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עמיר שנאן , צביקה פאר, דני עברי, רונן גל, (ר"יו)רון שני : השתתפו
שלמה פייבלוביץ , דעוף-מוחמד אבו: חסרים

, אתי לוי, ('ולסעיף ) טייןרובינשטל , הילה בן דורי, עדנה לוי, עמית רום, דוד מטק, ('ו -ו 'דלסעיף )ד קורין "עו: נכחו
בטי שוייצר 

 
 

: אישור פרוטוקול .א
. אושר 19.12.11מיום  8/11' פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס

 
 :דיווח ראש המועצה .ב

  2א,  1א)קבוצות  3-הישובים חולקו ל. חזרנו לאזור עדיפות לאומית במשרד השיכון – עדיפות לאומיתאזור 
והסווג  אקונומי-המצב הסוציו, הגידול שלוקצב , גודל הישוב כמובמשקלים שונים  קריטריוניםי "ודורגו עפ( 'ב-ו

. הישובים שלנומיקום פחות או יותר את ידענו ו האחרונות שנתייםמשרד השיכון עובד על התכנית ב .הביטחוני
 . זה רשמיסוף סוף עכשיו 

 
התקציב של משרד השיכון , חד עם זאתי. לאותם ישובים הוגדרו ההטבות והשתתפות משרד השיכון קבוצהכל ל

מ שכל "המטרה שלנו היא לעבוד מהר ע(. כל הקודם זוכה)מוגבל ולא ניתן יהיה לטפל בכל הישובים באותה שנה 
התחיל כבר לעבוד עם משרד השיכון , מנהל אגף הנדסה –תומר לוין . אחד מהישובים שלנו יקבל את המקסימום

ביצוע תשתיות , תכנון מפורט, ע"יוכלו לשמש לתכנון תב שיתקבלום הכספי. 2012על תכנית עבודה לשנת 
 .ציבוריות

 

. ההנחות שאנחנו מקבלים תאשמטיבה  "(תקנת בייגה"הנקראת )במינהל יש החלטה  – מנהל מקרקעי ישראל
יבה זאת הס. באזור עדיפות אחד יותרהוא כאילו  ייחשב מסוים עדיפות הנמצא באזורזור הגליל א, י תקנה זו"עפ
עד סוף תוקף בהתקנה רון ציין כי . 31% המתיישבים שלנו משלמיםבפועל , מערך הקרקע 51%במקום לשלם ש

מ לאפשר לכל הישובים במשגב "ע, והוא משקיע מאמצים רבים כדי ללחוץ על המינהל להאריך אותה. ז.מאי ש
 .לקבל את אותה הנחה

 

: אנשי צבא ומסרו לנו את הנתונים הבאים ביקרו אצלנו לאחרונה – טחוןילכוחות הבנתוני גיוס 
( נושא דתבין בנים לבנות נובע מההבדל ) 83% הבנותוגיוס  88.2% היה גיוס הבנים 92בשנתון 

 . 82.7% בנות   -85.7%מיצוי לחימה של בנים 
  99.2% בנות  -98.5%בנים גיוס : ס על יסודי משגב"בבי

 85%מיצוי לחימה   -14%בסביבות : מיצוי קצונה
במחזור  40-מתוך כ)בני נוער  21התגייסו   -2011המצב בעליה ובשנת .  21: גיל הגיוס הממוצע: במגזר הבדואי

(. בנים
. שבהחלט ניתן להתגאות בהם, מאוד יפיםנתונים מדובר ב

 

הוא עוסק עכשיו הרבה . א.מ.ר ועדת הכלכלה של מ"רון דיווח שבתפקידו כיו – אספקת מים במרחב הכפרי
הוא מסובך וגם אמוציונאלי ו, ד מענייןזה נושא מאו. ספקת מים במרחב הכפריא סדרתא –רשות המים בנושא 

 . מרכז המועצות עמדתרשות המים כדי לגבש את , התאחדות חקלאי ישראל, בקשר עם כל התנועות
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לצאת  השגנו תקציב לשיפורי בטיחות ולשיקום הכביש והיינו חייבים  -הכביש שיורד מהמועצה לבריכה

והתכוננו לסלילה אבל מאז לא הכנו את התשתית . אחרת הכסף היה הולך לאיבוד ,לתחילת ביצוע עד סוף דצמבר
מקווים . ואי נחת לתושביםבצמתים להרבה פקקים  גורמת אנחנו מודעים לכך שסגירת הכביש. הפסיק לרדת גשם

מ שיכוונו "עבשעות הבוקר ו שוטרים בשכר בינתיים לקחנ .שבקרוב תהיה הפוגה בגשמים ונוכל לסלול את הכביש
.  את התנועה ויקלו על העומס

 

. נמצא בסוף התכנון שלו –הררית -כביש יודפתמכמנים מתקדמות יפה ו-בכביש כמון העבודות – צמתים/כבישים
 .אותו לציבורבקרוב נציג 

למרות .  צומת מורשתתכנון  צ והציגו לפרטי פרטים את"ו המתכנן ומנהל הפרויקט של מעלפני מספר ימים הגיע
 .קצת מאכזב  -מעט תושביםהגיעו , "עד כאן"בעיתונות המקומית וב, פורסם בישובים שהנושא

 

העוסקים בחדשנות ירוקה שולחנות עגולים  –רון משתתף בפורום של המשרד להגנת הסביבה  – חדשנות ירוקה
. לוגיות ירוקות ועודטכנו, הירוקה והייצור הירוקהשאלה איך להגביר הצריכה סביב 

 

מ לדבר על "ז למשרד החקלאות עדוד ובוע, דנירון נסע בשבוע שעבר עם  – שיקום תשתיות בישוב הוותיק
היישובים שאושרו לביצוע השנה . שיקום התשתיות בישוב הוותיקות הקוראים של המשרד ועל פרויקט הקול

 . אל נעים במשגב הם יודפת וערב
 

 :תתפות בפרויקט המיליוןפטור מהש –ערב אל נעים  .ג
בשטח מאוד קשה  בבית עלמין הנמצא, אתי לוי ספרה שכיום תושבי ערב אל נעים קוברים את מתיהם בקומות

לגדר את שטח הקבורה ולהכשיר עוד מספר קברים עד , חשוב לסלק מהשטח סלעיםיש מצוקה אמיתית ו. לגישה
מוצע לבצע את העבודות מיתרת תקציב פרויקט , דיחוי מאחר והמצב אינו סובל. לפיתוח בית העלמין הסטטוטורי

(. ₪ 50,000-ת בכמעלות העבודות המוערכ 1/3)ינג 'ולפטור את היישוב מהמצ 2012-ו 2011המיליון לשנת 
 

 : הוחלט
   במסגרת פרויקט , בבית העלמין הישן העבודות לשיפור המצבמיידי של הנהלת המועצה מאשרת ביצוע 

 .המיליון    
  השתתפותו בעלות העבודההנהלת המועצה מאשרת לפטור את הישוב מ, כן-כמו. 

 

 :הצגת הסכם תאגיד תמיר .ד
איסוף ללדאוג  (איגוד לשכת המסחר ויבואנים, תעשיינים)יצרנים חוק האריזות מטיל אחריות על רון ציין כי 

יאסוף , שייצג את כלל היצרנים להקים תאגיד מחייבהחוק . הם צפויים לקנסות, אם לא כןאריזותיהם ולמחזורן ו
, המשרד להגנת הסביבה אישורהוא קבל לאחרונה את . רשמו תמי –תאגיד כזה הוקם . את האריזות וימחזר אותן

הסכמים עם הרשויות המקומיות שהיום על התאגיד צריך לחתום , מהרגע שהוקם. מוכר בחוקשמדובר בתאגיד ה
התאגיד  ,ברגע שהוא קבל את אישור המשרד להגנת הסביבה .מסוים ולהגיע איתן למודל עבודה( או לא)אוספות 

.  ההסכם והעירו הערות עברו על סעיפיד קורין וברוך קומפנו "עו. שלח לנו הסכם מסגרת כדי שנחתום עליו
 

סוף יהחוק מחייב את הרשויות המקומיות ומטיל עליהן את האחריות לא, באותה מידהכי  הוסיףד קורין "עו
ובינתיים )עם אותו גוף מוכר  הרשות חייבת להתקשר, כדי לקיים את הוראות החוק ,בונוצר מצב כך ש, האריזות

שנבנה יחד עם המשרד להגנת הוא נוסח המקומיות נוסח ההסכם בין התאגיד לבין הרשויות  (.ר הוא היחידיתמי
.  הסביבה
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מוכנה להגביל את  אינההיא מהם אלו באלו מהם המועצה יכולה לעמוד ובקובי הציג את סעיפי ההסכם וציין 
 וברגע שנסכם סופית (יוצאו בנספח נפרדבתנאי ש)הערותינו התאגיד היה מוכן לקבל את , כ"בסה. יכולתה לפעול

. ניתן יהיה לחתום על ההסכם, את פרטי הסעיפים
 
 

 :2012ד לשנת "אישור מסגרות חח .ה
 :ט הבאי הפירו"עפ 2012ד לשנת "הנהלת המועצה מאשרת מסגרות חח

 

   1,000,000מ בסך "בע( מימון ציבורי)היתר לקבלת אשראי בדקסיה ישראל ₪ 
   400,000היתר לקבלת אשראי בבנק הפועלים בסך ₪ 
   1,500,000היתר לקבלת אשראי בבנק לאומי בסך  ₪ 

   1,500,000היתר לקבלת אשראי בבנק מזרחי טפחות בסך ₪. 
 

 

 :חוות רום-כמון .ו
ראה פרוטוקול )הוחלט בישיבה האחרונה , שר בין הצדדים ועל מנת לפתור סופית את הסוגיהלאור הקושי לג

להזמין את עמית רום ונציגי כמון להציג את עמדתם ולהביא את הנושא ( 19.12.11מישיבת הנהלת המועצה מיום 
 .להכרעת הנהלת המועצה

 
, ארז קרייזלר)מים הבכירים של המועצה דאז י הגור"לו ע הובטח ,כאשר עלה הצורך בהעתקת הגדר, מיתלדברי ע

הוא . המועצה והישוב כמון, שווה בשווה בינו תחולק ההעתקהשעלות ( ולאוניד מליקיןצדוק יפתח  ,יוחאי אברני
. הישוב מסרב עד היום לשלם את חלקו. שילם את חלקו וכך גם עשתה המועצה, ביצע את העבודה

 
בהרחבה האחרונה . במימון משרד הביטחון, י עמית"ר המקורית הוקמה עציינה שהגד ,מזכירת כמון –לוי עדנה 

נשאלת , לאור עובדה זו. צורך בהזזתה והמנהל קבע שישהתברר שהגדר נגסה משטח הישוב , של הישוב
 הוצאות ההזזה יתחלקושאז  הציענכון שארז ? טעותו של עמית רום לשאת בתוצאות למה הישוב צריך : השאלה

ביעה ולא היה שותף לכל המהלכים שנעשו לאורך כל לא הסכים עם הק ל הישוב מלכתחילהשווה בשווה אב
 . את טענותיה כדי לאששמסמכים שונים עובדות ועדנה הציגה . הדרך

 
: לכן החליטה. בהתנהלות הדברים הבנות-שהיו איהתרשמה הנהלת המועצה , לאחר ששמעה את הצדדים

   מבלי לדרוש שיפוי מכמון( ₪ 16,000)האחרון המועצה תשלם לעמית רום את השליש. 

   במטרה להפיק, בדיוןהמסמכים שהוצגו  תוך קבלת, יבדוק את הנושא, מבקר הפנים של המועצה –דודו דהן  
. לקחים    

 
 
 

רון שני :          רשמה
ראש המועצה בטי שוייצר         

 
 


