פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  4.2015אשר התקיימה ביום  31.5.15בשעה 20.00 :במשרדי
המועצה
נוכחים:
אריה שרון  -ראש המועצה ,מאיר סיטבון ,גלעד זרקה ,אביק שוורצברג ,נאוה גלעד ,רפי
אוחנה ,ליאור בכר.
נעדרים:
מישל אבוטבול ,אלי אשכנזי ,נורית אבישר.
משתתפים :כאמל חלבי  -גזבר/מזכיר ,רחל בשארי  -מנהלת מחלקת חינוך ,עו"ד אריאל משה –
יועץ משפטי.
על סדר היום:
.1אישור פרוטוקולים.
.2כביש גבעת -נילי -עמיקם.
.3צעדת הבנים.
.4בית עלמין.
דיונים והחלטות:
.1אישור פרוטוקולים.
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול .3.2015
 .2כביש גבעת-נילי-עמיקם.
כאמל חלבי  -לאחר חתימת החוזה עם הקבלן התברר כי כתב הכמויות בשטח אינו תואם את
המכרז ,לאחר הרבה ישיבות עם המתכננים ,המפקח והקבלן הוחלט לעדכן את הכמויות
ולהתאים אותן למה שנדרש .תשלום כמובן בהתאם לכמויות המבוצעות בשטח .לאחר שינויים
במכרז הוגדל החוזה ב  .25% -כיום ועל מנת לסיים את הפרוייקט יש צורך בעבודות בטיחות
כולל מעקות .המחירים בחוזה לביצוע עבודה זו הם המחירים שהקבלן נתן במכרז והם נמוכים.
על כן יש צורך בהגדלת החוזה ע"פ אומדן המפקח כ  .₪ 120,000-נבקש אישור המליאה
להגדלת החוזה של הקבלן ב  5%-נוספים.
ליאור בכר  -האם אנחנו יודעים איזה עבודות יש לבצע עד סיום הפרוייקט? במידה והכביש
יימסר למע"צ חשוב לדרוש מעקות מהם.

מאיר סיטבון  -עניין המעקות והבטיחות חשוב מאוד .אני מציע שמישהו מהמועצה ילווה את
הפרוייקט.
רפי אוחנה  -בעניין שבילי האופניים תמיד יש חידושים .ישנם אנשי מקצוע שמומחים לחוקים
ואנחנו כחברי מועצה לא צריכים לטפל בנושא המקצועי.
נאוה גלעד  -אני חושבת כי כדאי למועצה לשכור את שירותיו של איש מקצוע מומחה לעניין
הכביש במיוחד לבטיחות.
אריה :תכנית הכביש כללה גם את נושא הבטיחות ,אחרת הוא לא היה מאושר על ידי הרשויות.
אביק שוורצברג  -יש צורך ביותר שילוט בשטח .אם תהיה תאונה זו אחריות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת הגדלת החוזה של הקבלן ב  5%-בנוסף להגדלה הראשונה
שהיתה בשיעור .25%
.3צעדת הבנים.
אריה שרון – הנושא עלה בישיבה הקודמת והבטחתי להעלות אותו כנושא נפרד בישיבה זו.
בעבר הצעדה היתה ביום העצמאות ללא הצלחה .ניסינו צעדה ביום אחר אך לא היתה היענות.
כיום אנו חושבים על רעיונות נוספים בעניין הצעדה.
רחל בשארי – הרעיון לשלב את צעדת הבנים באחד מימי שישי של הקייטנה .בתאריך 20.7.15
יהיה מפגש בין הורים לילדים ולכן חשבנו שאפשר באותו יום לעשות גם צעדת הבנים .מאחר
ולבית הספר של הקיץ יש דרישות מיוחדות ישבתי עם נועה מנהלת הקייטנה ואנו בודקים את
העניין מול משרד החינוך .ישנה בעיה נוספת והיא העלויות של הצעדה .אנו בודקים אם אפשר
לגייס תקציבים ממשרדים שונים.
ליאור בכר  -עניין הצעדה ירד כי לא הצליח עם הזמן .אולי אפשר לחשוב על רעיונות נוספים
אולי על מירוץ הבנים ,או משהו עם האופניים .גם הרעיון לשלב את זה עם הקייטנה מתאים.
מאיר סיטבון  -השם של הצעדה לזכר הבנים לכן חשוב לשתף את המשפחות ברעיונות שלנו.
למועצה לא חסר אירועים ואין צורך להוסיף וחשוב שתהיה צעדה לזכר הבנים.
אביק שוורצברג  -כל עוד הצעדה לא תהיה צמודה ליום הזיכרון אז למה לקרוא לה צעדת
הבנים .המשפחות לא מעוניינות שכל השנה יעסקו בזה.
נאוה גלעד  -אולי לחלק מהמשפחות זה קשה אבל חשוב לעשות משהו לזכר הבנים .אני בעד
לחדש את המסורת של צעדת הבנים .חשוב לעשות בזמן הקייטנה כי איפה שיש ילדים יבואו
הורים.
גלעד זרקה -במקום צעדת הבנים ישנה אפשרות להזמין משפחות שכולות לטורניר משחקי
הכדורגל ובכך לכבד אותן .ובמשך השנה צריך לטפח את המתקנים שהוקמו לזכר הבנים.

אריה שרון -קשה לנו עם העובדים שלנו להחזיק את כל האזור אליו באים מטיילים מכל
הארץ .זה לא הייעוד של עובדי האחזקה . .פנינו לקק"ל להשתתף באחזקה ,בהר העגול נתנו לנו
סיוע .לעניין הצעדה תמיד לא היו מספרים גדולים .לדעתי הרעיון לשלב את הצעדה עם
הקייטנה מקובל אך צריך לבדוק את נושא העלויות.
החלטה :הרעיון לשלב צעדת הבנים עם הקייטנה מקובל בכפוף לבדיקת העלויות ואישור משרד
החינוך.
.4בית עלמין
אריה שרון  -בית העלמין נבנה במטרה לתת מענה קבורה עבור הנפטרים מקרב תושבי
המועצה .בזמנו נבנו קריטריונים שאפשרו קבורה לקרובים מדרגה ראשונה בתמורה לקניית
חלקת קבר .אני מניח שהמחשבה הייתה שתהיה פרופורציה הגיונית בין אחוז תושבי החוץ
שרשאים להקבר לבין תושבי המקום וזאת כיוון שתחולת בית העלמין מוגבלת .כיום ,כנראה
בגלל ההחמרה בדרישות בבתי העלמין בארץ והמדיניות החדשה של קבורה בצפיפות ,בקומות
וכדומה ,יש ביקוש רב לרכישת חלקות קבר בבית העלמין שלנו .בקצב הזה אין לי ספק שבעתיד
לא ישארו לנו עתודות לקבורה .קיימנו ישיבה עם וועדת בית העלמין .סיירנו בשטח עם מהנדס
המועצה ועם נציג חברה קדישא מזכרון יעקב .הראינו להם את הת.ב.ע ואת השטחים שנותרו
לקבורה וגם הם הגיעו למסקנה שיש לשנות את הקריטריונים .המלצתם היא להוריד את הסעיף
המאפשר קבורת תושבי חוץ מדרגה ראשונה ,שאחרת לא ישאר לנו בעתיד מקום לקבורה עבור
תושבי המקום .אני מציע לשנות את הקריטריונים ,להשאיר את הקריטריון המתייחס
למייסדים ולא למכור יותר חלקות קבר לתושבי חוץ.
נאוה גלעד  -אני חושבת שצריך לאפשר לקרבה ראשונה של תושבים לרכוש חלקת קבר.
במידה ומשנים קריטריונים הניסוח צריך להיות מדויק.
ליאור בכר -עדיף לחסום קניית חלקות קבר לפני שתהיה לנו מצוקת קבורה.
מאיר סיטבון  -בישיבת ועדת בית העלמין דנו בעניין ,אנו ממליצים להפסיק למכור חלקות
קבר לתושבי חוץ כי אין לנו מספיק מקום בבית העלמין.
החלטה:
.1עו"ד משה אריאל יכין קריטריונים לתושב מקום ויביאם לאישור מליאת המועצה.
.2מליאת המועצה מחליטה שלא למכור יותר חלקות קבר לתושבי חוץ.
בעד ההחלטה 6 :חברים.
נמנע ( 1 -נאוה גלעד).

 .5נאוה גלעד  -אני לא הייתי בישיבה בה הוחלט לא לתת אישורים להורים שמעוניינים לרשום
את ילדיהם בגנים מחוץ לאלונה .אני חושבת שצריכים לאפשר לכל תושב לרשום את בנו בכל
מסגרת שירצה .ומי שירצה לעזוב לא ישאל אותנו.
ליאור בכר  -רוב המועצות לא עושות את זה ולא נותנות אישורים בכדי לא להפסיד תקציבים.
אריה שרון  -העניין כבר הוחלט בישיבה קודמת .מבחינתנו טובת מערכת החינוך של המועצה
היא הקובעת .אנו בתהליך של מעבר לאשכול גנים במסגרתו אנו מחוייבים למספר מינימאלי
של ילדים שעדיין לא הגענו אליו ולכן אין מקום לשנות ההחלטה. .

רשם  -כאמל חלבי
גזבר/מזכיר

אריה שרון
ראש המועצה

