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. אושר 5.2.12מיום  1/12' ישיבת הנהלת המועצה מספרוטוקול מ
 
 :דיווח ראש המועצה .ב

. לשלמה פייבלוביץ שמחתן את ביתו מחרומזל טוב  – ברכות
 

אורט ס "ביקר לפני מספר ימים עם כל המטה שלו בבי, מר צביקה פלג -ל רשת אורט "מנכ – אורט סלאמה
במהלך התאונה שארעה ה למורים שפעלו למופת חילק תעודות הוקרס "מנהל ביה, במהלך הביקור. סלאמה
 .ס והיעדים שהוא הציב לו"חזון של ביהאת ההוא הציג , ולאחר מכן בדרום

 
וכולנו צריכים להיות  דברים מדהימים( תלמידים בתקופה האחרונה 100-שגדל בכ)אורט ס "בביהקורים רון ציין כי 

: הישגיובגאים 
 . בשנה הנוכחית 70%-עם התחייבות ל 63%-לה על (40%-מתחת לשהיה ) אחוז הבגרות* 
 .הולכות לשנת שירות 41, בנות במחזור 60-מתוך כ* 
 . בני נוער 21התגייסו  שנהוה* 

של הבוגר שתלבות בחברה הישראלית והיכולת את ההמדגישים אנחנו כאשר  ,תחוםבכל  מדובר בקפיצת מדרגה
 . הוא נמצאהישראלית הכוללת שבה להתחרות בסביבה 

היום לומדת מכונאות שהכיתה הטכנולוגית הבמטרה , ס"בביה חימושהבפגישה עם חיל רון השתתף היום   -ועוד 
ישרתו כאנשי מקצוע ויוכלו בתום , חימוש ושהבוגרים שלה יתגייסו לחיל הזההיל תקבל חסות של חתשתלב ו
.  להמשיך במסלולי קבע או לצאת עם מקצוע, הסדירהשירות 

 

.  בנושא שיתוף פעולה עם משגב, מר מודי זנברג -ר קרן היסוד "ן נפגש בירושלים עם יורו – קרן היסוד
 .לדבר אחרי פסח הפגישה היתה מעניינת וסוכם שימשיכו

 

אנחנו מתקדמים עם הנושא ומחפשים שטחים . התחלנו בבית עלמין אזורי משותף – עם כרמיאל שיתוף פעולה
מדברים . שצריכות להיבדק יותר לעומקבאזור הצפוני של משגב רויות איתרנו מספר אפש. שיוכלו לבוא בחשבון

 . שנים 5-7על תכנית לטווח ארוך של בין 
 

 לטון המקומיהש כזרמ. פגישה עם ראש המנהל המוניציפאלי במרכז השלטון המקומי התקיימההיום , בנוסף
 חסכון: כאשר היתרונות הם, (י דגם ששלמה בוחבוט עשה במעלות"עפ)אשכולות ישובים   לאחרונהמקדם 

הם . הסביבה ועודאיכות , תרבות, יתרון לגודל בנושאים כמו חינוך, להוציא מכרזים משותפים תיכול, בהוצאות
שהנושא  אמרנו, ראש עיריית כרמיאלמשותפת עם את כרמיאל להקים אשכול באזורנו ובישיבה עניינו אותנו ו

לרשויות המעוניינות להתאגד בעצמן קול קורא נים יוציא בקרוב משרד הפ .אותו לבחוןמשיך מעניין אותנו ושנ
  .באזוררשויות נוספות  עםעם כרמיאל ואולי גם  נבדוק הליכה ביחד. כאשכול
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קבלנו אותה והעברנו אותה לבתי הספר . "ס משלב"בי"משרד החינוך הוציא הגדרה לגבי   -בית ספר משלב
י ספר שיכולים לענות על ההגדרה או רוצים לשנות את עצמם בתבמשגב אין תשובת בתי הספר היא ש .שלנו

ורים וההורים של אותה מהמ 75%אחת הדרישות היא הסכמה של (. דתי-חינוך חילוני)להיות בתי ספר משלבים 
שיחות עם  מתקיימות. ס על אזורי שלא עובד רק עם אזורי רישום"נו שזה צריך להיות בינראה ל. ס"קהילת בי
גם מנהלת המחוז מעורבת ולפני מספר ימים התקיימה . ל מה לדבר והנושא נמצא על הפרקיש ע –כרמיאל 

 .בלשכתהישיבה בנושא 
 

רון והרב .  שעבר לביקור במשגב בחודש ובא וצוות משרדו' מר יעקב מרג -שר הדתות  – ביקור שר הדתות
ציגו בפניו את בקשתם לבינוי בית במועדון שהוסב לבית כנסת שם נציגי היישוב ה, אשחרעוזיאל סיירו איתם ב

בית הכנסת שנבנה לאחרונה  שם נחנך, ובגילון – (הבטיח לסייע להרחבת בית הכנסתאכן  והשר)כנסת בישוב 
שבמהלכה ניתנה סקירה על יישובי , ישיבת עבודה במועצה התקיימה, לאחר מכן .בישוב מתקציב ממשרד הדתות

 . מעניין ומוצלח והשר התגלה כאדם מאוד פתוחהיה הביקור  -רון לדברי . המועצה והוצגו בקשות בתחום הדת

 
הפגישות  5איש שבאו ללמוד במשך  30שתתפו בו מעל ה. מסתיים מחר –קורס ועדות ביקורת בישובים 

 . מהי ביקורת בוועד מקומי ובאגודה שיתופית, שהוא ארך
בשיתוף המפעם ולענת סבן שסייעה  שארגן את תכני הקורס, מבקר הפנים של המועצה –תודה לדודו דהן 

 .בלוגיסטיקה
 

לית משרד החינוך "מנכעם לאחרונה רון נפגש , בתפקידו כראש ועדת הכלכלה במרכז המועצות – משרד החינוך
את הנושאים גם הוא ניצל את ההזדמנות כדי לקדם ו בעיקר בנושא תקציבים בחינוך, דלית שטאובר' הגב –

אופק )השלכות של הרפורמות הדברו גם על  -מרכזי שדובר עליו היה הסעות הנושא ה. שמעניינים את משגב
חינוך העלו את נושא של , כן-כמו. ינוך מבחינה תקציביתשל משרד החינוך על מערכת הח( עוז לתמורה, חדש

ר "ד  -המחוזמנהלת מתכננים להציג בפני אנחנו , בימים הקרובים. ל הבאה"שיכנס לתוקפו בשנה 3חינם מגיל 
כבר  3אצלנו מגיל מערכת היות והכ אנחנו מאורגנים לחלוטין "סהב. את ההתארגנות של משגב, אורנה שמחון

 .אותן כשתתבהרנהנציג   -הכספיותמשמעויות את כל המבינים לגמרי עוד לא אנחנו . עובדת באחריותנו
 

גני ילדים  12לבניית נוך למשרד החיבקשות  הוגשו, כחלק מההיערכות ליישום חוק חינוך חינם – גני ילדים
אנחנו מאמינים שיש בהחלט סיכוי . שאמורים להחליף מבנים ישנים או גנים יבילים ששימשו עד היום כגנים

 .שבקשותינו ייענו
 

הושלם התכנון המפורט של תשתיות היישוב וכבר , תכנית המתאר של ערב אל נעים אושרה – ערב אל נעים
בו )בראשות משרד ראש הממשלה לנושא ערב אל נעים ין משרדי צוות ב םהוקי רון ציין כ!  הוחל בעבודות העפר

. כאשר כל משרד תורם את חלקו ,(ת ועודמים ותשתיו, הבריאות, הרווחה, התחבורה, משרדי השיכון שותפים
הולכים לקראת החלטת ממשלה בה סוכם כי , ימה ישיבה רבת משתתפים בירושליםלפני מספר שבועות התקי

 משרדכל . (₪מיליון  70-אומדן הביצוע מגיע לכ) ערב אל נעיםב לביצוע התשתיותהקצאה כספית  לגבימיוחדת 
להשיג תקציב כבר הצלחנו , אמר רון, בפועל .ומשרד ראש הממשלה ישלים את החסרמשאבים אמור להקציב 

מצע הכביש גרות באיתבקשו המשפחות השיחד איתו אנחנו מכינים משטח אליו  ,ראשוני ממשרד השיכון
קצה הלהביא את מערך הביוב לנקודת מתכננים בחודשים הקרובים קולחי משגב  .שלהן להעביר את הצריפים

 .החלטת הממשלה להקצות את הכספים הדרושים שנצליח להעביר את מקווים. תחתונה של הישובה
 

. תוואיאת הכבר רואים העבודה טובה ויפה ואיכות . מכמנים-עבודות הסלילה החלו על כביש כמון – כבישים
שחלק זה ברגע . בימים אלה קווי מתח גבוה שישרתו אחר כך את האזורחברת החשמל מניחה יודפת  בכביש
 .יתחיל את העבודות ץ"מעהקבלן של  ,פסח יכנראה אחר ,יסתיים
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ה עוד השנ. תוך מספר שבועות לשטח אמור להיכנסהקבלן בצומת מורשת הוצא צו התחלת עבודה ו – צמתים
שהשקענו מול משרד  בשטח את פירות העבודה והמאמציםרואים סוף -סוף. צומת טל אליתחילו גם העבודות ב

 !צ "התחבורה ומע
 

י המשרד להגנת "ה שמאורגן עעגול צמיחה ירוקשולחן ביקש להצטרף לרון  – צמיחה ירוקהשולחן עגול 
כך שנהיה , במדינה איך צריך לטפל בנושאים שונים בשאלהדנים  שולחןב .החלטות ממשלהבהתאמה להסביבה 

, אנרגיה חלופית, חסכון בדלק, ייצור ירוק, צריכה ירוקה: ולים בשולחן העגולים שעמקצת הנושא ". ירוקים"יותר 
אחד הנושאים שרון מנסה לקדם במסגרת השולחן העגול הוא . הורדת פליטת גזי חממה ועוד, טיפול בפסולת

 . תייםהורדת חסמים ממשל
 

קבוצות הרובוטיקה שלנו עושות חיל וכל שבוע מתוספת עוד קבוצה שזוכה ומוזמנת לתחרויות גמר  – רובוטיקה
אנחנו משתדלים לסייע כמידת . אנחנו מקבלים פניות רבות לבקשה לתמיכה, במקביל. בכל מיני מקומות בעולם

ברכות לקבוצות בארץ ואיחולי , הנהלת המועצהבשם . איננו יכולים להיענות לכל הבקשות, יכולתנו אבל לצערנו
 .ל"חות ביוהצלחה לקבוצות שיוצאות לתחרו

 

בוגרי המגמה לצילום היתה תערוכה של . מוזמנים לבוא לראותמאוד מרשימות וכולם  – ב"תערוכות כיתות י
. תערוכה של בוגרי מגמת אומנות, ובימים אלה מתקיימת באשכול פיס( הפסיד –מי שלא ראה )
 

. התוקף של ההנחה הנוספת יפוג בסוף חודש מאי. דני ורון מטפלים בנושא ההנחות בקרקע – נחות בקרקעה
אמורה להתקיים בשבוע הבא . נכנס לתמונהשלום סילבן השר גם . מנסים לרתום ראשי מועצות נוספיםאנחנו 

.  ל מינהל מקרקעי ישראל"מנכ  -בנצי ליברמןמר פגישה עם 
 

בתום שנתיים , ס יסודי משגב"מנהלת הקודמת של ביה, ל"ע שעבר אזכרה לאירית עמית זנערכה בשבו – אזכרה
. לפטירתה

 

בהשתתפות נציגי  ,ין להיערכות למים בחירוםיו ערב עיון מאוד מענקולחי משגב ארגנ – היערכות למים בחירום
תה הי . ות בזמן חירוםשמטרתו תיאום ציפיות לגבי דרכי הפעולה וחלוקת האחרי ,(ביטחון מים)רשות המים 

חירום במים יכול לעיתים , מכל מיני סיבות, רון הדגיש כי.  כל הישוביםנוכחות מאוד מרשימה של נאמני מים מ
כל האזור הזדהם . עראבה/נין'לפני שנתיים היתה חדירה של שמן לקידוחים של סח -ולראיה . גם בשגרה לקרות

. ימים 4-במשך כ( אפילו לא להרתיח אותם)ואסור היה לשתות מים  (נין ועראבה'הררית וכמובן סח  -רכס יודפת)
. נין ועראבה'הציוד שלנו כדי לסייע לסחאת סיפקנו אז מים במיכליות לכל האזור והשאלנו 

 

שהכנסותיו נתרמות , התקיים בסוף השבוע שעבר יריד לתת במורשת, כמדי שנה לפני פסח – יריד לתת
אליו מגיעים אנשים , מדובר באירוע מאוד חשוב ומרגש. ם עם צרכים מיוחדיםלעמותות ואגודות המשרתות אנשי

 .מכל האזור

 
היכולת לצופף יותר , תכנית אב לתיירות)תכניות השונות כחלק מ – י תקנוני ליחידות נוספות במגרששינו

תכנית , י יוזמתם של דני עברי ומנהלת פיתוח ישובים"עפ, התחלנו לקדם, (משפחות על יחידת מגרש אחת
חות רבות מפעילות את הצימרים שמשפ" יכשיר"מהלך זה . יחידות משנה במגרש עד שתי תקנונית שתאפשר

חיים קלים לה לא צופים אנחנו . התכנית רק מתחילה את דרכה. וריםלהבנים או יחידות דיור ליכולת מגורים וייתן 
 .מעריכים אותה כתכנית מאוד חשובהאבל 
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, בקטגוריה קבוצתית ועידית בנאורי (18) משפחות אומנה 2012שנת כיקירי משגב ל נבחרו – קירי משגבי

. אישיתבקטגוריה  ,סביבה בנושאימתנדבת 
 

 
 :2012תקציב פיתוח לשנת   .ג

הוא ציין במיוחד שני נושאים . 2012דיווח על דיוני הוועדה בתקציב הפיתוח לשנת , חבר ועדת הכספים –רונן גל 
. ס יסודי משגב"להרחבת מועדון כפרי והקמת אולם ספורט בבי היערכותה: אסטרטגיים

 
יהיה , אופן המימון לגבי הפרויקטים האסטרטגיים המוזכרים לעילכי  ציין, מנהל צוות הגזברות –אלון זלצמן 

: כדלקמן
ד על כ תקציב עומ"סה. ל"י החכ"הפרויקט יבוצע ע –הרחבת המועדון הכפרי ובכלל זה המענה למועדון מרחבים * 

 :  ומקורות המימון₪ מיליון  11.5
 .ל מהבנקים"גיוס הלוואה של החכ₪ מיליון  5.5.  א
 .₪מיליון  2המועצה תעמיד הלוואה ממקורותיה בסך .  ב
חלקו יהיה בתרומה שתגויס וההפרש בין גובה התרומה ) ₪ מיליון  4של מענק בסך  באופןחלק המועצה .  ג

 (.מקרן היטל השבחה, צהמקורות המועההתחייבות מלמסגרת 
 

: ומקורות המימון₪ מליון  6תקציב עומד על הכ "סה – ס יסודי משגב"פרויקט הקמת אולם ספורט בבי* 
 .קרן המתקניםמ₪ מליון  3.3.  א
 .שלוש הקרובות/ יגויס וישוריין מתקציב הפיס לרשות בשנתיים ₪ מליון  2.7.  ב
 

הבקשות היו מן הסתם . ספים בחנו איך ניתן לאזן את התקציבאלון הוסיף כי בישיבה האחרונה של ועדת הכ
הקטנו את החוסר והגענו בסופו של דבר : לכן השנה פעלנו באופן קצת שונה. הרבה יותר גבוהות מהתקצוב

 . החוסר אופס והפרויקטים הותאמו לתקצוב שנקבע. לא נראה חוסר בפרויקטים, לכן. לאיזון
 

אלה שאושרו ואלה שהוחלט לא לבצע השנה או  –פים לגבי כל הפרויקטים אלון הציג את המלצות ועדת הכס
. לבצע מתקציב השוטף

 
שלא תוקצב כי , נה ובסלאמהמקרנים המותקנים בכמאאתי לוי ביקשה לתת את הדעת לנושא אמצעי מיגון ל

 . הוגש לאחר דיוני הועדה
 

. מועצההנהלת המועצה מאשרת הצגת המלצות ועדת הכספים למליאת ה: הוחלט
 

 
: חופשה ללא תשלום .ד

עקב  ,לחופשה ללא תשלום במשך שנה אחת יציאה, ואחזקה מזכירת אגף הנדסהלהנהלת המועצה מאשרת 
. ל בגין עבודתו של הבעל"מעבר של כל המשפחה לחו

 
 
: ש ו נ ו ת  .ה

הולכים להקים מתקני רון דיווח כי  – התחייבות ליישוב שלידו יוקם מתקן לקומפוסט
יש  מתקןכל ל.  שלשם נפנה את הפסולת האורגנית ונהפוך אותה לקומפוסט ,שוביים במקבצי ישוביםקומפוסט יי

 . לאשר את המתקנים, קול קורא של משרד הגנת הסביבה בימים אלהמגישים  . תקנים וצריך רישיון בניה
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כתב התחייבות מ היישוב ביקשמאוד סמוך למנוף ו ,בחממות של שכניהממוקם אחד מהמתקנים מיועד להיות 
 . מפגעים מהמתקןליישוב  שלא ייגרמושיבטיח , מהמועצה

 
אנחנו ממליצים על סמך חוות דעתה , לא צפויים מפגעים , מנהל אגף קיימות וסביבה -היות ולדברי ברוך קומפנו 

פן המועצה מתחייבת להסיר באו: "להעביר ליישוב כתב התחייבות בזו לשון, של  היועצת המשפטית של המועצה
תפסיק המועצה את , אם יתברר כי פעילות המתקן יוצרת מפגע קבוע לתושבי מנוף. אם יתגלה, מיידי כל מפגע

 ".פעילותה במקום
 

. בנוסח שהוצג, הנהלת המועצה מאשרת העברת כתב התחייבות למנוף: הוחלט
 
 
 

רון שני :           רשמה
ראש המועצה בטי שוייצר          

 
 
 
 


