פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  6/20אשר התקיימה ביום  28.6.2020בשעה 19.00 :במשרדי
המועצה
נוכחים :אריה שרון -ראש המועצה ,מאיר סיטבון ,טל כידן ,אבי אשכנזי ,גלעד זרקה ,אייל כהן ,נאוה
גלעד.
נעדרים :ליאור בכר ,עירית וייס.
משתתפים :כאמל חלבי – גזבר /מזכיר ,עו"ד אריאל  -יועץ משפטי ,רחל בשארי -מנהלת מחלקת
חינוך ,אזולאי אהרון  -ממונה חירום.
על סדר היום:
.1אישור פרוטוקולים.
.2דווח עדכני בנושא הקורונה.
.3צו ארנונה .2021
.4פריסת פחים כתומים.
.5מלגות סטודנטים.
דיונים והחלטות:
אריה שרון :יש לי שתי הודעות לא נעימות לחברי המועצה ,האחת חבר המועצה שחף טנדט הודיע על
התפטרותו מחברות במועצה בעקבות בעיות רפואיות לבתו ותהליך מאתגר שהוא עובר .אנו מאחלים
לבתו החלמה מהירה .והודעה שנייה ,חברנו זרקה יהודה קב"ט המועצה מאושפז בבית חולים במצב
קשה .אני בקשר יומי אתו .נאחל שתהיה תפנית ושיפור במצבו.
.1אישור פרוטוקולים
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מספר .5/2020
.2דיווח עדכני בנושא קורונה
אריה שרון :שר הבריאות הודיע כי אנו בגל שני של קורונה לכן ישנה הגבלה לאירועים ,בתי תפילה,
התקהלויות וישנה שוב המלצה ל 30%-מעובדי המגזר הציבורי לעבוד מהבית .אני מציע להסמיך את
אהרון אזולאי ואת משה לבטון שהוא הפקח של איגוד ערים לאיכות הסביבה לתת דוחות בהסתמך על
חוק עזר ניקיון.
אהרון אזולאי :לצערי ישנה ירידה במשמעת התושבים לגבי חבישת מסיכה .שמנו שלטים בכניסה לכל
המכולות בנושא שמירה על ההנחיות כמוכן עדכנתי את בעלי המכולות באם לא יקפידו על ההנחיות
עלולים לקבל קנס .כמוכן הפצנו לתושבים הנחיות חדשות מטעם משרד הבריאות .בעניין קבוצת
האוהלים ליד בית העלמין הצטרף אלינו לפינוי :רשות הטבע והגנים ,ראש מדור איכות הסביבה ,מש"ק
המועצה ומפקד בסיס הפעלה .הגענו לשטח ותעדנו את המקום .הודענו לאנשים שעליהם לעזוב ורובם
קיפלו את הציוד .מי שלא ישמע להנחיות יקבל קנסות מרשות הטבע והגנים.
אייל כהן :ראיתי אנשים במכולת ללא מסיכה דבר שמסכן אחרים.
אבי אשכנזי :בנושא הקנסות התושבים צריכים לדעת מזה חשוב לפרסם לפני כן.
מאיר סיטבון :ההסברה לתושבים חשובה לפני מתן הקנסות .ובעניין האנשים עם האוהלים במידה ולא
מפריעים צריך להתנהג אליהם בטוב.

נאוה גלעד :האם למועצה יש פרטים על אלו שמתגוררים באוהלים .בני הנוער יוצאים בימים אלו לחופש
ואני מודאגת בעניינם.
טל כידן :האם למועצה יש פורמט מוכן בעניין הקנסות?
אריה שרון :במועצה יש פנקסים מוכנים לקנסות .אני מציין כי לפני כתיבת הדו"ח התושב מקבל
התראה.
החלטה:
ת.ז.
מליאת המועצה מחליטה להסמיך את אהרון אזולאי ת.ז 33516576 .ואת משה לבטון
 55293658פקחים ע"פ חוק הניקיון של אלונה ,ולהקנות להם את כל הסמכויות המוקנות למפקחים
עפ"י חוק.
.3צו ארנונה 2021
אריה שרון :בשנה שעברה הוצע לבקש העלאה חריגה בתעריפי הארנונה לקראת  .2021אך לאור
המצב הקשה בעקבות נגיף הקורונה החלטנו לא לבקש העלאה חריגה.
כאמל חלבי :ישנו עדכון בתעריף הארנונה לשנת  2021ב .1.1% -ההעלאה היא ארצית ומורכבת
משקלול  50%המחירים לצרכן ו 50% -מצד השכר הציבורי.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת צו הארנונה לשנת .2021
.4פריסת פחים כתומים
אריה שרון :אנו מתכוונים לפרוס הפחים הכתומים בכל הישובים ביום ראשון –  .5.7.2020במקביל
לפריסת הפחים אנו עובדים על נושא ההסברה בשיתוף תאגיד תמיר .לכל בתי האב יחולקו תיקים
ועלוני הסברה .אני מודה לטל כידן שדחף את הנושא ולנאוה על ההסברה.
גלעד זרקה :ביקשנו בעבר שיהיה התקנים לפחים .האם זה אפשרי?
אריה שרון :אנו בודקים את הנושא במיוחד העניין הבטיחותי .קיבלנו מאיכות הסביבה סכום של 40
אלף  ₪אשר יועדו להתקנים.

.5מלגות סטודנטים
בשארי רחל :נהגנו לחלק מלגות לסטודנטים בערב יום העצמאות אך העניין נדחה לאור המצב והגבלות
הקורונה .פירסמנו לסטודנטים לפני חודש אך עד עכשיו מספר קטן הגיש .אני מציעה לתת אורכה
לבקשה .בעניין בית ספר של החופש הגדול ההחלטה לפתוח ביום  1.7.20הכניסה את כל המערכות
ל לחץ התארגנות .תך שלושה ימי רישום התארגנו בצורה טובה כמובן ע"פ ההנחיות וההגבלות בשל
נגיף הקורונה.
מאיר סיטבון :אולי אפשר להתקשר לסטודנטים שהגישו בעבר וליידע אותם על המלגות.
אריה שרון :אני רוצה לציין לטובה את העבודה של רוחה שהצליחה בתקופה קצרה מאוד להתארגן
ולהיות מוכנה להפעלת בית הספר של החופש הגדול.
בעניין המתנות לחיילי אלונה התארגנו עם נציגי הוועדים שהחלו בהתרמות .המועצה תתן את חלקה
ונמצא זמן מתאים לחלוקת המתנות.

 .6עדכונים
אייל כהן :בנושא הביוב אני נשאל ע"י התושבים ,האם יש התקדמות?
אבי אשכנזי :אישרנו בעבר שלושה מגרשי דשא סינטטי ביישובים מתקציב משרד הספורט .מה קורה
עם ההקצבות?
טל כידן :אני רוצה לדווח על פרויקט יפה בכניסה לגבעת נילי בסיוע תושבים .נטיעת עצים ,ניקיון וסידור
הכניסה.
אריה שרון :בעניין הביוב אנו מתקדמים .התקשרנו עם מתכנן חדש במטרה שיוציא היתר לתחנת
הסניקה ואנו בקשר עם מנהלת הביוב.
בנושא מגרשי הספורט התקציב מוקפא במשרד הספורט .לגבי הסקירה של מנכ"ל רשת עתיד מר דני
פסלר שלא הצליחה ב"זום" ,אנו נזמין אותו לפגישה עם חברי המועצה כדי שיוכל להסביר בהרחבה על
רשת עתיד והתוכניות לגבי בי"ס תיכון בבנימינה.
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