פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 3/00
שהתקיימה ביום  30.3.00במשגב
השתתפו  :ארז קרייזלר (יו"ר) ,סקוט מן (אשחר) ,יוסי קסנר (גילון) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,ברוך רוזן
(הררית) ,דולה דודאי (חרשים) ,ג'ון אפסון (חלוץ) ,יוסי שפר (טל-אל) ,גיא ניר (כמון) ,יוסי בן סימון
(לוטם) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,אבי חנין (מנוף) ,רון שני (מצפה אבי"ב) ,דני דוידי (מעלה צביה) ,עלי
סואעד )סלמה) ,יפתח מיכאלי (צורית) ,גדי כץ (קורנית) ,הרי רודס (שורשים) ,טוביה קורנפלד (שכניה),
חדווה ליבנת (תובל) ,טהא פעור (חוסנייה) ,נימר נעים (אזור עודף).
חסרים  :דוד סופרין (אבטליון) ,יעקב ליכטר (יובלים) ,דני עברי (יודפת) ,עמיקם מתוקי (יעד) ,שלום לטמן
(כישור) ,אריה דהן (לבון) ,יוסי לוי (מורן),דני ניר (מורשת) ,דב וינגרטן (עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,אורי
יפה (רקפת) ,עזיז סואעד (כמאנה).
נכחו  :שלמה אלקחר ,ישראלה אלוני ,ברוך קומפנו ,דפנה רום ,מושיק גרוס ,אריה ארנר ,רלי דהן (לסעיף
ד') ,שאול אשואל ,בטי שוייצר

ארז קרייזלר פתח את הישיבה והציג את נימר נעים  -תושב ערב אל נעים ונציגו החדש של
האזור העודף במקומו של טהא פעור שיהיה מעכשיו הנציג של חוסנייה ,בעקבות העלתו של
הישוב "מעל הקו" .איחולי הצלחה ושיתוף פעולה פורה לשניהם !!

א .אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאה מס'  2/00מיום  2.3.00אושר.

לגבי סעיף ג' :בהתאם להערתו של יפתח מיכאלי ,ייבדק בחוק מועד היעד לגבי
קביעת המודד לקראת הבחירות ברשויות בשנת ( 2001באחריות בטי).

ב .אישור תב"רים:

מליאת המועצה אישרה פה אחד את רשימת התב"רים הרצ"ב.

ג .דיווח ראש המועצה:
יום האדמה  -ארז דיווח על התהלוכה בה השתתפו כ -3,000איש ועל האירועים
שאפיינו את יום האדמה בסח'נין  -ניסיון להצית את חורשת הימ"ח ,הריסת חלק
מהגדר ,חבלה בכניסה לאזור התעשייה תרדיון .כל זאת ,לדבריו ,כתוצאה מהבטחות
חסרות אחריות של סגן שר הביטחון ,הצהרות של מנהיגות האזור בנושא תחומי
השיפוט ומהקמת הימ"ח בכניסה לעיר.
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חובות לסוכנות  -סליי מרידור  -יו"ר הסוכנות ,ביקר לאחרונה במשגב ונפגש עם
נציגי הישובים בהם הוקפאה הקליטה  -ויומיים לאחר מכן ,הוא הוציא הנחייה לפיה
אין לעכב קליטה .ארז הדגיש כי זהו "חלון הזדמנויות" המחייב את הישובים לנסות
לסכם את חובותיהם מול הסוכנות ולהגיע לפשרה הכרחית .הוא הוסיף כי המועצה
תעשה כמיטב יכולתה כדי לסייע.
קרן קנדי לי  -ארז דיווח כי ,בהמשך לביקורה של מנכ"ל קרן קנדי לי במשגב,
מתקיים היום דיון לגבי הפרויקט במגזר הבדואי עבורו הובטחה תרומה בסך .40,000$
המנהל לבניה כפרית  -לאחרונה ביקרו במשגב שרה אהרון  -ראש המנהל לבניה
כפרית ויאיר מעין  -עוזר שר השיכון .הם סיירו בישובים הקטנים ונפגשו עם נציגיהם.
למרות שאנחנו לא אזור עדיפות לאומית ,מורגש רצון כן של משרד השיכון לסייע,
כאשר התנאי ההכרחי הנו כניסה לבינוי.
שיפוץ גני ילדים  -בפגישה שהתקיימה אצל מנכ"לית משרד החינוך ,הועלתה
בפניה ,בין יתר הנושאים ,סוגיית השיפוץ בגני הילדים .תשובתה של הגב' שלומית
עמיחי היתה חד-משמעית :הנושא אמנם באחריות המשרד ואולם איננו בסדר עדיפות
ולכן לא יתוקצב בשנים הקרובות.
קהילת סן פרנסיסקו  -לאחרונה ביקרו במשגב נציגי קהילת סן פרנסיסקו
המקיימת יחסי תאומות עם גליל עליון והמעונינת להשקיע בפרויקטים הקשורים
ביהודים וערבים .הנ"ל סיירו באזור וביקרו בכמאנה .אנו מקווים שבהמשך נוכל להציע
לקהילה פרויקט משותף.
שומות מקרקעין  -בשבוע הבא יעלה להחלטת ממשלה נושא הקטנת אחוזי ההיוון
מ -51%ל .-22%כמו-כן התקיימה פגישה אצל אבי דרכסלר  -מנהל מ.מ.י ,.בה הובהר
כי הדרך היחידה לשנות את ההחלטה היא ע"י הגשת ערער שעלותו 6000 :ש"ח
לישוב .ארז הוסיף כי הוא עדכן את הישובים בהתאם.

ד .תקציב פיתוח לשנת :2000

שלמה אלקחר  -מנהל מחלקת הגזברות הציג ,בעזרת מצגת ,את תהליך בנית תקציב
הפיתוח לביצוע ממקורות המימון :מענק משרד הפנים ומלווה ,בהתאם למסגרות
התקציב העומדות לרשות המועצה.
לגבי המגזר היהודי
מדובר על פרויקטים שהומלצו לביצוע ע"י פורום מנהלי המועצה:
מסגרת מענק משרד הפנים  898,000 -ש"ח .רוב הפרויקטים הנם "קשיחים" ,דהיינו
קיימת עבורם התחייבות להשלמת ביצוע או ל”.”matching

מסגרת המלווה  2,000,000 -ש"ח שיועדו לפרויקטים שונים  -רובם משוריינים וחלקם
"שקל מול שקל" עם הישובים.
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בתום הדיון שהתנהל בהמשך ,הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מסגרת תקציב הפיתוח לשנת : 2000
 2.898מיליון ש"ח (מענק  +מלווה  -משרד הפנים).
 בהתאם להערתו של יוסי קסנר ,יוצגו בתקציב הפיתוח לשנת  2001נתונים של
השנה שחלפה (לשם השוואה)  +התפלגות המימון.
 בהמשך לבקשתו של הרי רודס לפתור מחובת ה”( ”matchingשקל מול שקל)
ישובים שמעונינים לבצע פרויקטים אך אינם מסוגלים לכך מבחינה כספית -
הוחלט שמקרים כאלה יובאו בפני ועדת הכספים שתדון בהם ותחליט בהתאם.
 מסגרת הפרויקטים שבעדיפות שניה (ראה חוברת התקציב)  -מקורות המימון
שישתחררו מסיבות כלשהן יופנו לטובת מחשוב והצטיידות עפ"י המפורט
בחוברת.
לגבי המגזר הבדואי
ארז דיווח כי מסגרת תקציב הפיתוח למגזר הבדואי קוצצה ב .-20%לאור הצרכים
ההולכים וגדלים במגזר זה ,הוא פנה למשרד הפנים בבקשה להגדיל את מסגרת
התקציב .במקביל ,קיים ברוך רוזן דיונים עם נציגי כל הישובים הבדואים ,אך דעותיהם
של הנציגים היו חלוקות ולא הצליחו להגיע להבנות.
לכן ,הוחלט להקפיא את הנושא עד אשר המאמצים המושקעים מול משרד הפנים
ומשרד ראש הממשלה יישאו פרי ותוגדל מסגרת התקציב.

ה .מנחת בר לב:

ארז ציין כי הוא השקיע בנושא הרבה מאוד זמן ומאמצים מתוך שכנוע פנימי
שהפעלת המנחת על ידי המועצה רק תשרת את האינטרסים של כלל תושבי משגב.
יחד עם זאת ,הוא ביקש להבהיר באופן חד משמעי שהוא לא יתן יד לויכוחים ,לרעש
ולהאשמות חסרות שחר סביב הנושא ואם התושבים אינם מעונינים במנחת  -הוא
פשוט מוריד את הנושא מסדר היום !!
ברוך קומפנו דיווח על הישיבה שהוא קיים עם נציגי גילון ,צורית ,שורשים ועמותת
"הסביבה" .הישיבה התנהלה ,לדבריו ,בצורה תרבותית והגיעו לסיכומים כלשהם.

יוסי קסנר הציג את עמדת גילון וצורית :הישובים בעד המנחת ,הם השתכנעו כי הוא
חשוב לפיתוח האזור אך מבקשים להגיע להבנות לגבי הפעלתו בשבת וחגים .יוסי
הציע לערוך תחשיב כלכלי ואם יתברר שאי הפעלת המנחת בשבת וחגים תגרום
לפשיטת רגל  -יוחזר הנושא לדיון במליאה .ארז הדגיש כי בכל מקרה המנחת אינו
רווחי.
בתום הדיון שהתנהל ,הוחלט:
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 המנחת יופעל במשך  3חודשים ללא פעילות בשבת.
 תוקם ועדה תעופתית המורכבת מ :ראש המועצה ,ברוך קומפנו ,רונית
לייבוביץ ,נציג מכל אחד מהישובים הגובלים במנחת  -וזאת בהתאם לנוהל שהוכן.
 ועדה זו תקבע את אופן בדיקת נושא הרעש והפרעה לסביבה ותביא את מסקנותיה
בפני המליאה בעוד  3חודשים.
נרשמה התנגדותו של סקוט מן להפעלת המנחת בשבת ע"י המועצה ,בגלל היותה גוף
ציבורי.

ו .ש ו נ ו ת :
התפלגות השירותים והארנונה  -שאול אשואל הציג בקצרה את
הדו"חות שהוא הכין ,בהתאם לבקשת מליאת המועצה מיום  30.11.99בנושאים
הבאים:
 התפלגות ההוצאות בחתך ישובים.
 תחזית ארנונה לשנים  2000-2002בחתך ישובים.
שאול הוסיף כי הוא ישמח בישיבה הבאה לענות על שאלות ,באם תהיינה לאחר עיון
במסמכים.
יוסי קסנר הודה לשאול וציין כי הוא מתרשם שמדובר על עבודה שניתן להתחיל
ללמוד אותה ולהתייחס אליה.

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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