פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 8/00
שהתקיימה ביום  2.11.00במשגב
השתתפו  :ארז קרייזלר (יו"ר) ,דוד סופרין (אבטליון) ,סקוט מן (אשחר) ,יוסי קסנר (גילון) ,מוחמד אבו-דעוף
(דמיידה) ,ברוך רוזן (הררית) ,ג'ון אפסון (חלוץ) ,יוסי שפר (טל-אל) ,דני עברי (יודפת) ,שלום לטמן
(כישור) ,גיא ניר (כמון) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,מנוח שמלץ (מכמנים) ,אבי חנין (מנוף) ,רון שני (מצפה
אבי"ב) ,רונן גל (מעלה צביה) ,דני ניר (מורשת) ,עלי סואעד (סלמה) ,יפתח מיכאלי (צורית) ,זאב זיו
(קורנית) ,אורי יפה (רקפת) ,הרי רודס (שורשים) ,טוביה קורנפלד (שכניה) ,חדווה ליבנת (תובל).
חסרים  :דולה דודאי (חרשים) ,יעקב ליכטר (יובלים) ,עמיקם מתוקי (יעד) ,טהא פעור (חוסנייה) ,אריה דהן
(לבון) ,יוסי לוי (מורן) ,דב וינגרטן (עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,עזיז סואעד (כמנאה) ,נימר נעים (אזור
עודף).
נכחו :צדוק יפתח (לסעיף ג' ו-ד') ,שאול אשואל ,רומה מנור ,בטי שוייצר.

בפתח הישיבה ,ביקש ארז להביע בשם מליאת המועצה השתתפות בצערה של משפחת כץ
מקורנית ,על מות אב המשפחה גדי כץ ז"ל .ארז הזכיר את התפקידים השונים שמילא גדי
במסגרת המועצה :סגן ראש המועצה הראשון בהתנדבות ,פעיל בועדות שונות במועצה ,רכז
קליטה בכפר הקרוואנים "אתגר" ,שהשקיע ימים כלילות ע"מ לסייע לעולים החדשים מחבר
העמים בצעדיהם הראשונים בארץ .כמו-כן ,מאז כינונה של המועצה ,שימש גדי במשך שנים
רבות נציג קורנית במליאת המועצה .יהי זכרו ברוך !
ארז קידם בברכה את זאב זיו ,שיחליף את גדי כץ כנציג קורנית במליאה.
יוסי שפר הודיע על כוונתו להתפטר מתפקידו כנציג טל-אל במליאת המועצה .הוא ציין כי
מאוד נהנה מן העשייה במסגרת המליאה והועדות השונות בהן היה חבר .יוסי הוסיף כי יהיה
נכון לסייע גם בעתיד בפעילות התנדבותית עבור הקהילה.
ארז הודה ליוסי בשם המליאה על העשייה ,על הזמן ועל המאמץ שהשקיע למען הקהילה
במשגב.

א .אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  7/00מיום  14.9.00אושר.

ב .אישור תב"רים:
מליאת המועצה אישרה (בעד - 15 :נגד - 0 :נמנע )1 :את רשימת התב"רים הרצ"ב.

ג .עדכון ראש המועצה:

ארז ציין כי החודש האחרון היה רווי התרחשויות והוא נאלץ לנקוט במספר מהלכים,
כפועל יוצא מן האירועים שאירעו במדינה בכלל ובאזורנו בפרט.

 כתוצאה מלחץ שהופעל על ידו ,מכינים בימים אלה במשרד רוה"מ הצעה למתן
עדיפות לאזור ולישובים ע"מ לעודד ולתמרץ תושבים יהודים להגיע לאזורנו.
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 נקבעה פגישה עם שר האוצר  -מר אברהם (בייגה) שוחט ,בנושא שומות הקרקע .ארז
ציין כי ההחלטה שנתקבלה במנהל מקרקעי ישראל ,להעלות את מחיר הקרקעות היוותה
בעיה נוספת ומנעה בפועל הגעת תושבים חדשים.
במהלך שלושת השבועות האחרונים זכינו למספר ביקורים:
 יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית  -נושא חובות הישובים לסוכנות נדון שוב בעת ביקורם
באשבל של יו"ר הנהלת הסוכנות  -מר סליי מרידור ,גזבר הסוכנות ומנהל המחלקה
לישראל .הוחלט שמר חיים נגוס  -מנהל מחלקת הכספים ,ייקח על עצמו את הטיפול
בנושא .ארז ציין כי מורגש כעת רצון כן מצד הסוכנות לסייע והוא ביקש מנציגי
הישובים לשתף פעולה.
 התקיימה לפני שבועיים ישיבה של הצוות ,שנבחר ע"י המליאה כדי לבחון את נושא
החובות ,עם מר חיים נגוס .עפ"י הסיכום שנתקבל ,ייעשה מאמץ לסכם תוך חודשיים כל
אותם הנושאים הניתנים לפתרון ושאר הנושאים יחזרו לסוכנות לדיון ברמת מדיניות.
 היל"ה בגליל  -למרות החלטת נציגי ארה"ב לבטל ,לאור האירועים ,את הגעתם
המתוכננת לארץ ,הוחלט לקיים את הצעדה שאורגנה ע"י פורום הנשים של שותפות
.2000
 לפני יומיים הגיעה משלחת הזדהות מבולטימור וסיירה באשחר .השיחה שנציגי
המשלחת ניהלו עם תושבי הישוב היתה חשובה מאוד ואנו תקווה כי הביקור ישא פרי
ויבוא לידי ביטוי בקשר שיש לנו עם בולטימור ועם קרן החינוך.
 היום ביקרה במשגב הגב' קיי ויינברגר  -נציגת קרן קלור ,שתרמה מבנים יבילים למגזר
הבדואי .נבדקה האפשרות להוציא לפועל פרויקט נוסף.
 השר מתן וילנאי סייר באזורנו בשבועיים הראשונים של האירועים ונפגש עם נציגי
יובלים .לפני שבוע וחצי ,נפגש אתו שוב ארז והם דנו בנושא המגזר הבדואי ויישום
החלטת הממשלה .4464
 במפגש ראשי הרשויות עם השר שלמה בן עמי והשר בייגה שוחט ,דובר בין היתר על
התיירנים ,שמצבם בכי רע בעקבות הביטולים הרבים .משרד התיירות ייצא במבצע
פרסום ויחסי ציבור ע"מ לנסות להחזיר מטיילים לאזור .כרגע בודקים את נושא הפיצוי
לתיירנים.
 אלוף פיקוד העורף סייר במשגב לפני כשבועיים ע"מ "לשמוע ולהשמיע" .הוא ביקר
במחסן הלוגיסטי בתרדיון והתרשם מאוד מן העשייה.
 ארז וצדוק יפתח  -קב"ט המועצה ,השתתפו בסדנא בנושא בטחון ,שהתקיימה לפני
יומיים בשורש.
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 בפגישה שהתקיימה עם מנכ"ל משרד השיכון הוגשה בקשה לתוספת תקציב לשנת
 2000ולשנת  .2001התשובה שנתקבלה היא שלגבי שנת  - 2000אין כבר כסף ואילו לגבי
שנת  - 2001קיימת נכונות במשרד השיכון לסייע לישובי משגב בנושא תשתיות ומוסדות
ציבור  -הכל כפוף לביצוע .ארז הזמין את הישובים לעדכן את דני גרינברג  -פרויקטור
מטעם החברה הכלכלית בנושא הרחבות בישובים  -על כוונות לבנות.
 כמו-כן ,עדכן ארז את המליאה לגבי האירועים האחרונים והמגעים שהוא ניסה לקיים
עם הרשויות השכנות:
בשבועיים הראשונים לפרוץ המהומות ,נרשמו באזורנו למעלה מ -200אירועים קשים,
מתוכננים ומתוזמנים ,מצד חלק מתושבי הכפרים השכנים נגד ישובי משגב ואזור
התעשייה תרדיון.
למרות הקושי והכעס ,חשב ארז כי יש צורך וחובה ברמה הציבורית להידבר עם ראשי
הרשויות השכנות ע"מ להחזיר את השקט ולייצב את החיים המוניציפליים באזורנו .אולם
הניסיונות החוזרים והנשנים של רומה מנור לקבוע פגישה בין ארז לבין ראשי הרשויות
לא נשאו פרי .אפילו הפגישה שיזם השר וילנאי ע"מ להפגיש את ארז עם ראש עיריית
סח'נין ,בוטלה ברגע האחרון ע"י הנ"ל "בגלל השתתפותו במסיק" !!
ארז הוסיף כי ישנה כוונה לנצל את המצב והראיה לכך שהם מוכנים לדבר אתו  ...רק על
שטחי שיפוט .לכן הוציא את מכתבו לשר הפנים ע"מ שלא תהיה הידברות תחת אלימות
ואיומים!
חדווה ליבנת בקשה בכל זאת להמשיך לחפש דרכים להידבר.

ד .אישור תקציבי ועדים מקומיים:

שאול אשואל דיווח כי לאחרונה הגישו תקציב שני ישובים נוספים  -מורן ומנוף  -וכעת
נותרו רק כישור ופלך ,שלא נענו לפניותיו .בשל אופים של ישובים אלה ,הציע שאול לא
לגזור עליהם שום גזירה והוא התחייב להמשיך לפעול ע"מ להביא אותם להגיש תקציב.

עפ"י בקשתו של מנוח שמלץ  -הוחלט כי שאול יוציא לשני הישובים הנ"ל מכתב
אזהרה.

ה .עדכון תקציב מס'  2לשנת :2000

שאול ציין כי מדובר על שינוי טכני בנפח של  1מיליון ש"ח  -בעיקרו בנושא החינוך .הוא
הוסיף כי ,בישיבת ועדת הכספים ,עלתה הערה אחת בלבד שהתייחסה לנושא המזכירה
ליחסי ציבור .הוחלט לאשר את המשרה באופן זמני בשנת  .2000הנושא יוכרע סופית
בדיון על התקציב לשנת .2001
מליאת המועצה החליטה לאשר את עדכון מס'  2לשנת  2000שעומד עכשיו על:
הוצאות ----------------------------
הכנסות ----------------------------
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 81,730,000ש"ח
 81,730,000ש"ח

ו .הערכות המועצה והישובים בעקבות האירועים:

צדוק יפתח  -קב"ט המועצה ציין כי האירועים האחרונים והלקחים שהופקו בעקבותיהם,
הביאו למסקנה שיש להיערך בצורה שונה מזו שהיתה קיימת עד עכשיו ולבסס את
ההערכות על  3מעגלים המשלימים זה את זה  :הישובים (עם שיפור ושדרוג מוכנותם),
המועצה (עם חיזוק ותגבור מערך הביטחון) והאזור (בין היתר :קידום ביצוע כביש עוקף
סח'נין והשלמת הארת צמתים בכניסה לישובים).
בתום סבב התייחסות ,הוחלט:
 צדוק ייפגש עם האחראים בישובים לנושא הביטחון ע"מ לקבל את הלקחים שלהם.
 צדוק וארז יעבדו מול גורמי הביטחון במדינה ע"מ לקדם את מערך הביטחון במשגב.
 בעוד  3חודשים ידווח צדוק על תוצאות המאמצים הנ"ל.
נרשמה הערתו של דני עברי שיש לתת את הדעת לגבי החקלאיים והחלקאות במשגב
ולגבי מתן אישור לנשיאת נשק (מפעלים ראויים).
ארז התייחס למצוקתם של התושבים הבדואים שבזמן האירועים מצאו את עצמם "בין
הפטיש לסדן" .הוא הזכיר כי אחד משלושת החיילים שנחטפו הנו מכפר סלמה וציין כי
המועצה עושה מאמצים ע"מ לעזור למשפחתו .כולנו מתפללים שעומר סואעד וחבריו
יחזרו הביתה בשלום!
לבסוף ביקש ארז לציין לשבח את מסירותם של אנשי קק"ל שעבדו בגל ההצתות מסביב
לשעון וסייעו בכיבוי השריפות .יישר כח!

ז .ש ו נ ו ת :
משפחת רום  -מנוח שמלץ הציג שאילתא לגבי מצב בו עמית רום ,הגר בהתיישבות
בודדים ליד כמון ,מסרב לשלוח את בתו לביה"ס (כיתה א') כל עוד לא תסיע אותה
המועצה מביתה וחזרה .נכון לעכשיו הילדה נמצאת בבית.
ארז הסביר כי המועצה לא מסיעה אף ילד מביתו .בכל ישוב ,הילדים הולכים ברגל
לנקודות איסוף מרכזיות .הדבר נכון גם לגבי המקרה שלפנינו :על הורי הילדה להביא
אותה לנקודת האיסוף הממוקמת בכניסה לכמון ,משם היא תוסע עם שאר הילדים
לביה"ס.

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
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