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 .41/5אישור פרוטוקול 2/
 

 4102/62מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול 
 
 .עדכונים בנושא תכנית ביוב02
 

במטרה לקדם את חוק העזר לביוב היתה לנו פגישה אצל הממונה על  אריה שרון:
מספר בתי אב היום ותחזית המאשרים את המחוז ע"מ להחתימו על הטפסים 

לצורך חישוב המענק של הביוב2 לכן  מספר בתי האב חשובחמש השנים הבאות2 ל
 תחזית ריאלית לגידול מספר בתי האב בעוד חמש שנים2ערכנו 

 
 אתר אינטרנט להנצחת חללי צה"ל.2 4
 

מת החליטה בשלב הראשון על הקנושא, הועדה שהוקמה לבחון את ה רחל בשארי:
אוטומציה החברה להצעות מ יתאתר אינטרנט להנצחת חללי צה"ל2 קיבלנו ש

אני רוצה לציין אשה יקרה שעובדת קשה על 2 בחרנו בישראל גבע2 ישראל גבעמו
 נושא זה והיא אביבה זלצמן2



 
 

 בעניין הזכרון וההנצחה אני מבקש לשפר את גן הזיכרון באביאל2 מישל אבוטבול:
 
 דיווח קייטנה.2 6
 
בנוסף לקייטנה הרגילה שאנו מקיימים כל שנה, השנה נוסף בית  חל בשארי:ר

הספר של החופש הגדול במימון משרד החינוך וההורים, אשר הופעל ע"י המועצה2 
2 מאחר 042קבוצות גיל כאשר מס' הילדים הכללי היה  4-הקייטנה חולקה ל

רום ללא עלות מהד, קלטנו מספר ילדים והקייטנה התקיימה בצל המלחמה בדרום
 כספית2

 
 יש לציין שהקייטנה הייתה מעולה והילדים לא הרגישו בשום חוסר2 נורית אבישר:

 
 דיווחים בנושא חינוך.2 4
 

לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו בעיצומן של הכנות2 ביצענו  אריה שרון:
שיפוצים בבי"ס ע"פ הצורך ואנו לקראת סיום הבנייה וההכנה של שלושה גנים 

 נילי2-ים בגבעתנוספ
 

בשנה הבאה יהיה לנו חמישה גנים והשיבוצים כבר נעשו ונשלחו  בשארי רחל:
 הגנים הם : חצב, אלון, שקד, גפן ורקפת2 הודעות להורים2 

 
 האם ניתן לפצל את הגנים בכל המושבים? רפי אוחנה:

 
 נות אשכול גנים2כישנה בדיקה של הית נאוה גלעד:

 
2 אנחנו ול גנים אז לא יהיה צורך לדבר על פיצול: אם ניכנס לאשכאריה שרון

 בימים אלו בוחנים את העניין, ישבנו עם יועצת אשר קיבלנו אותה ויצאנו לדרך2
 

לשיפוץ  ₪אלף  42/: אני מבקש לאשר הקצבה של מפעל הפיס ע"ס כאמל חלבי
 גני ילדים2

 
 החלטה:

ממפעל הפיס לשיפוץ ופיתוח גני  ₪אלף  42/מליאת המועצה מארשת הקצבה של 
 ילדים2

 
 שקיפות פעילות המועצה כלפי התושבים.42
 

2 לי וצרפה דו"ח שנערך בנושא  נאוה ביקשה להעלות נושא זה בכתב אריה שרון:
אבל בהחלט יש מקום לפרסם יותר לאחרונה אני  אין בעיה עם נושא השקיפות

ישי יותר משתמש בפייסבוק האישי שלי ואשתדל יותר ליידע את הציבור באופן א
בכל מיני נושאים שעל הפרק שחשוב ליידע במיוחד בנושא איכות סביבה2 בנושא 

 הרציני לדעתי היה בתחום עבירות הבנייה2 המשקל דו"ח השקיפות 



 
 
 

ישות למידע תי עניין זה כי אנו חיים בעידן אשר יש בו צורך לנגיהעל  נאוה גלעד:
במיוחד לאתר האינטרנט ולכלי מדיה שונים2 צר לי אם אריה נתפס לעניין 

במיוחד באתר  ששקיפות מונעת שחיתות2 אני חושבת שאין מספיק שקיפות באלונה
 האינטרנט2 בעקבות הערות שהיו בעבר המצב באתר השתנה וכיום יש יותר עדכון2

 
יש יחס לחוק החל על עריות והמסמך שחילקת לחברים מתי  עו"ד אריאל משה:

תה דרישה ילציין כי לא כל מה שחל על עיריות חל גם על מועצות אזוריות2 בזמנו הי
 מהמועצה להקים אתר אינטרנט ואנו ע"פ החוק פעלנו להקים אותו2

 
אם אנו מדברים על שקיפות זה אומר גם על פעילות המועצה,  אלי אשכנזי:

 להפריע לנו לפעמים בתפקוד2לים יש דברים שיכוהשקיפות חשובה אבל 
 

אני סומך על חברי המועצה  שנמצאים בועדות השונות, ולדעתי אני  רפי אוחנה:
 לא חייב לדעת הכל2

 
: לדעתי הבעיה אינה השקיפות, צריך למצוא דרך לעדכן את הציבור2 ליאור בכר

ך בתור ועדת ביקורת ולאחר שבדקנו כמה נושאים מצאתי שהמועצה פועלת נכון א
חסר מידע לציבור2 חשוב לידע את הציבור על החלטות משמעותיות2 לדוגמא אחרי 

 המפגש של הגנים כל הכעסים שהיו לפני ירדו2
 

אנחנו חברי מועצה קובעים מדיניות אבל בפועל מי שמנהל את  מישל אבוטבול:
 המועצה זה ראש המועצה וצוות העובדים2

 
נכונה2 הכוונה היא שהציבור ידע  לדעתי הצגת הנושא לא היתה מאיר סיטבון:

 יותר על פעילות המועצה2
 

נקודתי על בשאלה לנאוה האם ממה שהוצג במכתב אפשר להצביע  נורית אבישר:
משהו ! לדעתי פייסבוק אינו אמין, אבל אתר המועצה שמתחוזק בצורה טובה 

 אפשר תמיד לעדכן אותו2
 

 לשפר וליישם מה שאפשר2אנחנו ניקח את ההערות שהועלו וננסה  אריה שרון:
 

 רשם: כאמל חלבי                                                                       אריה שרון
   

 גזבר1מזכיר                                                                        ראש המועצה          


