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 :פרוטוקולאישור  .א
 
 .אושר .70.78.370מיום  .7030רוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר פ

 

 פרויקט הפרדת פסולת אורגנית .ב
 

מנהל , ברוך קומפנו. הפרויקטמזה שנתיים אנו עוסקים בפרויקט הפרדת הפסולת הביתית וכעת אנו בשלבי סיום 
 .את הנתוניםציג י ,אגף איכות סביבה וקיימות

 
היא , כפי שהוגדרה בתחילתו, את נתוני הפרדת הפסולות בחלוקת מגזרית והדגיש כי מטרת הפרויקט ברוך הציג

חלוקת האמצעי שנבחר הוא . והפיכתה לקומפוסט, הבאת כלל תושבי המועצה להפרדת הפסולת האורגנית במקור
, בשלבים מאוחרים יותר. והסברה למשפחות כיצד להשתמש בו ,אב לכל ביתאו קומפוסטרים פחים להפרדה 

הינו ברמה במשגב איכות החומר המופרד כבר היום זאת על אף ש, הפרויקט יתמקד באיכות הפרדת החומר
 .אחרות ועיריות מצוינת לעומת מועצות

 
ית את תולדה של התחייבות המדינה להפח, גיע בעיקר מצד המדינהכי מימון הפרויקט מ הוסיףראש המועצה 

סרבני הפרדה  –סביב שתי בעיות עיקריות הפרויקט  עתה נסוב. OECD -ל כמות גזי החממה כחלק מכניסה
יש ביכולתה של . קו עם מדיניות המדינה והמועצהלישר אותו ינטרם קבוצות הללו השתי  . ואיכות הפרדה

 .שחולקוובפחים החומים  זאת באמצעות ביקורת בקומפוסטרים, המועצה לדעת מי מהמשפחות מפרידות
 

המלצותיה את עביר נו ,אכיפה כחלק מסיום הפרויקטגבש מדיניות לועדת איכות הסביבה  את שננחהממליץ 
ת האורגנית לפח חובה להפריד את הפסולזו חשוב להדגיש לתושבים כי  אכיפהיש לציין כי בנושא ה. למליאה

חלק מעבודת הוועדה היא לפרסם את . אך טרם נערכו פעולות האוכפות את החוק ,נפרד וכי קיים חוק עזר תומך
 .לקבל משוב ולאחר מכן להגיש המלצות, המידע לציבור

 
עלינו , אולם .עודהגברת מאמצי הסברה ו, לשתי משפחותמשותף פח יש כמה פתרונות ביניים וביניהם הצבת 

את  יםלא מפרידאבל הם , לשקול את האפשרויות העומדות בפנינו במקרה בו חולקו פחים להפרדה לבית אב
 .קנסות וכדומהנה גם הקצבו ,מכתב התראה: בין האמצעים הללו .הפסולת האורגנית

 
הסברתי שידגיש את לקראת סיום הפרויקט מתכננת המועצה קמפיין ציינה כי , דוברת המועצה, סגלנירית 

 .חשיבות הפרדת הפסולת ומילוי אחר חוק העזר כלשונו
 

רונן גל ביקש לדעת כיצד הנתונים עונים על התחזית בתחילת הפרויקט בהיבטים של הטמנת פסולת והאם פחת 
 .הצורך בפינוי המכולות בישובים
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יכולנו להוריד את , הייתה הפרדה כראויין עדיין ירידה בכמות הפינויים וכי אם אברוך קומפנו אמר בתגובה כי 
אך התהליך טובה יש הרבה מדריכים שעושים עבודה עיקר המאמץ מרוכז בהיבט של הדרכה ו. כמות הפינויים

להוסיף מכולות  פועלים בכל הישובים בכוונה ואנו 07% -בכירידה בכמות הפינויים אנו רואים בישוב חלוץ . ארוך
 . יםלהוריד פינויבעתיד גם ו
 

 : החלטה
לקראת סיום פרויקט  הגיש המלצות למליאהגבש וללועדת איכות הסביבה מנחים את חברי הנהלת המועצה 

 .הפרדת הפסולת

 

 פרויקט שלב ו בצורית .ג

 
המודל הוא כאשר  ,בצורית' בשלב ו פיתוח תשתיות ציבוריות ופיתוח המגרשיםל ל"מדובר על פרויקט של החכ

 אבל, קירות התומכיםהקבלן ביצע טעויות בבניית ה הפרויקט תחילתסמוך ל. עובד לפי סמכויות המועצה ל"שהחכ
לקחה ל "החכואין ויכוח על מהות הטעות . היו תושבים מהישובבטעות ומי שהבחין  ,המפקח לא הבחין בטעות

ל "חכלת בין התושבים ידרדר תוך חילופי האשמומאותה נקודה המצב החל לה. תיקון הליקוייםאחריות על 
 .בפני הנהלת המועצה את תמונת המצב העדכנית של הפרויקטציג י, ל"ל החכ"מנכ, שי בוים. ולקבלן

 
 8.7 -ים ובכ פרויקטים בישוב 3. מדובר על –ל "שי בוים הציג את רשימת הפרויקטים בהם מעורבת החכ

בצורית מקורן ' בשלב ו בעיותה. יש מנהל פרויקט ראשי והוא ממנה מטעמו מפקח בשטח לכל פרויקט. מגרשים
 שצריךערימות עפר מפרויקטים קודמים , מטרים 03בגובה  קירות תמךשיפועים שדרשו הקמת  –בכמה גורמים 

כבר מהלך שטרם בוצע )להעתיק למיקום חלופי  שנדרששל מקורות מים קו , לפנות כחלק מקבלת היתר בניה
לפעולה  מחכים חודשיםלהזיז ויש אופטיים של בזק ש קו סיביםכך גם עם , (מקורותבשל עיכוב בחברת מעל שנה 
 .שנתגלו בתוך האדמהמחילות טבעיות ו ,קו ביוב של הישוב שיש להעביר, מצד בזק

 
 .מנהל הפרויקטהוחלף , לבקשת הבונים, ובהמשך, הוחלף לאחר גילוי הטעות במהלך הפרויקט המפקח הראשון

עוסקים בו על בסיס שוטף מתוך מטרה לבצע את העבודה במהירות האפשרית ו ל"הפרויקט מאוד חשוב לחכ
 .ובאיכות הטובה ביותר

 
הקבלן החליט לעזוב את בחודש אוגוסט  ,להערכתנו  .כי הקבלן המבצע לא עושה את עבודתו כראויטענו  הבונים
כרגע אנחנו . שטחן לו צו סילוק מהלפני שלושה שבועות נית, ואכן. יעזיבו ל"שהחכמאז לגרום לכך ופעל  ,השטח

נכון . חדשהכניס קבלן לו על העבודות שכבר ביצע סגור את החשבון מולוכדי לבבמשא ומתן בעזרת עורכי דין 
 .לקבלן העוזב ולקבלן החדשבסיס לתשלומים שיעריך את ההכנסנו מודד ו לא מתבצעת עבודה בשטח להיום
בקרוב תנתן הרשאה למשפחות להתחיל , יחד עם זאת .בשטח שתוך חודש יתחדשו העבודותים ומעריכים מקוו

 .בכפוף להסדרת הביטוח בשטח, ולבנות את ביתן
 

היא המטרה שלנו אך חשוב להדגיש כי בסופו של דבר  ,מצד התושביםרבות  טענות נןישראש המועצה אמר כי 
  .להתחיל ולבנותלתת אפשרות והעברת המגרשים לידי התושבים בכדי  לכדי סיוםלהביא את הפרויקט 

 
היא הארכת שמטרידה את התושבים הבעיה העיקרית , דני עברי אמר כי על אף כל הבעיות שהתגלו בפרויקט

 .3703אפריל  –של הפרויקט צפוי בחודש מרץ ' אך ניתן היום להעריך כי סיום שלב א ,יקטמשך הפרו
 

הנושא אכן יחודד עם החתימה העבודות עד כמה שניתן ושי בוים בתגובה אמר כי את  ביקשה להאיץרותי יהודה 
 .על הסכם העבודה מול הקבלן החדש

 
 .בפועלו למען הישובים חברי הנהלת המליאה הודו לשי בוים על הצגתו וביקשו לחזק את ידיו
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 דיווח ראש המועצה .ד

 

  -ספורט אב לתוכנית 
 
קרוב תחום נציגי ציבור שהת עדה הכוללוהוקמה ו .נבחר להוביל את תכנית האב לספורט במשגב שוקי דקלר "ד

ליצר סדרי עדיפות שעל פי דעת הינה מטרת התוכנית . המועצההמרכז הקהילתי ו אנשי מקצוע מטעםכן ולליבם 
כמה  עד ניסינו לאזן. תשתיות וכדומה, מבחינת משאבים לשנים הבאות נכונים למועצהיהיו הצוות והתושבים 

 (.עממי3  תחרותי)היעוד מבחינת ענפי ספורט ודעות מגוונות מבחינת את חברי הצוות שאפשר 
 

והמלצות נוספות בראייה  תעדוף של הענפים השוניםלמליאה ותכלול והמלצה תובא להנהלת המועצה 
 .לעיין בהםהמועצה ומי שרוצה יכול מופיעים באתר של הוועדה הפרוטוקולים   .אסטרטגית

 

  -יודפת העתיקה 
 

רשות העתיקות וצוות המתכננים , משרד ראש הממשלה, גש עם רשות הטבע והגניםבמפהשתתפנו בשבוע שעבר 
, ת בית שניהחיים בעיר בתקופ -סיפור בשלושה שלבים התוכנית יפה מאוד וכוללת בתוכה . שהציגו את התכנון

רבים מספרו ציטוטים תחנות על שביל הליכה עם  באמצעותיסופר כל זאת . עירהוחורבן  ,הכנות למרד וללחימה
אך אין כוונה לשחזור מלא של  ,מ ויודגשו"ס 37-כעד ישוחזרו לגובה של  חלק מהמוצגים. של יוסף בן מתתיהו

מיליון  3.0גרת שימור אתרי מורשת והוקצבו לו הפרויקט במימון של משרד ראש הממשלה במסלציין כי  .העיר
 .פות המועצהובהשתת ₪

 

  – ל"מנהל מחוז צפון החדש של קק
 

המועצה ואת הפרויקטים  אתבפניו  נוהצג. ל"המנהל החדש של מחוז צפון בקק, עם מר יפתח הר חולנפגשנו 
כמה פרויקטים רעיונות ל ועוצהבמהלך הפגישה . סיור בגן הקיימות ובפארק אוסטרליה וכן ערכנו ,המשותפים
 .מול כלל הגורמים ל המועצה"מנכאשר נמצאים עתה בטיפול  משותפים

 

  -עסקי משגב 
 

מגמות משרד  לאור, עם זאת. עדת ההיגויוללוות וממשיכה את הפרויקט . טל גפני החליפה את יפעת רגולר
 .לב הגליל י"נוצר קושי בהפעלת הפרויקט במט, הכלכלה והסוכנות לעסקים קטנים

 
 תבפועל קיימ. תמיכה מטעם המועצהואשר ניתן להעביר לה  ,כגוף נפרדנו מעוניינים להקים עמותה שתפעל א

ת על ידי סטיב מופעלואשר , הופרטה אשר, הטכנולוגיות ההחממ – עמותה שהוקמה בזמנו על ידי המועצה כבר
היעוד שלה לפעילות של עסקי ים את אהתניתן ל אבל העמותה אינה פעילה. מטרנדליינס ר'רודס וטוד דולינג

 משגב
 

 בצורה זו ניתן. הכניס את תכני עסקי משגב לתוכהלהעמותה ולחדש את פעילות בשיחות עם סטיב החלטנו 
פגש עם סטיב נהשבוע . דומה למתכונת פעילותה של מרחביםבהעמותה תהיה . הדרכלעבוד  תיכול לעסקי משגב

 .על מנת לסגור את הפרטים
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  -תובל כיתה ב
 

היסודי הר  ובל ופלך פתחו כיתה לא מאושרת בתוך תובל ואינם שולחים את ילדיהם לבית הספרתקבוצת הורים מ
בשלב הנוכחי ובמסגרת החוק  לפעול מחובתנו .עיםאמצכנגדם מתכוון להפעיל נכנס לתמונה ו משרד החינוך. גילון

אגף החינוך ומשרד החינוך  .הקיימות הילדים במערכות לשילוב אפשרויות מספר אנחנו רוצים להציע למשפחות
לפתחם על מנת שיקבלו  ןולהביא ,הצעות בהתאם ליכולות שלנו על מנת לגבש כמהעימם עומדים בקשר צמוד 

 . החלטה

 

 -תעריפי מים וביוב 
 

 ,מדינההאין יותר סבסוד של כבר שנים ש, באופן כללי. תקשורתהבכל פורום ואמצעי  רבותכתבנו על כך דיברנו ו
קשר המים והביוב עלו באופן משמעותי ללא  תעריפי ,כתוצאה מכך. על הצרכנים חלותוכל עלויות המים והביוב 

גרת הביוב לפי צריכת חיוב אהינה , רשות המים, על ידי הרגולטורשהתקבלה החלטה נוספת . להקמת התאגידים
 .יטו להחיל גם על המגזר הכפריועתה החל, במגזר העירוניתחילה , על כל המדינהחלה המים בבתים והיא 

 
ועתה  לפי נפשברוב הישובים שילמו עד כה . פחותשמי שמשלם יותר ומי  יןבאיזון שבהשינוי בא לידי ביטוי 

 ,בסרגל זרימת הביוב נחלקנעשה בצורה שסך כל לא השתנה והחישוב , עם זאת. עוברים לתשלום לפי צריכת מים
 . מד שפכיםמדידת לפי מים או מטר קוב צריכת , יכול להיות מספר הנפשותהסרגל כאשר 

 
קוב מים נצרכים  לפי מטר בשיטהרשות המים החליטה לעבוד וכי  שום יכולת השפעה להדגיש בשנית כי לנו אין

זו החלטה שהתקבלה כבר . ה כבדהילתעשיבעיקר מד שפכים יקר מאוד ומשמש זאת כאשר , ולא מספר נפשות
 . עד היוםאת ישומה י שנה וחצי ואנחנו הצלחנו לדחות לפנ

 
 נפשות 0אך משפחה בת לשנה יותר ₪  377 -בערך כנפשות תשלם  3 בתמשפחה , לפי כל התחשיבים שערכנו

מי שחושב . אחוזים מצריכת המים עוברים לביוב 07 -ככל התחשיבים עובדים על פי הנחה ש. תשלם פחות
 .לו תוקף מחייב דוח אשר ,בתשלום ,שיפיקשאי להזמין צוות של מכון התקנים ר –פחות עוברים שאצלו 

 
 .סגל את הפרסום בעיתון בנושא ותערוך הבהרות במידת הצורךנירית לבקשת הנוכחים תבדוק 

 

 סדר יום לישיבת המליאה .ה
 

 .סדר היום ישלח במייל לחברי הנהלת המועצה לאישורם לקראת קיום ישיבת המליאה הקרובה
 

 

 שונות .ו
 
  –נושאי וועדה לענייני ביקורת  .א
 

של חברי הוועדה בקשתם תוכן הבקשה אשר עיקרה מקריא את ראש המועצה  –היעדרות חברי מליאה מישיבות 
 .הנוגע להיעדרות מישיבות המליאה מהנהלת המועצה להפעיל את הסעיףלענייני ביקורת 
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השיקול דעת הוא של . נמצאת אצל ראש המועצההיא שמליאה לא דנה בחוקים והסמכות עמדת ראש המועצה 
 .ראש המועצה

 
סגרות אחרות כגון פעילות הוועדות ולא נכון חברי המליאה מבצעים את תפקידם גם במרונן גל ביקש להדגיש כי 

 .לאכוף את הנושא
 

חילת יוצגו בתחברי הוועדה שדוחות ביקורת מבקשים ראש המועצה הקריא את תוכן הבקשה לפיה  –דוח מבקר 
 .הישיבה או בשליש הראשון שלה

 
 : החלטה

בסדר היום , עם זאת. בקשתה של הוועדה לענייני ביקורת תדווח למליאה בישיבתה הקרובה אך לא תיערך הצבעה
 .בחלקה הראשון של הישיבה המבקרדוחות יעשה מאמץ להציג את של המליאה 

 
 
  –ת "חלאישור  .ב

 
של מורים בבית הספר העל יסודי וכן ת "חלבקשות לרשימה של אתי לוי הציגה בפני חברי הנהלת המועצה 

 .(פרטי העובדים לא יפורסמו בשל צנעת הפרט) ת של עובד אגף שירותים חברתיים"בקשה לחל
 
 

 : החלטה
 .ת שהוצגה בפניהם"חברי הנהלת המועצה מאשרים את רשימת החל

 
 
 
 
 
 

 רון שני          :רשם
 ראש המועצה          רפי גדעון


