פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  7/19אשר התקיימה ביום  29.10.19בשעה 20.00 :במועצה
נוכחים:
אריה שרון  -ראש המועצה ,מאיר סיטבון ,טל כידן ,שחף טנדט ,אייל כהן ,נאוה גלעד.
נעדרים:
אבי אשכנזי ,גלעד זרקה ,ליאור בכר ,עירית וייס.
משתתפים:
כאמל חלבי  -גזבר/מזכיר ,עו"ד אריאל משה  -יועץ משפטי ,ד"ר ריאד בדראן – מנכ"ל א"ע וארינרי,
ליאור כהן מחבר ברונר ד.א.ל מהנדסים.
על סדר היום:
 .1הצגת מסילת מנשה העוברת באזור – נציג חברת נתיבי ישראל.
 .2פיקוח על מזון מן החי ושוטטות כלבים – סקירה מאת מנכ"ל א"ע וטרינרי.
 .3המלצות הועדה לאיכות הסביבה.
דיונים והחלטות:
 .1סקירת ד"ר ריאד בדראן בנושא פיקוח על מזון ושוטטות כלבים.
אריה שרון :בפתח הישיבה מציין את חגיגות ה 70 -למושב אביאל שיצוינו בערב חמישי הקרוב .
הנושא הראשון שנעלה בעיית הכלבים המשוטטים .ישנן טענות רבות של תושבים שמוטרדים מכלבים
משוטטים ,אחרים מתרגזים שתופסים להם את הכלבים ויש תלונות על כך שהלוכד נכנס אל תוך
החצרות ,אגב אלו דברים שאני לא נתקלתי בהם.
הזמנתי את ד"ר ריאד בדראן  -מנכ"ל א"ע וטרינרי ע"מ שייתן סקירה על פעילות האיגוד ויתייחס
לבעיה הכאובה של הכלבים.
ד"ר ריאד בדראן :מציג את פעילות האיגוד ומתייחס בהרחבה לטיפול בכלבים ע"י מצגת (מצ"ב
לפרוטוקול).
נאוה גלעד :אני מבינה שהחיסון ע"פ החוק ויש קנסות למי שלא מחסן את הכלב ,אבל לא כל הכלבים
רשומים באיגוד .דבר נוסף אותי פחות מדאיג כלבים משוטטים ,אותי מדאיג שאין להם מחסום.
מאיר סיטבון :לדעתי העניין יותר חינוכי ,אנשים לא נרתעים מקנסות .החינוך צריך להתחיל מגן
הילדים .כמות הפקחים שיש להם לא יכולה לפקח על אזור גדול.
טל כידן :ניסינו את נושא הסברה ולא ממש עזר .יש הרבה תושבים שמתלוננים על כך שילדיהם
מפחדים ללכת בערב בגלל הכלבים המשוטטים .אחרי ההצגה האם אפשר להביא בשורה לתושבים
בנושא זה?
ריאד בדראן :הבשורה להמשיך את הפיקוח והאכיפה.

אייל כהן :עם כל הכבוד לעבודה של הפקחים זה לא מרתיע את האנשים .לדעתי צריכה להיות אכיפה
מוגברת לתקופה מסוימת .צריך להוציא מכתב לתושבים על הגברת האכיפה והקנסות.
שחף טנדט :אחרי כל הדיבורים מה תכנית העבודה .הבעיה קשה אבל צריך לרשום את הדברים
ולפקח עליהם .המועצה צריכה להתוות דרך .אם לא נצא בהחלטה אז נשאר באותה תוצאה.
אריה שרון :אנחנו צריכים לעבוד בשני מישורים ,הראשון הסברה בקרב התושבים .אני אדבר גם עם
מנהלת בי"ס בעניין ההסברה .השני אכיפה מוגברת .אני אדרוש בישיבת האיגוד הבאה נושא הגברת
כוח אדם והוספת פקחים.
ד"ר ריאד בדראן :אני לרשותכם ,אעשה כל מה שאני יכול ,אבל מחכה גם לעזרה שלכם בעניין.
 .2הצגת מסילת מנשה העוברת באזור
אריה שרון :אנחנו נדבר על מסילת מנשה במסגרת המאמצים של מדינת ישראל לשפר את כל
המערך התחבורתי במדינה ,לרבות לחבר את הפריפריה למרכז ,אחת האלטרנטיבות היא מסילת
מנשה ,שהיא מהמרכז לכיוון מזרח .הזמנתי את ליאור כהן מחברת גרונר דאל להציג את הנושא.
ליאור כהן :מדובר על פרויקט של נתיבי ישראל .עדיין בשלבי תכנון ואני אציג בצורה מאוד כללית.
באזור גבעת-ניל"י מדובר במסילה תת קרקעית שתהיה בעומק עד כ 60-מטר מתחת לאדמה.
ליאור כהן מציג את החלופות השונות והמועדפת לדעתו במצגת (מצ"ב לפרוטוקול).
טל כידן :לפי המפה המסילה עוברת על גבעת-ניל"י ,תהיינה הרבה התנגדויות .האם שיתפתם פעם
את הציבור?
מאיר סיטבון :בין גבעת-ניל"י לרגבים .גם בכביש  6התנגדו ובסוף עבר.
אייל כהן :לא הבנתי איך נושא המסילה קשור אלינו ,אם היא במנהרה ואין תחנה לידינו.
אריה שרון :ליאור סקר את החלופות ,ויש חלופה אחת שהיא עוברת תחת גבעת-ניל"י ולכן חשוב
לדעת מה עובר אצלנו.
ליאור כהן  :בעניין שיתוף הציבור זה לא עובד כך .ישנה תמ"א ,הפקדה ודיונים .נציגי רשויות מוזמנים.
אריה שרון :העבירו את זה ללא פרסום ,ובמקרה נודע לנו ,הייתי עם ראש מ.א .מנשה במועצה
הארצית וביקשנו להוריד את הנושא.
שחף טנדט :למה הולכים על כניסה של רכבת גדולה וכבדה ולא יותר קטנה ומהירה?
ליאור כהן :אנחנו עושים גם וגם .אנחנו רצים לרשת את כל המדינה ברכבות.
 .3המלצת הוועדה לאיכות הסביבה.
אריה שרון :הנושא האחרון הוא המלצת הוועדה לאיכות הסביבה בעקבות ישיבתה לפני חודש .טל
כידן יו"ר הוועדה יציג.

טל כידן:
 .1אנו ממליצים שהמועצה תגיש בקשה לרישום קול קורא בנושא פיתוח שטחים פתוחים .פרסום קול
קורא זה מתחיל בין החודשים פברואר-מרץ בכל שנה.
 .2אנו ממליצים על הקמת בוסתן מאכל בגבעת-ניל"י בשילוב ילדי הגנים.
 .3אנו ממליצים לתכנן פרויקט "שישי מנקים את אלונה" שבו יקבע יום ניקיון משותף לשלושת
המושבים .ההמלצה היא שיום זה יערך אחת לחצי שנה באופן רוטיני.
 .4אנו ממליצים לבצע גיזום משמעותי של העצים ברחובות המושבים על מנת לקבל איכות תאורה
טובה יותר ברחובות המושב בלילות .על תוצאות פעולות אלה תופעל בקרה ע"י חבר ועד מכל מושב.
 .5אנו ממליצים לבדוק כדאיות של הצבת "פחים כתומים" ברחובות (פח אחד ל 6-משפחות).
 .6אנו ממליצים לבדוק אפשרות לקירוי פוטו וולטני של מגרש הכדורגל  666בעמיקם.
 .7אנו ממליצים לקדם ולהוציא לפועל את תוכנית "בשבילונה" וזאת עד סוף השנה הנוכחית.
 .8אנו ממליצים לפעול לאכיפה מוגברת משמעותית כדי למגר את תופעת הכלבים המשוטטים.
שחף טדנט :אני שומע מהמון תושבים כי התחזוקה אינה מספיק טובה .ישנם עובדי אחזקה אך ניהול
העבודה לא טוב.
אייל כהן :מה עם ההיערכות לחורף? התעלות והניקוז.
אריה שרון :אנחנו מפקחים על עובדי האחזקה ומדווחים לנו כל יום את תכנית העבודה .כל יום הם
מנקים את נקודות המיחזור אבל יש לנו בעיה עם התושבים .אולי צריך להגביר את האכיפה .כל
התלונות מגיעות אלי וזה מטופל.

רשם :כאמל חלבי
גזבר/מזכיר

אריה שרון
ראש המועצה

