול . הסעיפים שנידונו ייבדקו 0: החלטה
 .5: נמנע. 5: נגד. .: בעד .החינוך

 

 'ב-'חוק הפיקוח על הצהרונים בגני הילדים וכיתות א

 .הנושא הוצג ונסקר בפני הנהלת המועצה

 

 

 רון שני

 ראש המועצה

 

 גיל גורייבסקי: רשם

 

 ח.ל.ט


