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  :אישור פרוטוקול .א
 

 .2159051921מתאריך  90521פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מספר הנהלת המועצה מאשרת את 

 

 :דיווחי ראש המועצה .ב
 

 כנס של הרשות לפיתוח הגליל .5

לאחר . השר אריה דרעי בהשתתפותו שללכבוד השנה החדשה הרשות לפיתוח הגליל קיימה כנס 
סגרת הפרויקטים שלהם פנינו למנהל מכמעט תמיכה ב שהגענו להבנה כי משגב למעשה לא מקבלת

אקונומי -הנחיה לעבוד רק עם רשויות חלשות שנמצאות בדירוג סוציו קיבל הרשות שמצידו הסביר כי
כיצד  בו נדוןומעלה  1כל הרשויות בגליל שנמצאות באשכול סוכם עימו שהרשות תזמן דיון עם . נמוך

 .את מדיניות הרשותניתן לשנות 

 

 חנוכת המבנה החדש של עיריית סחנין .2

נפגשו , ערכו ביקור בעירייה, בראשות ראש המועצה, נציגי המועצהעוברת למבנה חדש ועיריית סחנין 
ליאוגרפיה ק – בשם המועצה תשורהקו והעני אותו לרגל המעבר למבנה החדשבירכו , עם ראש העיר

 .בעבודת יד שהוזמנה מאמן מקומי

 

 מבנה הדרכה של גן הקיימות .3

בקרוב יערך . ןהגיעו לסיומ כיתות להדרכות בנושא קיימותהעבודות להקמת המבנה החדש אשר מכיל 
חל לאחר מכן ת. ל"מאוסטרליה ונציגי קק כה רשמי של הכיתות בהשתתפות המשפחה התורמתטקס חנו

 .בו הפעילות בהובלת אגף קיימות וסביבה
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 במגזר הבדואיחדשות תוכניות  .4

. תחום הילדיםהעלאת רמת הגנים ו, תחום התעסוקהבעיקר ב, במגזר הבדואי החלו לפעול תוכניות חדשות
כן החלה . להשתלב בשוק העבודה והעלאת איכות הטיפול בגנים המטרה היא לגרום ליותר נשים וגברים

מדובר . לנוער 'פנאי וכו, חינוך, יבטים שונים של בריאותשתכליתה בחינת ה "019"בשם  תוכניתלפעול 
הצלחנו להכניס את עד שלבסוף משגב ניסתה להתקבל  שנים רבות של בקשותשבמשך ארצית תוכנית ב

ית התוכנ את פעולתההחלה , כמו כן. יש כבר רכזת והיא החלה לפעולבשטח . לתוכנית הישובים הבדואים
 .למניעת אובדנות

 

 תאונת דרכים בכפר מנדא .1

לא קיבלנו . מנדאכפר חזרה מבית הספר בהביתה בנפגע בדרכו אשר דמיידה נודע לנו על תלמיד תושב 
רק יום או יומיים לאחר האירוע כאשר  כךולמדנו על  דיווחים מבית הספר או אגף החינוך של כפר מנדא

המועצה יחד עם קצין הבטיחות של מיד נשלחו למקום . שאינו סביר דבר, מייל בנושאר הוועד שלח "יו
 .כלל לעליית נוסעיםמתאימה אינה רחבה האשר העבירו דיווח לפיו  התחבורה' מחמנהל 

נודע לנו בתחילת , לדוגמא. טוב מנדא בנושא חינוך הוא לאכפר עם של המועצה כל הקשר יש לציין כי 
ולא ממערכת מפניה שערכו הורי התלמידים וגם זאת  ,בתי ספרהשנה שתלמידי דמיידה פוצלו לשני 

נכון להעביר את התלמידים לבתי הספר מחשבות האם  יםמעוררכל הנושאים הללו . של הכפר החינוך
כבר עכשיו יש . כךהתושבים בדמיידה לא רצו בשנעשה זאת אך מאיתנו ביקשו אשר בזמנו , בכאוכב

מדובר  אם כי, מהלך שכזה בבחינתנתחיל על כן ופן פרטי ובא כמה תלמידים שכן לומדים בכאוכב
 .בתהליך ארוך של בחינה

 

 כרמיאללענייני ביוב דרישת איגוד ערים  .ג

אשר איגוד , כרמיאללענייני ביוב משגב חברה באיגוד ערים ראש המועצה פתח והציג את הנושא באומרו כי 
שאנו ככמות השופכין , 8%החלק היחסי של משגב בשותפות עומד על . ת בחוקישות משפטית מוגדרהינו 

 .(מתקן טיהור שפכים) ש"מטמזרימים ל

ח "עם מכתב מלווה של רו, ר האיגוד"יו, גרינברגרינה ' הגבמאת  מכתבלפני מספר שבועות  להקיבהמועצה 
היום  נההוזמ הנהלת האיגוד. לאיגוד חברת מקורותבוררות בין בו התייחסות לפסק , גזבר האיגוד, חגי אפלקר

אפלקר מייצג  יח חג"רו .לדיון במטרה להציג את הנושא בפני הנהלת המועצה ולאחר מכן לענות על שאלות
ל "מנכ, סמי ניסןהיועץ המשפטי של המועצה ו, ד קובי קורין"עוגם  משתתפים בדיון .את הנהלת האיגוד

 .קולחי משגב ונציג משגב בהנהלת האיגוד

. חצית השניה של שנות התשעיםשר הפנים במהאיגוד נחתם על ידי קמה של הצו ה –ח חגי אפלקר "רו
 ורהעל שהאיגוד לשם הקמתו חתם . בקעת בית הכרםישובי כרמיאל וש לעיר "היתה הקמת מט מטרת הצו

, לאורך השניםו נש וכך פעל"הסכם הפעלה לתפעול המט ,בין היתר, מקורותחברת של הסכמים עם 
נדרשנו לקלוט  ,שנים 29 -למעלה מ, לאחר שנות הפעלה. עם השנים הלכו וגדלושבהתחלה בהיקפים קטנים 

ש "המט מלוות מדינהבתחילה המהלך לא צלח אך לאחר שקיבלו . סחנין ודיר חנא, גם את עראבהלאיגוד 
 .הורחב בכדי לשרת את הישובים הללו
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הלוואה של מקורות  19% -שויות החברות וב של הרמלוות ביו 19% ש היו"מקורות המימון להקמת המט
לאורך השנים דרשה מקורות מהאיגוד לשלם חובות . שנים שהאיגוד היה צריך לשלם 19לתקופה של 

ח "רווחלט להעביר את המחלוקת לבוררות של ה לאחר דיונים ארוכים. ושהאיגוד לא שילם שלטענתה נצברו
במהלכן פנה האיגוד גם , ה מאוד שניםלקח הרבהתהליך . רדוצורף שותף נוסף ממשלאחר מכן משה לאון ו
 08 שמחייב את האיגוד לשלם למקורותנקבע פסק בוררות שקיבל תוקף של פסק דין  1920בשנת לערכאות ו

ריביות מתווספות לסכום גם סופי העד לתשלום כאשר , ריבית 09% -קרן ו 19% -אשר מורכבים מ₪ מיליון 
 .מאוד גבוהות

הם דלים מאוד ומתבססים על הכנסות מהצרכנים ולאיגוד יש לרשות האיגוד המקורות הכספיים שעומדים 
להיווצרות  אם מנתחים את הסיבות. ₪מיליון  19 -כיום גרעון משמעותי בהון העצמי שלו אשר עומד על כ

שילמו את  לא הרשויותגדול מיתר למעשה חלק , יאל ומשגב ששילמו לאורך השניםלמעט כרמ –החוב 
 ,מצד אחד, כאשר, ₪מיליון  19מתנהלים היום כנגד רשויות בסדר גודל כולל של בשוטף ויש תיקים ה ןחוב

לעיתים קרובות האיגוד עורך בהסדרים ש, מצד שנינדרש לשלם את פסק הבוררות כולל ריביות והאיגוד 
 .נדרשים לוותר על חלק מהריביות

מקורות . שויות לא שילמו את חובן או ששילמו באיחור ניכרעיקר החוב שלנו נובע מזה שהר, כאמור
הוא  עליהם הם מתבססיםהטעם המשפטי ויות החברות חבות בחובות האיגוד ומבחינתה טוענת שהרש

זאת , בר האיגוד שילם את חובותיו בחוסרבע. חברים חייבים בחובות השותפותדומה לשותפות בה השהעניין 
מקורות מתבססת גם על ההסכם בין . את התשלומיםפעלתי להסדיר כאשר לתפקיד  יכניסתלאחר עד 

 .ן לחתום על ערבות לחובות האיגודהרשויות שמחייב אות

 אבל מתנים זאת ,וס את החוב לשלושים שניםלפרמציעים מקורות  .מקורותעם להגיע להסדר  המנסהאיגוד 
יה את נמקורות רואה לנגד עי. הבוררותמתן פסק ממועד החל , בכך שהרשויות יוותרו על טענת ההתיישנות

להגיש מיידית  בכוונתם, הם כבר הודיעו לנו שמי שלא תחתוםו כרמיאל ומשגב, שתי הרשויות החזקות
 .עוד לציין כי כרמיאל כבר נתנה הסכמה כללית לוויתור על טענת ההתיישנות .תביעה משפטית כנגדו

 :התייחסות המשתתפים

 ?עם הכספים שהעבירו כרמיאל ומשגבלאורך השנים מה נעשה  –שורשים , יהודהרותי 

לעומת בים אבל זו טיפה , ₪מיליון  21סדר גודל של , כל הסכום שהצטבר עבר למקורות –ח חגי אפלקר "רו
 .החוב שנוצר

להבנתי בעבר מקורות לא דרשה בצורה אני חבר במועצת האיגוד ו –ל קולחי משגב "מנכ, סמי ניסן
צבר  ,לשיטתך, האיגוד. יך שהסתיים בפסק הבוררותהחוב ורק לפני מספר שנים החלה בהלאינטנסיבית את 

 ? שלם את החוב באמצעותהאמור היה לבסוג של קרן ובבוא העת שהתקבלו מכרמיאל ומשגב  ₪מיליון  19

צבור את הכסף היתה מחשבה לאבל לדעתי עד כניסתי לתפקיד לא באמת יודע מה היה  –ח חגי אפלקר "רו
 .נהל משא ומתןלובבוא העת 

 ?בחוסר היכולת שלו להחזיר את החוב זאת אומרת שהאיגוד מלכתחילה הכיר  –ניסן סמי 

 .כן –ח חגי אפלקר "רו

 ?יש חלוקה של החוב בין הרשויות  –יהודה רותי 

 .לא הרשויותוהאיגוד מי שחייב למעשה הוא  –ח חגי אפלקר "רו

פסק הדין ניתן . יים היא החייבתהאיגוד למקורות והשותפות בין השת וררות החלה ביןהב – קוריןד קובי "עו
 ?רק נגד האיגוד 



 לשכת ראש המועצה

 

 
 

   www.misgav.org.il  | 70-2279090. פקס  | 70-2279099. טל  |  97102משגב . נ.ד

 |לבון  | כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסניה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית |צורית  |פלך  |נעים -ערב אל |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם 

 משגב ,מרכז קהילתי משגב: מרכזי שירותים | בר לב, פארק תעשיות משגב: אזורי תעשיה |תובל  |שכניה  |שורשים  |רקפת  |עין -ראס אל |

הסכם ההפעלה מדבר על זה . פסק הדין מדבר על השותפות כחייבת ועל האיגוד כחייב –ח חגי אפלקר "רו
פ "פתחה תיק הוצלמקורות . יש חוצץ בין האיגוד למקורות, כלומר, שהשותפות מוציאה חשבונית לאיגוד

נגד השותפות ואחרי שהיא תשתלט על השותפות היא תתחיל לפתוח תיקים כנגד האיגוד ולאחר מכן כנגד 
 .הרשויות

האם יש תביעה נפרדת ? איך אפשר לפעול כנגד השותף המוגבל מעבר למוגבלות שלו  –ד קובי קורין "עו
 ?כנגד האיגוד 

באותה הסכמה ללכת  תה כזו בטרם זמני אבל נכרכההי, הבנתיל. אני צריך לבדוק זאת –ח חגי אפלקר "רו
 .לבוררות

 ?ידע מזה מהרשויות החברות מישהו  –יהודה רותי 

 .ידעו מכך במועצהלדעתי . יש למשגב חבר בדירקטוריון האיגוד –ח חגי אפלקר "רו

לא ברור למה אנחנו בסיפור כיוון ששילמנו את חובנו לאורך  ,מבחינת משגב –ל המועצה "מנכ, לויאתי 
 .השנים

 ?הסכומים כוללים את כל החוב למקורות  –ראש המועצה 

הלוואה אמורה ה, התחלנו לשלם את כל התשלומים השוטפים, גזברמשמש כמאז שאני  –ח חגי אפלקר "רו
 .שאר רק יתרת החוביואז ת 1920להסתיים בשנת 

 ?כולל את המרכיב ההוני ואת השוטף , ומרכל –ראש המועצה 

תשלום של המקורות טוענת שעד . על כל השאר₪ מיליון  18 -בגין החוב ו₪ מיליון  08מדובר  –סמי ניסן 
 האם אנחנו יודעים מי החליט ועל בסיס  .השוטףשילמו להם בגין ההלוואות אלא רק על  לא, ₪ מיליון 19

 ?ומתי לא לשלם את המרכיב ההוני מה 

 ?שנההאיגוד למקורות מידי כמה משלם  –ראש המועצה 

 .בחודש₪ מיליון  2.0ממוצע של  –ח חגי אפלקר "רו

 20 -והאיגוד מעביר כ 1998שנת נכון ל₪ מיליון  08דין למקורות הוא האם פסק , כלומר –ראש המועצה 
, שילם מעולם למקורותהמסקנה היא שהאיגוד לא , שנים של תשלומים מלאים 0-8 -כ, לשנה₪ מיליון 

 .ושהיתה התנהלות כספית שערורייתית וגובלת בהפקרות באיגוד

 19הסכום הנומינאלי שאיגוד לא שילם עומד על סדר גודל של זה חשבון בעייתי כיוון ש –ח חגי אפלקר "רו
 .ריביותהבורר על זה מוסיף , ₪מיליון 

שוב רואים את  .מקורותתשלום לוצאות מעבר לה אין לאיגודהרי ? לאן הכסף הלך , אם כן –ראש המועצה 
 .ההתנהלות הבלתי אחראית של האיגוד ומנהליו

 .למקורותכתשלום בעיקר , הכסף הלך על השוטף –ח חגי אפלקר "רו

, לקוב₪  2על  שים אחרים עומדת"לקוב זאת כאשר העלות במט₪  1.0אנחנו משלמים  –ראש המועצה 
מעשה שילמנו יותר ל. ש ועד היום"מאז הקמת המט, על המרכיב ההוני₪  2.09אנחנו משלמים עוד , כלומר

האיגוד לקח . אך זה לא קרה, נראה מכך שלאיגוד היה די כסף לשלם את השוטף למקורות. על חלקנו בהון
 .צבר אותם ולא ברור להיכן הם הלכו, את כספי משגב

 .לים מכלל הצרכנים לא הספיקוש ביחס לתקבו"ההוצאות של האיגוד להפעלת המט –ח חגי אפלקר "רו
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היה . עוד בטרם נכנסו סחנין ועראבה, ש"למטמשפיעת הביוב  19%מגלמות כרמיאל ומשגב  –ראש המועצה 
, כלומר לא ברור להיכן הכספים הלכו .צריך לכסות את כל השוטף של האיגוד ואנחנו רואים שזה לא קרה

 ?שילמו בשוטף במשך שניםוכיום אתה בא לבקש שתושבי משגב ישלמו שוב את מה ש

ההשוואות שאתה עושה לא . לא מסכים איתך על אופן החישוב של המספריםאני  –ח חגי אפלקר "רו
 .חלק מהישובים לא שילמו כלל או שילמו מעט, בקופת האיגוד₪ מיליון  19מלבד הצבירה של . נכונות

 ?גב שלא שולם למקורות ל כרמיאל ומשהכסף שנצבר היו כספים ש –גזבר המועצה , שאול אשואל

זה לא נכון . לא כרשות כזו או אחרת, אני משלם כאיגוד, כשאני בא למקורות לשלם –ח חגי אפלקר "רו
מזכיר לכם . להגיד שלא התקבל כסף בכלל מהרשויות האחרות אבל היו חובות הרבה יותר גדולים מההכנסות

איגוד יש פסק דין חלוט ל. כרמיאל ומשגב ביניהן, ויותשמקורות לא צריכה אישור ממני לתבוע את הרש
, אני לא מטיל חיוב על אף אחד. אף אחד לא שואל אותי למי שייך הכסף בקופה שנצברה, לטובת מקורות

כאיגוד יש לי נושה שרוצה לגבות את הכסף ולעניות דעתו המשפטית החברים חבים בחובות האיגוד 
 .. ואומרים אם אתה לא יכול לשלם את החוב

 .נחזור לאותו סיפור, גם אם תיאורטית החוב ישולם, אזאבל  –אשואל  שאול

 .היום התקבולים יותר מסודרים בשל הרגולציה שמטילים על תאגידי המים –ח חגי אפלקר "רו

לא , רשות המים, הרגולטורש מכיווןשנים בעיקר  09כל לשלם במשך והאיגוד לא י אני חושב –ניסן סמי 
התרחיש הוא שאין יכולת לתת התחייבות כזו ארוכה , כלומר. ישאר לפרק הזמן הזהיכול להתחייב שהוא 

 .למקורות

אנחנו ניסינו לערב את משרדי הפנים . סוגיה של שלטון מקומי ושלטון מרכזי זו –ח חגי אפלקר "רו
מאוד יתכן שכל רשות . כולם משכו את ידיהם מהסיפור הזה, רשות החברות הממשלתיותו והתשתיות

אני לא יודע אם רשות המים תמשיך . פסקי דין בעוד כמה שנים יתקבלוהגו ונות ינהגו כפי שיורומק
₪  2.00כללים לפיהם גובים  הרשות המים קבע 1921החל משנת . למשך שלושים שנהבתעריפים הקיימים 

 .מ מכל תאגיד מים שמוכר להם כהוצאה"ועוד מע

 .לא יהיו השלכות על התושב ,גם אם התעריפים יתייקרו ,כלומר –סמי ניסן 

ראש עיריית , עדי אלדר, של דירקטוריון האיגודבישיבה האחרונה , לפי מיטבי ידיעתי –ראש המועצה 
 .של האיגוד התחייב למנות בודק שיבדוק את ההתנהלות ,כרמיאל

 .למבקר חיצוניאותם ואמורים להעביר  יםאנו אוספים את החומר –ח חגי אפלקר "רו

מקורות מנסים לעקוף את האיגוד . את הנתונים באופן מדויקאמור לדעת האיגוד לדעתי  –אשואל שאול 
 .כך שהם יפעלו לגבות מהאיגוד ולא מהרשויותכים לפעול אתם צרי. ולפנות ישירות לרשויות

 ?ש "למה מקורות לא משתלטים על המט –ראש המועצה 

הצענו להם . כלכלי לא מתקרב לסכום החובהערך הזה ההליך המשפטי שהם יעשו אבל  –ח חגי אפלקר "רו
 .לקחת את הנכס והם לא רוצים

נוצר מצב  .העמדה שלהם היא שההסדר לשלושים שנים אמור לשרת אותםבעצם  –ראש המועצה 
ואז במשך כעשרים שנים משגב , ש"אבסורדי שבו משגב שילמה מראש את חלקה בחצי מעלות הקמת המט

לפי חישובינו , למעשה. את מקורות לחצי השניוי החוב עבור הלומשלמת בשוטף את חלקה היחסי בחצ
התביעה שלכם כיום היא שתושבי משגב . ש"משגב סיימה לשלם את כל חלקה בהקמת המט, במשגב
צא מכך וי. ש"עוד עלות מלאה של הקמת המט, כחלק מהתשלום השוטף שלהם באגרת הביוב, ישלמו
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ש וזאת בשל התנהלות לא אחראית של "עלות הקמת המט של תשלום כפולשדרישת האיגוד ממשגב היא 
 .האיגוד ומנהליו

כיום בקצה יכולת ש נמצא "המטנושא שיכול להשפיע על החלטתכם הוא שעוד  –ח חגי אפלקר "רו
שככל  הסיכום שיש עם רשות המים הוא. ₪מיליון  10חייב לעבור שדרוג משמעותי של הקליטה שלו ו

 .רשות המים תעמיד מלוות להקמת מתקן לטיפול שלישוני, שהסיפור עם מקורות יוסדר

 .ח חגי אפלקר על שהגיע להציג את הנושא בפני הנהלת המועצה"ראש המועצה הודה לרו

 :דיון פנימי בין המשתתפים

 .אני מתנגד להצעת האיגוד –עברי דני 

אסור להסכים לשום דבר . חוות דעתי היא שאסור לחתום על המסמך שהם מבקשים –ד קובי קורין "עו
מבדיקות שעשינו אנחנו לא . לא לעניין ההתיישנות ולא לשום דבר אחר, הזה ששואב אותנו פנימה לעניין

הגורם  –גם נושא השותפות מוזר . ים דומהחושבים שמקורות יכולה להגיע ישירות לרשויות שכן אין תקד
הסכם השותפות . הקימו שותפות מוגבלתהם ון הוא התאגיד והגורם השני הוא מקורות וביחד הראש

כלומר מוגבל עד לשווי , וכרמיאל היתה אחד מהשותפים המוגבליםלמקורות  איגודהמוגבלת היה בין ה
חובות רק את השותפים הכלליים ניתן לתבוע על . המניות שלו ולא ניתן לטעון יותר כנגדו אלא בהרמת מסך

 .כלשהם

ללא התייחסות , אני לא מבין את פסק הבוררות שבעצם מדלג על השותפות ועובר ממקורות לאיגוד
יום על הביטחונות שעליהם היה  09תוך את הרשויות שהאיגוד יחתים גם פסק הבוררות קובע . לשותפות

  .זה אתא היו צריכים הם ל, אם למקורות היתה קרקע יציבה להגיע לרשויות. ם לפני שניםמלהחתיאמור 

אנחנו סיימנו , ץ נגד רשות המים ולהגיד שהם טעו בתעריף שלנו"להגיש בגניתן גם לשקול  –ראש המועצה 
 .רשות המים עםיש פגישה בדיוק בנושא זה . לשלם את ההלוואה ואנחנו צריכים לשלם רק את השוטף

נעלמו  ןלאבשאלה האחרונה עדי אלדר הותקף  מועצת האיגודבישיבת כי בשנית צריך רק לציין  –סמי ניסן 
לכן הוא בא ואמר שימנו חוקר על מנת . יותבין היתר על ידי הרשויות הערב, הכספים שנכנסו לקופת האיגוד

 .להבין את התנהלות האיגוד

 שלא מכרמיאל בבדיקה יעשה על ידי הרשויות מבקר \ יש לדרוש מהאיגוד שמינוי החוקר –ראש המועצה 
 .וזאת בשל ניגוד עניינים ידי הסגל באיגודולא על 

או שלא עושים כלום וממתינים לתביעה או שפועלים , אין טעם ללכת על פעולה באמצע – קוריןד קובי "עו
 .דראסטית לכיוון השני

. על תשלומי יתר₪ מיליון  0 -הזמנו עבודה של רואה חשבון שאומר כי האיגוד חייב לנו כאנחנו  –ניסן סמי 
 .לא נכון להעביר מסר של אנחנו לא בעסק אלא בדיוק להיפךלדעתי 

 .מדאיג הנושא של עיכוב ההרחבות בישוביםגם אותי , בשולי הדברים –לוי אתי 
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 :החלטה

את ( אזור כרמיאל)למה לאיגוד ערים לענייני ביוב יהנהלת המועצה משוכנעת כי מועצה אזורית משגב ש .2
 .ובמועד כל המגיע ממנה ועשתה כן באופן סדור

 

ן הקשור לחוב שאיגוד יהואיל וכך הנהלת המועצה איננה מוצאת כל הצדקה לערב את משגב בכל עני .1
 .הערים חב למקורות כתוצאה מאופן ההתנהלות של האיגוד ושל חברים אחרים באיגוד

 

כחייבת לראות במועצה , דו של כל גורם אחריאו מצ, דה של חברת מקורותיסיון מציהמועצה דוחה כל נ .0
בחובות האיגוד ועל כן מחליטה המועצה שלא לשתף פעולה עם כל מהלך לגיבוש הסדר פשרה בין איגוד 

 .הערים לבין מקורות
 

, איגוד הערים לקביעת תעריפי האגרות שייגבו על ידי בכל תחשיב, סיון לכלוליהמועצה גם מתנגדת לכל נ .0
 .כספים שעל האיגוד לשלם למקורות בקשר עם פסק הבוררות

 

להשלים את תהליך בדיקת תשלומי היתר ששולמו לאיגוד " קולחי משגב"הנהלת המועצה מנחה את  .1
ולעמוד על זכותן של המועצה וקולחי משגב לנקוט בכל דרך חוקית ( אזור כרמיאל)ערים לענייני ביוב 

 .ר ששולמו לאיגוד העריםלהשבה של סכומי הית

 

 :שונות .ד
 

 א"פרויקט אמבולנס זק .2

לבדוק ביקש אשר , א"ר זק"יו, זהביהודה משי ראש המועצה הציג את הנושא ואמר כי נפגש עם מר 
רשויות האת אשר ישרת במשותף , רכישת אמבולנס לפינוי חלליםהשתתפות המועצה באפשרות ל

 .חלקה היחסי בעלות האמבולנס וציודו לפי מספר התושביםכל רשות תעביר את . באזור הגליל המערבי

כל עוד אין השתתפות . שותפות בצעד שכזהחושב שהרשויות הערביות חייבות להיות  -דני עברי 
 .אני מתנגד למהלך, מצידן

 :החלטה

 1 -בעד 

 1 -נגד 

 .2 -נמנע 

ההחלטה עוברת והנהלת  –מצב של שיווין בהצבעות ומכיוון שראש המועצה הצביע בעד  בשל
 .לנסוא לרכישת אמב"המועצה מאשרת את השתתפות המועצה בפרויקט זק
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 ת למורים"חלאישור אישרור החלטה ל .1

בתאריך , ו"והיעדר ישיבות הנהלת המועצה בטרם החלה שנת הלימודים תשע בשל קוצר הזמן
האלקטרוני את רשימת המורים נתבקשו חברי הנהלת המועצה לאשר באמצעות הדואר  2159851921

 .ת בשנת הלימודים הקרובה"המועמדים לצאת לחל

 :החלטה

ת "הנהלת המועצה מאשררת את החלטתה שהתקבלה בדואר האלקטרוני לאשר את רשימת החל
 .למורים כפי שהובאה לעיונם
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