פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 6/00
שהתקיימה ביום  3.8.00במשגב
השתתפו  :ארז קרייזלר (יו"ר) ,סקוט מן (אשחר) ,ברוך רוזן (הררית) ,דני עברי (יודפת) ,שלום לטמן (כישור) ,גיא
ניר (כמון) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,אבי חנין (מנוף) ,רונן גל (מעלה צביה) ,דני ניר (מורשת) ,עלי סואעד (סלמה),
יפתח מיכאלי (צורית) ,גדי כץ (קורנית) ,אורי יפה (רקפת) ,טוביה קורנפלד (שכניה).
חסרים  :דוד סופרין (אבטליון) ,יוסי קסנר (גילון) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,דולה דודאי (חרשים) ,ג'ון אפסון
(חלוץ) ,טהא פעור (חוסנייה) ,יוסי שפר (טל-אל) ,יעקב ליכטר (יובלים) ,עזיז סואעד (כמאנה) ,אריה דהן (לבון),
יוסי לוי (מורן) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,רון שני (מצפה אבי"ב) ,דב וינגרטן (עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך),
חדווה ליבנת (תובל) ,נימר נעים (אזור עודף).
נכחו :איילה סיון ,ברוך קומפנו ,שמעון בוחבוט (לסעיף ד') ,הרב עוזיאל (לסעיף ה') ,הדס תמיר (לסעיף ז'),
שאול אשואל ,רומה מנור ,שרון שפריר ,בטי שוייצר.

בפתח הישיבה ,הציג ארז את רונן גל  -הנציג החדש של מעלה צביה ,במקומו של דני דוידי
שהתפטר מתפקידו .ארז הודה בשם המליאה לדני על תרומתו רבת השנים הן במליאת המועצה
והן בועדותיה ,והוא איחל לרונן הצלחה ושיתוף פעולה פורה.
באותה הזדמנות ,הציע ארז למנות את רונן גל כחבר בועדת הכספים במקומו של דני דוידי .הצעה
זו התקבלה פה אחד ע"י מליאת המועצה.

א .אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  5/00מיום  14.6.00אושר.
לסעיף ז' :הערכות לשנה"ל תשס"א  -דני עברי בקש להוסיף את הערתו לגבי רישום
ילדים בבתי הספר העל אזוריים או כאלה שאינם באזור הרישום.
לסעיף ו' :בקשת סח'נין לשינוי גבולות  -ביקש דני ניר להוסיף את הערתו ,לפיה אין
להעביר לסח'נין שטח שאינו ברצף הטריטוריאלי עם העיר.

ב .אישור תב"רים:

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

ג .דיווח ראש המועצה:
מבצע פרסום בישובים  -ארז סיכם את מבצע הפרסום בישובים ,שהחל בחודש מאי
והסתיים באמצע יולי .לאור מצוקתם של מספר ישובים בקליטת משפחות ,הצלחנו לשכנע
את הסוכנות היהודית וחב' מבני התעשייה לממן מבצע פרסום ע"מ לסייע בשלב זה ל-4
ישובים :אשחר ,מכמנים ,הר חלוץ ותובל .ארז הוסיף כי הוא מקווה ,לאור הצלחת הפרויקט
(דווח על פניית  250משפחות בעקבות הפרסום) ,שנוכל לצאת עם מבצע נוסף בשנה הבאה
ולכלול בו את כל ישובי משגב שירצו בכך.
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צמתים במשגב  -הוחל סוף סוף בביצוע עבודות הרחבת צומת ה( T-משגב) וצומת
יובלים .זאת ,בעקבות המאמצים הרבים שהושקעו ע"י המועצה במשך השנתיים האחרונות
במשרד התחבורה ובמע"צ .ארז ציין כי מדובר על עבודה רבת היקף ,שתכלול תשתית לרמזור
ותימשך מספר חודשים ותהווה בסופו של דבר שיפור תחבורתי משמעותי.
מגרש משחקים במכמנים  -הטרקטורים כבר "בשטח" ,הודות לתרומתה בסך 125,000$
של הגב' פרנקה .הביצוע ע"י הסוכנות היהודית.
בי"ס יסודי במורשת  -חל עיכוב בתחילת העבודות עקב מחלוקת שהתעוררה עם בעלי
חלקות פרטיות מכאוכב .ארז שיבח את ברוך רוזן על אופן טיפולו בנושא וציין כי בשבוע
הבא יכנס הקבלן לעבודה ,כך שב -1לספטמבר  2001יפתח בי"ס יסודי במורשת.
היחידה לתכנון אסטרטגי  -עם סיום עבודתו של אריה ארנר ,יצא מכרז ונבחרה לתפקיד
דפנה בן ברוך ,שעבדה שנתיים עם אריה ארנר והוכיחה הרבה מאוד יכולות וכישורים .בשם
מליאת המועצה ,איחל ארז לדפנה הרבה הצלחה !
דמ"צ חדש לחכ"ל  -בעקבות מחלת בנו ,התפטר אריק רז מתפקידו כדירקטור בחכ"ל.
במקומו ,הציע ארז לאשר את מינויה של פיליס ביילין משורשים .המליאה אישרה פה אחד.
ארז הודה לאריק רז על תרומתו הייחודית בהקמת החכ"ל ובניהולה ואיחל בשם המליאה
הרבה בריאות לבנו ,אלעד.
אתר הקרוואנים  -התקיימה פגישה עם שרת הקליטה  -יולי תמיר ,בנושא אתר
הקרוואנים ,בו מתגוררות כיום ,בתנאים מחפירים 19 ,משפחות 9 .מהן קנו בתים בכרמיאל או
באזור וממתינות לסיום בניית ביתם .ל -10משפחות אין פתרון לדיור וחב' "עמידר" פועלת
לפינוין מן האתר.
בישיבה ,הבטיחה השרה את סיועה וסוכם כי יוצע למשפחות אלו דיור ציבורי באזור ובמקביל
יטפל משרד השיכון בנושא העיקולים מול חב' עמידר .ריכוז הטיפול ייעשה ע"י מושיק גרוס
ואורנה שוייצר.
הוחלט כי ,לקראת סוף השנה ,ידווח מושיק גרוס למליאה על ההתפתחויות בנושא.

ד .הערכות מערכת החינוך לשנה"ל תשס"א:
אילה סיון  -מנהלנית מערכת החינוך ,דיווחה על הערכות אגף החינוך ומחלקת ההנדסה
בנושא בדק בית והצטיידות במבני החינוך.
היות וסה"כ התקציב הנדרש לביצוע כל העבודות מגיע לכ -745,000ש"ח וסה"כ התקציב
העומד לרשותנו הנו  285,000ש"ח ,הוחלט בשלב ראשון לבצע את העבודות שהיה הכרחי או
שהיתה מחויבות לבצען .לגבי יתרת העבודות  -חלקן יבוצעו במהלך השנה במסגרת האחזקה
השוטפת ,חלקן מיתרות תקציבי בתי הספר ועפ"י סדר עדיפויות שייקבעו על ידם .עבודות
בטיחות הכרחיות ייקבעו עפ"י סדר עדיפויות של מח' הנדסה ובטחון .אילה הוסיפה שנעשים
ניסיונות לגייס תקציב נוסף לצורך עבודות בטיחות במוסדות חינוך.
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ברוך קומפנו  -מנהל אגף הנדסה ,איכס"ה ובטחון התמקד בעבודות המבוצעות במבני החינוך
ובאולם הספורט .כמו-כן הוא דיווח על הבעיה שהתעוררה סביב בניית הגג של החלל הפנימי
בבי"ס הר גילון.
ארז ציין כי מדובר על נפח פעילות אדיר שחייב להסתיים עד ה -1בספטמבר  .2000הוא חיזק
את ידיהם של ברוך קומפנו ,שמעון בוחבוט  -מהנדס המועצה ,והפרויקטורים במח' הנדסה.

ה .תקנון קבורה:

הרב עוזיאל הציג תקנון קבורה מתוקן ,הנותן תשובה הלכתית לסוגיית קבורת אוכלוסיה לא
יהודית בבית העלמין של משגב.
הרב ציין כי ,בעקבות הסתייגותו של גדי כץ לגבי הפסקה המייחסת לסוגייה הנ"ל בתקנון
שהובא לאישור המליאה בישיבתה הקודמת ,דנה הועדה לשרותי דת בנושא והציעה פתרון.
כמו-כן ,נכתבה תשובה הלכתית ע"י הרב ,שאושרה ע"י הרבנות הראשית .הנושא נדון
בישיבת הנהלת המועצה ,שאימצה אותו והמליצה למליאה לאשר אותו.
הרב הוסיף כי שר הדתות אף אישר כבר תקציב לפיתוח חלקה ייחודית בתוך מתחם בית
העלמין במסגרת התכנית הקיימת והמאושרת.
בתום דיון בנושא ,הועלו שתי הצעות:
הצעתו של ארז קרייזלר:
לאשר את התקנון שהוצג ,כולל  2הסעיפים  3ו ,-10כפי שתוקנו ע"י ועדה לשרותי דת.
(בעד - 12 :נגד - 1 :נמנע)1 :
הצעתו של גדי כץ:
להפוך את בית העלמין לבית עלמין חילוני עם פתרון הולם לציבור הדתי ולשנות את התקנון
ברוח הצעה זו( .בעד - 3 :נגד - 9 :נמנע)3 :

הצעתו של ארז התקבלה ומליאת המועצה אישרה את התקנון שהוצג ע"י הרב עוזיאל בגיבוי
הועדה לשירותי דת.

ו .מו"ט לשנת :2001

ברוך רוזן ציין כי הפסטיבל של שנת  2000נחל הצלחה רבה והשיג את מטרותיו המרכזיות
(הופץ דו"ח מפורט המסכם את האירוע).
מליאת המועצה אישרה את הצעתו של ברוך ,לפיה:

 לאור עמידה ביעדי הפסטיבל ,חשיבותו המתמשכת כמנוף מרכזי לחשיפת איכויות אזור
משגב ומתן הזדמנות לתושבי משגב להשתתף באירועים תרבותיים איכותיים ,מאשרת
המליאה את הפקת פסטיבל ימי מוסיקה וטבע בחול המועד פסח שנת .2001
 במהלך חודש ספטמבר הקרוב תמנה הנהלת המועצה הנהלה ציבורית לפסטיבל ,אשר
תשמש כגוף מטה לשליטה ,בקרה וניהול ההפקה.
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 ההנהלה תביא לאישור המליאה ,בחודש דצמבר ,הצעה למסגרת תקציב הפסטיבל וגובה
השתתפות המועצה בתקציב.

ז .עדכון תקציב מס'  1לשנת :2000
שאול אשואל  -גזבר המועצה ,הציג את עדכון התקציב והתייחס לשינויים המהותיים שחלו
בו ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי במסמך שהועבר לחברי המליאה.
ארז הוסיף כי הכוונה היא לעמוד במסגרת התקציב המאושרת .הוא רואה בכך אמירה
ניהולית וארגונית.
מליאת המועצה החליטה לאשר את עדכון תקציב מס'  1לשנת  2000שעומד עכשיו על:
סך ההוצאות  80,730,000 --------------ש"ח
סך ההכנסות  80,730,000 --------------ש"ח
כמו-כן אישרה המליאה פתיחת תב"ר לקרן לעבודות פיתוח שיקלוט את עודפי שנת 1999
(בסך  256,000ש"ח) ויועד לתקציב שוטף  2000כמתבקש מהחלטות קודמות.
עדכון התקציב מס'  2יוצג עד סוף ספטמבר .2000

ח .תקציבי ועדים מקומיים:

שאול אשואל הציג את מסגרות התקציב (הוצאות/הכנסות) של הועדים המקומיים,
המחויבים עפ"י חוק להיות מאושרים ע"י מליאת המועצה.

ארז ציין כי ,למרות פניות חוזרות 4 ,ישובים (כישור ,מורן ,מנוף ופלך) טרם העבירו את
תקציביהם.
הוחלט:
 מליאת המועצה מאשרת את תקציבי הועדים המקומיים שהוגשו ע"י גזבר המועצה.
 המליאה מנחה את הגזבר לפנות שוב ל -4הישובים הנ"ל ואם ,עד ישיבת המליאה הבאה,
יוותרו עדיין ישובים שלא הגישו תקציבים  -יוחלט על הצעדים שיש לנקוט.

ט .הפעלת הקפטריה במשגב:
מליאת המועצה מנחה את איקי מרום  -מנכ"ל החכ"ל ,לערוך בדיקה לגבי הפעלת הקפטריה
שעומדת להיפתח במשגב על ע"י החכ"ל או ע"י זכיין.
אבי חנין ביקש שיירשם שבכל מקרה ,חייב הציוד של הקפטריה להיות בבעלות המועצה.
סקוט מן הציע שהנושא כולו ילווה ע"י היועץ המשפטי של המועצה.
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י .אישור יועץ משפטי:
מליאת המועצה אישרה פה אחד את מינויו של היועץ המשפטי החדש  -עו"ד אשר קולה
ממשרד עו"ד קולה ,קורין ,מנוסביץ ובדנר מטבריה.
עו"ד אשר קולה יוצג בפני המליאה בישיבתה הבאה.

יא .יו"ר ועדת ערר:

מליאת המועצה אישרה את מינויו של ניל הורוביץ כיו"ר ועדת הערר של המועצה .הרכב
הועדה הוא כדלקמן:
ניר הורוביץ (מנוף)  -יו"ר
חדווה ליבנת (תובל)  -חברה
עלי סואעד (סלמה) – חבר

יב .ש ו נ ו ת :
כח-אדם  -רומה מנור עדכנה את המליאה לגבי המקרה החמור של הפרת משמעת ,בו היו
מעורבות שתי עובדות בית הספר העל יסודי ואשר כתוצאה מכך הסתיימה עבודתן במועצה.
רומה הוסיפה כי הנהלת המועצה החליטה ,בהתחשב במצבן הכלכלי של העובדות ,להמליץ
למליאה לאשר להן פיצויי פיטורין ,למרות שעפ"י חוק הן לא ראויות לכך.
מליאת המועצה החליטה לגבות את המלצת ההנהלה ולאשר פיצויי פיטורין לשתי העובדות,
לפנים משורת הדין.
ועדת מכרזים  -מליאת המועצה אישרה את מינויו של דני ניר (מורשת) כחבר בועדת
המכרזים ,במקומו של הרי רודס שהתפטר מתפקידו.
בחינת המבנה הדו-רובדי  -רומה מנור דיווחה על קיומו של כנס לבחינת המבנה הדו-
רובדי מועצה-ישובים ,ביום חמישי ה ,-21.9.00בו יקחו חלק ראשי רשויות ,יו"ר ארגון
מועצות אזוריות ועוד .היא הוסיפה שנוכחות חברי המליאה חיונית !!
מחאה  -אבי חנין ציין כי ,למרות ההחלטה שנתקבלה במליאת המועצה בחודש אוקטובר
 1999שיופצו לחברי המליאה דו"חות כספיים רבעוניים של עמותת "משגב הגליל" ,אין הדבר
מתבצע .הוא ביקש שתירשם מחאתו על כך!
רומה מנור לקחה על עצמה לזמן ישיבה עם אבי חנין ,ארנון כרם וליאת בלכר ,ליישור
הדורים.

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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