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 10/00פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 
 במשגב 14.12.00שהתקיימה ביום 

 
 

וץ(, חל)ג'ון אפסון  )הררית(, (, ברוך רוזןדעוף )דמיידה-: ארז קרייזלר )יו"ר(, סקוט מן )אשחר(, מוחמד אבוהשתתפו
גל )מעלה  אבי"ב(, רונן ני )מצפהון שרון )לוטם(, אבי חנין )מנוף(, עזיז סואעד )כמאנה(, גיא ניר )כמון(, יוסי בן סימ

 יה(.קורנפלד )שכנ (, טוביהרשיםצביה(, עלי סואעד )סלמה(, יפתח מיכאלי )צורית(, אורי יפה )רקפת(, הרי רודס )שו
אל(, -ן אקרמן )טלרחרשים(, אי ): דוד סופרין )אבטליון(, יוסי קסנר )גילון(, טהא פעור )חוסניה(, דולה דודחסרים

(, מנוח שמלץ וי )מורןלוסי ייעקב ליכטר )יובלים(, דני עברי )יודפת(, שלום לטמן )כישור(, אריה דהן )לבון(, 
 ור עודף(.אזנימר נעים ) )תובל(, יבנתל)מכמנים(, דב וינגרטן )עצמון(, אירינה טרסיוק )פלך(, זאב זיו )קורנית(, חדווה 

, (, שרון שפרירלסעיף ד'יר )ק גרוס, דפנה בן ברוך, ברוך קומפנו, דפנה רום, הדס תמ: ישראלה אלוני, מושינכחו
 שאול אשואל, רומה מנור, בטי שוייצר.

 
 
 
 אישור פרוטוקול: .א

 אושר. 30.11.00מיום  9/00פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  
 

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

 
 דיווח ראש המועצה: .ג

הנושא נדחה לישיבה הבאה. ארז ציין כי עדיין מתנהל מו"מ עם  - הפקעת קרקעות באבטליון
 בעלי הקרקעות והנושא טרם סגור. 

 
בהתאם להחלטת המליאה, פעלה המועצה לקידום תכנית מנחת בר לב באורך   - מנחת בר לב

א המנחת בחלקו, בחכירה של מפעל מטר. הסתבר אז כי, בעקבות טעות של המינהל, נמצ 600
 סאיקלון ואלה מבקשים להיות מדווחים ומתואמים באשר לאופי ואופן הפעלתו. 

 
מטר לועדה לתו"ב מטה אשר. הוא  600ארז ציין כי הוגשה בקשה להיתר בניה עבור סלילת 

 ראש מוא"ז מטה אשר, שבתחום שיפוטו נמצא המנחת, דורש  שמפעל -הוסיף כי יהודה שביט 
דבר שמשגב התנגדה לו בכל תוקף. בינתיים התכנית  -סאיקלון יהיה היזם שיפעיל את המנחת 

 הורדה מסדר היום. בכוונתנו להגיש ערעור לועדה המחוזית, כפי שמאפשר לנו החוק.
 

ארז הדגיש כי המועצה לא תבצע שום פעילות ללא קבלת היתרים ע"מ שהכל יהיה "כשר 
 ליאה.למהדרין"!! דיווח יימסר למ

 
לאחרונה, הושק אתר משגב ומטרתו להוות כלי תקשורת אינטראקטיבי. הוא  - אתר אינטרנט

כולל מידע סטטי ומידע מעודכן על מחלקות המועצה. מתוכנן דף מידע בערבית. כרגע נמצא 
 האתר בשלב הרצה מואצת. 

 
מוזמן להצטרף  -ארז ציין כי כל מי שמעונין לקבל עדכונים ישירות לדואר האלקטרוני שלו 

 לרשימת התפוצה המופיעה באתר.
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לפני כמה ימים הוזמנו שחקניות הכדורסל של  - משחקים משותפים עם הכפרים השכנים
משגב למשחק בדיר חנא. במהלך המשחק, שהיה מתואם עם ראש המו"מ דיר חנא ומלווה ע"י 

ניות המבוהלות חזרו הורים ומדריכים, נזרקו חזיזים. השופט החליט להפסיק את המשחק והשחק
הביתה. בתום תחקיר שנערך במשגב ובדיר חנא, עולה כי מדובר היה במעשה קונדס. יש כוונה 

 ליזום מפגש בין הקבוצות ע"מ לסגור את הפרשה.
 

לעומת זאת, התקיים משחק אחר בתמרה. האווירה הכללית היתה טובה ובתום המשחק לחצו 
 ידיים.

 
נו ל"נרמל" את האווירה באזורנו, נקיים משחקים משותפים אך ארז שב והדגיש כי, למרות רצונ

ורק בתנאי שיימצאו אנשים בכפרים שיהיו מוכנים לקחת על עצמם את האחריות על בטחון 
 השחקנים.

 
בהמשך לדיווחו בישיבה האחרונה, ביקש ארז לציין כי בין הרשויות  - האצלת סמכויות

כלכלי שלהן, נמצאות תל אביב, חיפה, הרצליה ועוד. -( לפיילוט בשל החוסן הניהולי22שנבחרו )
הוא הדגיש כי עלינו לשווק את משגב כמועצה איתנה, שמקבלת בזכות ולא בחסד וששווה 

 להשקיע בה. 
 

כתוצאה מהמצב הביטחוני, נדרשנו בחודשיים האחרונים להוצאות חריגות  - דו"ח כספי
סתמן פער בין תקבולים להוצאות. ארז מקווה שעלולות לגרום לחוסר איזון בתקציב וכבר עכשיו מ

כי המאמצים הרבים, שלו ושל גזבר המועצה, מול מנכ"ל המשרד הפנים, יישאו פרי ובקשתנו 
 לכיסוי ההוצאות החריגות תתקבל.

 
ארז ציין כי שר הפנים ושר האוצר אישרו לאחרונה העלאה בשיעור  - 2001צו ארנונה לשנת 

והזכיר כי, עפ"י המלצת גזבר המועצה  2000כר( לעומת שנת )ממוצע עליית הש 1.25%של  
 0%יהיה בגובה  2001ומנהל הארנונה,  החליטה מליאת המועצה כי במשגב שיעור העדכון בשנת 

 לכלל הנכסים. 
 

הפגישה בנושא שומות מקרקעין עם שר האוצר )שנדחתה בזמנו( אמורה  - שומות מקרקעין
 להתקיים ביום ראשון הקרוב. 

 
 
  וות שלטון:צ .ד

 בהמשך רי/מקצועימנכ"ל המועצה, הציגה את ההמלצה שגובשה ע"י הצוות הציבו -רומה מנור 
ומה שובים. רי-ליום העיון, שהתקיים במשגב בחודש ספטמבר, בנושא חלוקת העבודה מועצה

,  ברמות 2001שנת ם, בציינה כי הרעיון היה לקבוע מספר שירותים שיינתנו ע"י המועצה לישובי
צג בפני חנו יושנב ירות שונות ועפ"י פרמטרים קבועים. פירוט התמחור לכל אחד מהשירותיםש

 הנהלת המועצה. 
 

נושאים להיכנס לרגע כארז ציין כי מדובר על פיילוט לסל שירותים גמיש יותר. חשוב היה לנו 
/  גדוליםהרים שאינם דורשים שינוי חקיקה. בשלב ראשון, נלמד ונלמד את הישובים. הדב

 אסטרטגיים יטופלו במליאה הבאה )אחרי הבחירות(.
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 :2001תקציב רגיל לשנת  .ה
 2001יב לשנת גזבר המועצה, הציג את פירוט ההוצאות במסגרת הצעת התקצ -שאול אשואל 

י מדובר על גידול של כ. הוא ציין 30.11.00מיליון ש"ח, שאושרה בישיבת המליאה ביום  85ע"ס 
 .2001לשנת  2000במעבר משנת  5%
 

 .2001שנת בקתם בהמשך הוזמנו מנהלי מחלקות המועצה להציג את הצרכים המיוחדים של מחל
 

 ן, לאוררמת המוכנות של הישובים בנושא בטחומשביעות רצון -טוביה קורנפלד הביע אי
ע שהמועצה ו, הצירה זהאירועים האחרונים באזורנו ובמידה ולא יתקבלו תקציבים ייעודיים למט

תקן של  הוספת ע"י ב על שינוי בסדרי העדיפויות. ארז ציין כי המועצה תוכל לסייע רקתחשו
 סייר במחלקת הבטחון.

 
 . …אבי חנין הציע שלקראת שנת התקציב הבאה, ייבחן מחדש תקציב החינוך

 
 הוחלט פה אחד:

 

   ץ ח, כפי שהומלמיליון ש" 85ע"ס  2001מליאת המועצה מאשרת את התקציב הרגיל לשנת 
 ע"י פורום מנהלי מחלקות המועצה, ועדת הכספים והנהלת המועצה.    
 

  :המליאה רושמת לפניה את הנושאים הבאים להמשך טיפול 
 

 ש"ח 300,000עד     .  תגבור פעילות הנוער והתרבות ע"י המרכז הקהילתי1    
 ש"ח 100,000עד     .  איכות הסביבה ופיקוח תברואי2    
 ש"ח 300,000עד   מוכנות האזור והישובים -מחלקת הבטחון  .  תגבור3    
 .  תקצוב "פר קפיטה" בחינוך4    
 

  מפורטיםהאים המליאה מנחה את ראש המועצה, גזבר המועצה וועדת הכספים לדון בנוש  
 חודשים ולהגיש הצעה בהתאם לאישור הנהלת המועצה. 3לעיל בתוך     

 
 
 

 ארז קרייזלר         רשמה:
   ראש המועצה        בטי שוייצר

    
 
 
 
 


