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 4/00פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 
 במשגב 11.5.00שהתקיימה ביום 

 
 

דעוף -מוחמד אבו גילון(,סנר ): ארז קרייזלר )יו"ר(, דוד סופרין )אבטליון(, סקוט מן )אשחר(, יוסי קהשתתפו
 עד(, מיקם מתוקי )יעודפת(, י )יאל(, דני עבר-(, יוסי שפר )טל)דמיידה(, ברוך רוזן )הררית(, ג'ון אפסון )חלוץ

ינגרטן )סלמה(, דב ו י סואעד(, עלגיא ניר )כמון(, יוסי בן סימון )לוטם(, מנוח שמלץ )מכמנים(, דני ניר )מורשת
פלד וביה קורנשים(, ט)שור )עצמון(, יפתח מיכאלי )צורית(, גדי כץ )קורנית(, אורי יפה )רקפת(, הרי רודס
 )שכניה(, עזיז סואעד )כמאנה(, טהא פעור )חוסנייה(, נימר נעים )אזור עודף(,

 (, וסי לוי )מורןבון(, יהן )לד: דולה דודאי )חרשים(, יעקב ליכטר )יובלים(, שלום לטמן )כישור(, אריה חסרים
 ובל(.דווה ליבנת )תלך(, חפיוק )אבי חנין )מנוף(, רון שני )מצפה אבי"ב(, דני דוידי )מעלה צביה(, אירינה טרס

אוורסה, מש"ק פד סוהיל , אהובה פינקלשטיין )לסעיף ג'(, צדוק יפתח, פקלב, הדס תמיר-: רו"ח גדעון ברנכחו
 עיף ו'(, סל)שלמה אלקחר  גדבאן )לסעיף ה'(, עדן בר, חנה לבנה, דסמונד קפלן, יהודית גרמי )לסעיף ז'(,

 ר, בטי שוייצררון שפריששאול, רומה מנור, ח'(, שאול א -לסעיף ז' ודפנה בן ברוך )לסעיף י'(, אריה ארנר )
 
 
 

 אישור פרוטוקול: .א
 אושר. 30.3.00מיום  3/00פרוטוקול מישיבת מליאה המועצה מס' 

 
 

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

 
 

 :1999דו"ח כספי לשנת  .ג
ו"ח זה בתאריך דוהדגיש כי הוצאת  1999דו"ח הכספי לשנת לב הציג את ה-רו"ח גדעון בר

 כל כך מוקדם מהווה תעודת כבוד לעושים במלאכה.
 

 ימה אתה סיגדעון העיר את תשומת לבה של המליאה למספר דברים, ביניהם: המועצ
מנים, עומס אלף שקל, אין לה בעיה של תזרים מזו 256בעודף שוטף של  1999שנת 

 .(60%רת הנה מהתקציב השנתי )כאשר הנורמה המקסימלית המות 31%המלוות עומד על 
 

הכנסות העצמיות הנשארת המועצה שברירית בגלל מרכיב  -ארז ציין כי למרות יציבותה 
 .(-70%הנמוך יחסית והיותה תלויה בהכנסות ממשלתיות )כ

 
המועצה על  גזבר -ב ובירך את שאול אשואל ל-בשם המליאה הודה ארז לרו"ח גדעון בר

נהלת ות ההדס תמיר וצוניהול תקציב המועצה, לשלמה אלקחר וצוות הגזברות ול
 החשבונות על עבודתם המקצועית והמסורה.
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 דיווח ראש המועצה: .ד
קת לו: הענאלפים מתושבי משגב השתתפו באירועי יום העצמאות שכל - יום העצמאות

, דעוף מדמיידה-בועז כהן מעצמון ומוחמד אבו -תעודות הוקרה לשני "יקירי משגב" 
 ו.שלנ כזי בו לקחו חלק כוחות מקומייםהפנינג גדול לכל המשפחה ומופע מר

ות על תרומתם רכזת התרב -ארז ביקש להודות למרכז הקהילתי בכלל ובפרט לרבקה רץ 
 להצלחת האירוע.

 
 -13,000כ נמכרוהפסטיבל הוגדר כמוצלח הודות להפקה טובה ומגוון אירועים ו -מו"ט 

מופעים  -2וית ועט יחסכרטיסים. נקודות חלשות: הטיולים בהם מספר המשתתפים היה מ
 שלא עמדו בצפי. הלקחים יובאו לידיעת המליאה בישיבתה הבאה.

 מנכ"ל הפסטיבל ולצוות ההפקה ! -תודה לברוך רוזן 
 

משגב בעלמין הארז והרב עוזיאל נפגשו עם שר הדתות בנושא פיתוח בית  - שירותי דת
ן ממשרד הדתות מול מימו הובטח כי נקבל -ותקציב שוטף לפעולות ולבינוי. לגבי הפיתוח 

ית עצה דתנו להקים מונאמר כי עלי -השתתפות משרד הפנים. לגבי הפעולות השוטפות 
 וי.ע"מ להיות מתוקצבים!! השר הבטיח לתמוך בבקשות שהגשנו בנושא בינ

 
ופן גבי אלאחרונה הוציא מפעל הפיס חוברת/מורה דרך ובה נוסחה ל - מפעל הפיס

ו צריכים ן היינ, בה"י קריטריונים. זאת, בניגוד לשנים עברוהקצאת משאבים לרשויות עפ
כזית המר כל שנה מחדש לנהל מו"מ עבור הבקשות שהגשנו. ארז דיווח כי הבקשה

 לון.הקמת מרכז פיס קהילתי ליד בי"ס הר גי -שהוגשה השנה למפעל הפיס 
 

ת יימא קארז הקריא את מכתב התשובה של עוזר שר האוצר, לפיו ל - שכר בכירים
 במשגב חריגה בתנאי העסקת הבכירים.

 
אחרי  ל מעקבארז ציין כי  אגף הנדסה, איכות סביבה ובטחון מנה - טבלת פרויקטים

 קביל.פרויקטים במ -80וכרגע מתנהלים כ -הפרויקטים שמבוצעים בתחומי המועצה 
 

ם פייחות כסלאור החריגה הגדולה שנתגלתה בסעיף יעוץ משפטי, בדו" - יעוץ משפטי
בור עחיר של השנה שעברה, הוחלט לפנות למספר משרדי עו"ד ע"מ לקבל הצעות מ

עשה יות. נך להוזיל עלוכולנסות ע"י  -התקשרות עם המועצה, החכ"ל ומינהלת תרדיון 
וט מן, אל, סקאשו תהליך של בדיקה ע"י צוות מצומצם )ארז קרייזלר, רומה מנור, שאול

צוות הל חברי שתתקבל החלטה, כאשר לנגד עיניהם  וני ואיקי מרום( ובקרובי-משה יונס
 השגת מחיר זול יותר מבלי לפגוע ברמת שירות גבוהה.

 
 

 מחלקה כפרית: .ה
קב"ט המועצה, סקר בקצרה את אופן עבודתו של מערך הבטחון החדש,  -צדוק יפתח 

בשיתוף עם פקד סוהיל פאוורסה ומש"ק גדבאן  2000שהחל לפעול בחודש ינואר 
 נלמדו "מחלות הילדות" ומתחילים להתגבר עליהן.  -ול. לדבריו של צדוק ממשמר הגב

 
צדוק הוסיף כי, מבחינה סטטיסטית, תפיסת ההערכות החדשה הוכיחה את עצמה וכבר 

 ניתן להרגיש בשטח בירידה מסוימת בפשיעה הפלילית ובעליה בגילויי עבירות.
 

שובים. זאת בהתאם לשאילתא כן, מסר צדוק נתונים לגבי תדירות הביקורים בי-כמו
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 שהעלה מנוח שמלץ.
 

ארז הוסיף כי צפוי לנו קיץ "חם" וחשוב מאוד שהישובים יהיו מאורגנים, יירתמו למאמץ 
ויסיעו לעצמם. ארז ציין כי אמנם יועדו בתקציב הפיתוח כספים לנושא כיבוי אש אך, אם 

קורא לחברי המליאה הישובים לא יהיו מאורגנים, יהיה מאוד קשה לסייע להם. ארז 
 להיות שגרירים ולהעביר את המסר כ"א בישובו.

 
יופץ דו"ח ביקורים בישובים +  -עפ"י בקשתם של מנוח שמלץ ועמיקם מתוקי 

 סטטיסטיקות למזכירויות הישובים ולחברי המליאה.
 
 

 תקציב פיתוח למגזר הבדואי: .ו
ח הפיתו ציבשור תקארז הזכיר את החלטת המליאה האחרונה, לפיה יש להקפיא את אי

משלה ש המלמגזר הבדואי עד אשר המאמצים המושקעים מול משרד הפנים ומשרד רא
 .-20%יישאו פרי ותוגדל מסגרת התקציב שקוצצה ב

 
מיליון ש"ח.  1כרגע מתבצע מהלך מול מנכ"ל משרד הפנים, לאשר מסגרת נוספת ע"ס 

"י עהוצגה ב שצעת התקציארז הציע לאשר בינתיים את ביצוע הפרויקטים המופיעים בה
 שלמה אלקחר, מתוך המסגרת המאושרת. 

 
פיתוח למגזר החבר ועדת כספים, על כך שהצעת תקציב  -נרשמה הערתו של אורי יפה 

 הבדואי לא הובאה לדיון בועדת הכספים.
 

 עלי סואעד מחה על כך שלא הוקצו השנה כספים לסלמה.
 

 (:0נמנע:  - 1נגד:  - 23)בעד:  הוחלט

 רת מאושהיאת המועצה מאשרת את ביצוע הפרויקטים במסגרת תקציב הפיתוח מל 
 ש"ח. 1,033,000ע"ס למגזר הבדואי,  2000לשנת    

 ללחוץ ושיך במקביל, מנחה מליאת המועצה את ראש המועצה ונציגי הבדואים להמ 
 ח.ש" 1,000,000על משרד הפנים ע"מ שיאשר את המסגרת הנוספת ע"ס    
 
 

 הררית:-ית רכס יודפתהצגת תכנ .ז
הוגדרו כפי ש ניותהמתכננים עדן בר וחנה לבנה הציגו את תכנית המתאר והמטרות הראשו

מות לגבי ית ודילתלבטויות לגבי מפת הרגישות הנופכן "הוצפו" ה-ע"י ועדת ההיגוי. כמו
 אופן השימוש בשטחים החקלאיים הסמוכים לישובי הרכס.

 
 תם וברצונותיהם של ישובי הרכס.ארז הדגיש כי המועצה תתמוך בעמד

 
 :הוחלט

  ושר ג ותאמליאת המועצה מבקשת מנציגי ישובי הרכס לגבש עמדה בנושא, שתוצ 
 21.5.00ום במליאה. חברי המליאה יוזמנו לועדת ההיגוי הבאה, שתתקיים בי    

  ש נן כביא מתוכאל לעפ"י בקשתו של דוד סופרין, יבדוק עדן בר אם בתכנית חוצה ישר 
 שיחצה את הרכס.    
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 מרכז שירותים בתפן: .ח
בורי וות צי"י צעאריה ארנר הציג את הפרוגרמה למרכז שירותים משני למשגב, שהוכנה 

ל אור הפוטנציאלפלך( שבתפן, -תובל-אזור כת"ף )כישורבלהקים אותו  -ואת ההמלצה 
 הגדול הקיים בפיתוח מגורים באזור זה.

 
פן. המלצת אזור תנה באב לחינוך, בית הספר היסודי הבא ייבאריה ציין כי, עפ"י תכנית ה

 הצוות להקימו במרכז השירותים ע"מ שישמש לו כעוגן.
 

 מליאת המועצה אישרה את הפרוגרמה והמלצות הצוות.
 

ו כדי זדמנות ל הזארז הודה לאריה והצוות על העבודה המקיפה שהושקעה. הוא ביקש לנצ
נות עבודה מאוד פוריות במשגב, לסיים את ש -10להיפרד מאריה, שהחליט לאחר כ

 תפקידו.
 
 

 מינוי דירקטור: .ט
 ון.ח תרדיפיתומליאת המועצה אישרה את מינויו של ברוך קומפנו כדירקטור בחברה ל

 
 

 גיוס משאבים: .י
ועדונים, יים )מישובדפנה בן ברוך הציגה את מיפוי הצרכים לגבי פרויקטים מועצתיים וי

ושאים י הנכרה את דרכי השיווק בקרב התורמים וציינה מעונות ועוד(. היא הסבי
 ה"סקסיים" בעיניהם הנם כרגע: פלורליזם, איכות סביבה ודו קיום.

 
כמו:  ורתייםהמס דפנה הוסיפה כי לגבי הפרויקטים היישוביים, הוחלט לפנות לערוצים

 סוכנות, קק"ל וחיזוק קשר עם תורמים ותיקים.
 
 
 
 

 רארז קרייזל         רשמה:
 ראש המועצה        בטי שוייצר


