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 61/11 ת המועצה מספרישיבת הנהל

 במשגב 1125121.52שהתקיימה ביום 

, (מעלה צביה)רונן גל , (מנוף)אילן מאייר , (יודפת)דני עברי , (דמיידה)מוחמד אבו דעוף , (ר"יו)רון שני  :השתתפו
 (.שורשים)רותי יהודה 

 (מורשת)רפי דיין  :חסרים

 גורייבסקי גיל, נירית סגל, דהן דודו, זלצמן אלון, אשואל שאול, בנדק חיהר "ד :נכחו

 קובי קורין ד"עו :ונעדר

 

 אישור פרוטוקול .א

בכפוף לתיקונים , /61.11.1מתאריך , /1161' מס ישיבת הנהלת המועצה פרוטוקולהנהלת המועצה מאשרת את 
 .י רונן גל"שהועברו ע

 

 דיווחי ראש המועצה .ב
 שגור אזור התעשייה בר לב-שילוב רשויות אל

אל כרום אשר מציעות כי יצטרפו  ד'מג, בענה, בעת האחרונה הועברו הצעות הצטרפות לרשויות דיר אל אסד
בתום . שותפים שווים 4כלל השותפים יהיו . הן מצטרפות בתנאים שווים. באמצעות אשכול בית הכרם, לבר לב

ההכנסות יעלו חזרה אחרי שמפעלים יסיימו , לאחר מכן. צפוי כי הכנסותינו ירדו בהתאם, תהליך ההצטרפות
 (.דונמים בבנייה 611-כ, פלהפארק מוכ)לבנות ויחלו בתשלומי ארנונה 

 
 תכנית הערכה של יישוב לדורות

, "יישוב לדורות"יישום  תהליךרכה ומשוב איך אנחנו מתקדמים עם הע, יועצות לבדיקה 6לאחרונה נשכרו 
 .ובהצלחה לא מבוטלת יישובים עובדים בתכנית 11-אחרי שכ

 

 ב בצפון"פיילוט של מג
קים אשכוליים תחת "שלושה מש. האזורית משטרהמפקד תחנת הל ב כפוף"לפני כחודש החל פיילוט שבו מג

. ב יהיה כפוף לתחנות המשטרה"מגשל חבל ה מפקד. ושלושה תחת פיקוד תחנת משגב, פיקוד תחנת כרמיאל
הפיילוט . למפקדי תחנות המשטרה יש אחריות על כל האירועים בגזרתם. ב בנושא"היו דיונים עם המשטרה ומג

ביקשנו . שוקי תחאוכה מ"נצ ב"ז מג"התקיימה פגישה עם ממ. למידה בנושא-ימת עקומתוקי, חדש לנו ולהם
ב יש כוחות משימתיים "למג. בכלל התחומים -קים האשכוליים יעבדו עם היישובים להכנה לחירום "שהמש

 . ייעודי לטיפול בבעיות ארציות או אזוריות
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 ס יסודי סלאמה"בי

עזיז עבר לתפקיד במחוז הצפון של . שהחליף את עזיז, פאדי סואעד -ס"לביה( זמני) מונה מנהל חדשלאחרונה 
, יהיו הוצאות מעבר לשיפוי הביטוחי. שיפוץ המבנה מסתיים ברובו. נעשה בהסכמה כאשר הכל, רד החינוךמש

 !מאחלים למנהל החדש הצלחה. בהשתתפות עצמית והצטיידות נוספת

 

 פגישה עם שר להגנת הסביבה
מתקיימים תהליכים . המרכזיים הוא אתר קומפוסט צורית שנמצא בכניסה ליישוב מצד צפוןאחד הנושאים 

הטכנולוגיה . מתקן סגור לשטכנולוגיה שיפעל בלאיתור והקמה של מתקן חדש מרוחק ממקומות מגורים ו
וכן  ,תיחזירי בר וחינוך סביב, על שפני סלעעוד דיברנו . ש מגידו"ש מנשה ומט"מט: מקומות בארץ 6עובדת ב

 .נושאים נוספים

 

 יוזמה להקמת כפר נוער ערבי

שיהיה במתכונת דומה לכפרי , בהקמת כפר נוער לנוער איכותי ערבי החברתי יזמים הציגו את הצורךמספר 
ר בני "למהלך יש תמיכה מצד ד. ובו יינתן חינוך לערכים ומנהיגות לנוער מהחברה הערבית, הנוער בפנימיות

מרכז , אבי כהן, ל המשרד לשוויון חברתי"לציין כי מנכ. ראש המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, פישר
בצמוד המיקום הנבחר הינו  .ח"היזמים רוצים להגיע לתחילת פעילות בשנת תשע. המשרדים בפעילות זו את

האחריות על המתקן . של היזם היא להגיע להצעת מחליטים במגזר הערבי בממשלה מטרתו. לקיבוץ אשבל
 .עם אגף החינוך וםתיא יבוצעהמשך ב. היוזמה ברוכה ואנחנו מקבלים אותה בחיוב. החינוכי תהיה של המועצה

 

 ליישובים הבדואים בצפון 1441החלטה 

החלטה במסגרת . הבדואים כולל יישובי משגב, ליישובים הבדואים בצפון מיליארד שקליםהחלטה זו מקצה 
כספים . חלטה זו רשויות מעורבות לא נכללותהב - לישובים הערבים₪ מיליארד  11שהקצתה מעל  266

מבני ובניית , הצטיידות, שיקום שכונות, ע"תב, לתכניות חינוך -ת היישובים שלנומתחילים להיות מוקצים לטוב
 .התכניות הללו נבנו על ידנו והמטרות ידועות. כל סכום שנכנס מקבל ייעוד לביצוע מיידי. תכליתיים-רווחה רב
 .בעיקר בתחומי החינוך, 266מדיי פעם מתקבלים תקציבים מתכנית  לציין כי

 

. והפנים האוצר ושרי הממשלה ראש בהשתתפותמחר היא תוצג במעלות תרשיחא  - לצפון ממשלה החלטת
 מול גובשה התכנית. המליאה בפני ויוצג מחר יתקבל המידע, השונים הממשלה משרדי בין מפוזר התקציב

 ורבאז איכותית תעסוקה עידוד הייתה שלנו הדרישות אחת. הכרם ובית מערבי גליל, מזרחי גליל - האשכולות
 בשבוע שהוצגה, הצפון בתכנית יצא החינוך משרד, כך בתוך. איכותיא "כ לקליטת מפעלים יכולת וסבסוד
 המטרה. פורמלי-הבלתי במערך מסובסד חוג יקבלוה -ד בכיתות ילדים -עיקרה. החינוך שר עם שאן בבית שעבר

 להיערך החלו ונועה אילה. המרחב בכלל הקהילתיים המרכזים הם השירותים ספקי. הבאהל "בשנה הפעלה היא
 .בהמשך יידון ההסעות נושא. זה לנושא

 
 שביתת הרשויות המקומיות

מיליון  611בשבוע שעבר התקיימה שביתה ברשויות המקומיות הסיבה הייתה בשל החלטת הממשלה לקצץ 
לא יהיה  סוכם שבחצי שנה הראשונה. 6112שקל מתוך תקציבי האיזון לפני אישור תקציב המדינה לשנת 

אנחנו כחלק מהמועצות . קיצוץ ובמהלך החצי שנה השנייה יתקיים משא ומתן לראות מה עושים הלאה
 .האזוריות היינו ביחד עם כל השלטון המקומי ולא רק כמועצה נפרדת
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 זלצמן אלון, אשואל שאול –דיון בנושא מדידת נכסים  .ג

 תהליך סקר הנכסים .כלל הרשויות לסקרי נכסיםש עליון שהוציאה את "החלטה של בימ -ברקע סקר הנכסים
 .במסגרת ההשגות על המדידות תוך כדי התהליך תושבים פונים ומקבלים תשובות. מתקיים

 . הישוב נכנס לחיוב, אחוז 111ל  21בין , ברגע שמסיימים .נקבע סדר הכניסה לישובים

 .במדידות והסקרים יוצרים שוויון, סקרי הנכסים מתבצעים על פני זמן ממושך

התקבלו נתוני המדידה אין אפשרות לדחות את החיוב של הנכסים שלגביהם  ,היועץ המשפטי וות דעתפ ח"ע
 .המעודכנים

באמצע . המורה לרשויות לחייב ארנונה בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה צ"בג החלטת התלכד עםסקר ה: רון
. חודשים ומעבירה את המידע לגזברות 3-4בים במשך יישו פרהחברה מודדת מס. ת המדידותהתהליך הוחלפה חבר

כדי להבהיר למודד , מה ואיך ייכלל -הוועדה שהייתה קבעה עקרונות . המדידותהשגות על לשתי קיימת אפשרות 
 .ובאיזה אופן מה יימדד

 .שנים בין חיובים 3לא מדובר על לכן ו 6112הפערים ייסגרו עד אמצע : גל רונן

 .אכן קיים עיוות בין מדידה ביישוב מסוים בתחילת ההליך לבין יישוב אחר שיימדד בסוף ההליך לדעתי :עברי דני
 ?האם סדר העבודה של הסקר הוא אקראי

 .כן :זלצמן אלון

 ?א החלטה או אילוץיהאם הסיבה לחיוב יישוב אחד לפני השני ה :עברי דני

 .אילוץ :קובי קורין

השוני בין . לרשימת סיווגים אחידה בכל המדינה, ה אחיד בכל המדינהמתגבש צוות לבניית צו ארנונ: שני רון
 . לעומת רשויות אחרות, השיטה זהה לשיטתנו כיום. הרשויות יהיה רק בתעריפים

 .ביישוב הכפרי אין אזורים: אבו דעוף מוחמד

 .שונים חוץ מאשר פנים יישובי וחוץ יישובי אזוריםאצלנו אין : שני רון

 ?המדידה מה מטרת: גל רונן

 .אז אין פרשנות, ברוטו-ברגע שהוחלט שהשיטה היא ברוטו. אחידות במדידה ובגבייה בכל המדינה: שני רון

 הפקת לקחים מאירועי השריפות .ד

ברוב , היישובים התארגנו. כמעט בכל היישובים -אירועים במשגב  11היו מעל , אירועי השריפות הרבים במשגב
. ה"הן עצמאית והן באמצעות כב, דאגו לכבותה -כאשר התגלו דליקות . לילה היישובים נפרסה רשת תצפיות בכל

בתחילה האש בערה . ביער הצמוד ליישוב השריפה פרצה: טל אל: אירועים גדולים שאילצו פינוי יישובים 4היו 
ה פונת, בתוך כך. כבאיות ומתנדבים כיבו את האש. למחרת האש התלקחה בשנית לתוך היישוב. מחוץ ליישוב

הבתים הדרומיים של היישוב . ימים אש התלקחה משעב לכיוון גילון פרלאחר רגיעה של מס. שכונה שלמה ביישוב
ובית אחד , כבאיות רבות הגיעו לגילון. המשטרהפקד תחנת ק הוא מ"מפקד החפ. ק"הוקם חפ, החשמל נותק, פונו

ם כוחות רבים עם מטוסי כיבוי עד רדת החשיכה ה העבירו למקו"כב. ניזוקו בעיקר מבחוץספים נובתים , ניזוק כליל
הייתה גם כוננות לסגור . בית הכרם עם עוצמות רוח חזקותקניון החשש היה מהידלקות של . מסוק בלבד -ולאחריה 

התארגנות . ג"רט, ל"קק, א"קיים קשר טוב גם עם מד. ה עובדים היטב"קים של משטרה וכב"החפ. 41את כביש 
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לאחר מכן הוחלט . עם קבלת החלטה על פינוי היישוב נשלחו אוטובוסים שלנו לגילון. דהיישוב הייתה טובה מא
 .שעות האירוע הסתיים עם כוננות גבוהה פראחרי מס. לפנות את הרחובות הדרומיים שהתפנו למועדון היישוב

תושבים  פרום מסנותרו במק, היישוב כולו פונה בצורה מסודרת. להר חלוץ נחףהחלה לעלות אש בין  בלילה למחרת
בהמשך הלילה חלקם שוכנו במורן ובכפר . חלקם התפנו לכרמיאל. תושבים רבים פונו למועדון לבון. ה"לכבלסייע 

תושבים הורשו לחזור . כבאיות נותרו במקום להשגחה. האש כובתה לקראת אמצע הלילה. הילדים בכרמיאל
השריפה התפשטה לכיוון חרשים  יותר מאוחר. הכיבוי-גרור עם קטנים מוקדים כיבוי תוך שישי יום במהלך לבתיהם

כולל הכבאית שנמצאת בכוננות , היה מאמץ גדול מאד. מטוסים רבים הופנו לטובת כיבוי האש. במהלך יום שישי
ופיח  שרופה במכונית הסתכם הנזק חלוץ בהר ואילו בחרשים נזק היה לא. היטב המאורגניםבחרשים של התושבים 

 היה הפינוי. ופעילות ערב ארוחת עם במורן התארחו התושבים, בבוקר שבת עד ללילה פונה חרשים גם. לבתים
 .חריגים אוויר זיהום ערכי בגלל

 בתים מספר של פינוי היה. מהר זאת גילו היישוב תצפיות. הראשונים לבתים עד ביעד שריפה אירעה, כך בתוך
 .מרובה בהצלחה ליעד הופנו חרשים מעל שהיו המטוסים. הזו בשכונה

, אספקה ליישובים, ציוד, פינויים: חיה הייתה אחראית על הפעלת המוקד וכלל העבודה הפנימית -במועצה
רוכזו כל ההוצאות להתחשבנות מול , בתוך כך. נרכש ציוד רב ליישובים שנעשה בו שימוש מרבי. 'לוגיסטיקה וכו
אחרי שהכל . ת וכן באמצעות הסוכנות היהודיתהמשפחות שנפגעו קיבלו דרכנו מענק התארגנו. משרד הפנים

. ל ומשרד הפנים"רח, ר"פקע, א"מד, ה"כב, משטרה: התכנסנו להפקת לקחים עם כלל הכוחות החיצוניים, הסתיים
הלקחים . הנזקים הם דיי מינימליים ואין נפגעים. לא נזקקנו -למזלנו . התקבלו הרבה הצעות לעזרה מחממות לב

עריכת . אספקת מים באירועים באמצעות קולחי משגב. עצמאית -פינוי תושבים : רמי מקצועגו6מועצה -העיקריים 
מערך . תאורה בלילה בזמן ניתוק חשמל. הזדהות בעלי תפקידים בשטח. יישובים6משטרה6ה"היכרות בין גורמי כב

 .בעלי צרכים מיוחדים, שליטה, הודעות

 .תישלח במקביל ר וועדים"הפקת הלקחים עם פורום יו

. קיימת החלטה בשלושת היישובים לקדם פתרון בעניין זה: בהר שכניה הסלולאריתנושא הקליטה : מאייר אילן
 .מבקש לקדם את זה

 .הנושא יקודם באמצעות המועצה .מסכים :שני רון
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 :שונות .ה

. ביקש לעזוב (כמון)מורג  יוסי ,ר הנוכחי"היו. ר מטעם משגב"יו כל שלוש שנים מתחלףב: ר לשותפות ביחד"יו. 1
 .ההנהלה מחליטה לאשר את המינוי. ניר הסכים. ר"להתמנות ליו שפעיל בשותפות( מנוף)ביקשתי את ניר ברעם 

 .1: נמנע. 1: נגד. /: בעד

 .נועה וענת לא מאשרות את הבקשה. ת לסייעת תושבת סלאמה"חל. 6

 .ייתכן שאנו לא מכירים את הרגישות בנושא: יהודה רותי

. לפי ההמלצות, חייבים סטטוטורית לאשר או לא לאשר, בכל אופן. ת הוא נושא בעייתי"א החלנוש: עברי דני
נושא שמירת הזכויות הוא . לא רואה מקום להתנגד להמלצות. או להחליט אחרת, אפשר לשאול את הממליצים

 .קריטי

 .לא חסרות סייעות שמחכות לעבודה. קיים עודף סייעות: אבו דעוף מוחמד

 .נקודה של דני עומדתה: שני רון

 .ההנהלה קיבלה החלטה לזמן את ענת בן ארי לדיון בנושא

  רון שני

 ראש המועצה

 .גיל גורייבסקי: רשם

 ח.ל.ט


