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 .אישור מלגות0

ועדת המלגות דנה בבקשות. הקריטריונים פורסמו לתושבים ולפיהם  -כאמל חלבי
נקבעה הזכאות למלגה, כאשר גובה שכר הלימוד היה הקריטריון המוביל לגובה 

שית, עבודה בקהילה ע"פ המלגה. בנוסף למלגה הרגילה ישנה מלגת מחויבות אי
 .₪ 222,/שעות וקבלת מלגה בסך  02דרישות המועצה 

 
  !האם ניתן להעניק מלגות לספורטאים מצטיינים מסעיף המלגות נאוה גלעד:

 
 .תפרסם קריטריונים להקים ועדה אשר תבחן את הנושא ומציע  אריה שרון:

 
 החלטה:

 "פ המלצת ועדת המלגות.מליאת המועצה מאשרת את חלוקת המלגות לסטודנטים ע
 
 .אירועי יום העצמאות. 1

חולקה לחברי המועצה ומצורפת לאירועים ) תישנה תוכנית מסודר -בשארי רחל
, קיבלנו בקשות מתושבים. ועדת האירועים התכנסה לפרוטוקול(. בנושא הדוכנים
מאותו  יתה בעיה אחת אשר שני אנשים ביקשו דוכניםיוקבעה את מיקום הדוכנים. ה

 קבעו את מיקום הדוכנים.ועשינו הגרלה ביניהם וג. פתרנו אותה בכ שס
 



 
 
 
 

מבקשת להוסיף דגלים ולקשט יותר. חשוב גם לתת תשומת לב לבית   נאוה גלעד:
 העלמין.

 
:  אני מסכימה שצריך להיות יותר קישוט במיוחד בכיכרות וליד נורית אבישר

 המכולות.
 

בר הנכון להציף ביום העצמאות כמות גדולה אני לא בטוח שזה הד שוורצברג אביק:
 של דגלים. חושב כי במשך השנה יהיו דגלים קבועים במקומות הציבוריים.

 
ונת כות בעמיקם, בבית ספר כמעט באותה מתאצמעאנו חוגגים את יום ה אריה שרון:

עם שיפורים ככל האפשר. אחת הבעיות שעלתה היא זהות המשתתפים בטורניר 
השחקן המצטיין. לשם כך התכנסה ועדה שתחליט ביום העצמאות על  הכדורגל ובחירת

 השחקנים המצטיינים וההוגנים.
 בנושא הדוכנים אני חושב שצריך לתת הזדמנות שווה לתושבים.

 
אני מציע שהמועצה תקח על עצמה את נושא הדוכנים ותפרסם מכרז  גלעד זרקה:

 בעניין.
 

המחירים בדוכנים גבוהים. לדעתי ניתן התושבים לא מרגישים נוח כי  ליאור בכר:
הפעלת הנוער בהקמת דוכנים ומכירות במחירים סבירים  לפקח על המחירים ע"י

 ובפיקוח המועצה.
 

צריך לפקח על המחירים כי כל אחד קובע לעצמו את המחיר בדעה ש אלי אשכנזי:
 שהוא רוצה.

 
אים ימאיפה מב בנושא הוספת הקישוט צריך להיות אחראי ולחשוב מאיר סיטבון:

את הכסף. בנושא הדוכנים אני חושב כי אנחנו כחברי מועצה צריכים לדאוג לציבור 
 ולא לחשוב על האינטרס של בעלי הדוכנים.

 
ונתה הקודמת לכביש כהצעדה אני חושבת שצריך להחזירה למתבעניין  נורית אבישר:

 ה מוצלח.אפילו אם בתאריך אחר ולא בעצמאות, כי המעבר לאזור הנחל לא הי
 

 הצעדה בוטלה בגלל מיעוט המשתתפים.להזכירכם,  מאיר סיטבון:
 

את כל הסיכונים בעניין. במידה ותהיה גם : צריך לקחת בחשבון מישל אבוטבול
 תאונה מה הכיסוי הביטוחי וכו'.

 
הרעיון לחבר את נושא הבנים לאירועי יום הצמאות חשוב ולכן צריך  שוורצברג אביק:
 ך את הנושא לאטרקטיבי.לבדוק איך להפו

 



 
 
 

 : אולי אפשר לחשוב איך לשלב את הצעדה לאירועים בחג השבועות.נאוה גלעד
 

 החלטה:
 מליאת המועצה מחליטה כי נושא הצעדה יידון בועדת האירועים.

 
 . הענקת אות מתנדב.4

הציעה נאוה את הענקת אות המתנדב ביום העצמאות לפני שנתיים  אריה שרון:
לה את ההצעה. אני מציע להעניק את השנה את אות המתנדב למיקי והמועצה קיב

בקופות ומקדישה שעות רבות תנדבת שכטר מאביאל אשר במשך תקופה ארוכה מ
היא מסייעת רבות למרים  שם היא מתייצבת ועוזרת לאנשים חולים.של הישובים חולים 

 האחות שממליצה עליה בחום. 
 

 החלטה:
 ת מתנדב למיקי שכטר.ומליאת המועצה מאשרת להעניק א

 
 .בדיקת היתכנות אשכול גנים -חינוך.5

במהלך חודש וחצי כשנה הבאה ייפתחו חמישה גנים. לפני בע"פ התחזיות  אריה שרון:
ול קפגישה עם גב' רחל מתוקי, מנהלת מחוז חיפה של משרד החינוך, הציעה לנו לש

יועץ חינוכי והתחלנו ללמוד את הנושא. אני רוצה לציין  נפגשנו עםהקמת אשכול גנים. 
חדשה שמציעה מודל חדש לניהול הגנים, ארגונית ומבנית.   כי אשכול גנים זה תפיסה

תוספת פעילות ומינוי רכז לעניין. אני מציע להקים ועדת היגוי שתבחן השינוי מחייב 
 את הנושא.

 
גנים מול הקהילה. לדעתי אשכול גנים צריך לבדוק את הצורך של אשכול  אלי אשכנזי:

מצריך מועדון ספורט ודברים נוספים ואני לא יודע אם אנחנו מוכנים לזה. חשוב גם 
 .ך מנוהלילבדוק במקומות שמופעל בהם אשכול גנים א

 
עשרות תושבים פנו אלי לבדוק את נושא הגנים כאשר עניין אשכול גנים  ליאור בכר:

 קריטי וחושב לפרסם לו"ז מדויק לתושבים. עלה. העניין מבחינת הקהילה
 

יש ועדת חינוך פורמלית שמתעסקת בעניין. בהתחלה יוקם צוות אשר  נאוה גלעד:
יחליט מה לבדוק. יהיה צוות מקצועי אשר יבדוק וגם ישיבות פתוחות לקהילה. בסופו 

 של דבר המועצה מקבלת המלצות מועדה מקצועית.
בכדי שיהיה  זורנו בצורך ליצור קשר עם בתי ספר באמעברים לחטיבה, בעבר דהעניין ב

אפשר לבדוק חלופות וגם אפשר לבדוק  בית. אפשר ליצור מצב שיהיה לנו בית ספר
 יעקב.-בזכרון

 
אני מבקש שחברי המועצה יהיו נציגים בועדת ההיגוי. אני כחבר  מישל אבוטבול:

עדה. ידוע שכל ועדה ויג בומועצה זכותי לבקש להיות בועדה זו ואני מעוניין להיות נצ
 שתקום בסופו של דבר מייעצת וממליצה ואינה מחליטה.

 



 
 
 

 ועדה, השאלה מה הסמכות שתהיה לחברי הועדה.וזה לא בעיה להיות ב מאיר סיטבון:
 

אני חושב כי שלושים וחמישה ילדים בכל גן עם חמישה גנים מחייב מנהל  גלעד זרקה:
 לגנים.

 
בחון את התכנות ע"י צוות מקצועי שיגיש המלצות לוועדת : קודם צריך לאריה שרון

 ההיגוי ובהמשך למועצה. לאחר קבלת החלטה יש להפנות הבקשה למשרד החינוך. 
 

ר שנכשל ואנו רוצים להיפרד ממנו. הבעיה שלא פלא מדובר בבית ס נורית אבישר:
 שותינו.את הקשר שלנו עם בי"ס אורט. צריך לגשת למנהלת ולהציג את דרינו יפמי
 

 החלטה:
 אשכול גנים.ועצה מאשרת הקמת ועדת היגוי לבחינת התכנות מליאת המ

 
משותפות בה חברים חבר ישנם דיונים של ועדות פונה לחברי המליאה : אריה שרון

וחילוקי דעות בין  דיונים אלה יש לפעמים אי הבנותמועצה, נציגי ציבור ועובדי מועצה. 
רה חריג שלקחתי על עצמי לבדוק אותו. אני מבקש . היה מקחברי המועצה לעובדים

 באופן ענייני כאשר כל אחד מכבד את השני. שהדיונים יהיו 
 

מועצה קטנה וחשוב שהאווירה תהיה טובה. ע"פ הנוהל המסודר חבר  ואנ כאמל חלבי:
 מועצה שפונה לעובדים בעבודה השוטפת אמור לעשות את זה דרך ראש המועצה.

 
יין המועדונים אני מבקשת שעובד אחזקה יהיה אחראי לאחזקה בענ נורית אבישר:

 השוטפת במועדונים כך שהטיפול יהיה יעיל.
 

י רוצה לפרגן לשוורצברג אביק על ארגון טיול מוצלח לחקלאים נא מאיר סיטבון:
 בבקעה, ממנו למדנו הרבה דברים.

 
 למרות עומסאני מפרגנת לבשארי רחל על העבודה הטובה ועל ההשקעה  נאוה גלעד:

העבודות בתוקפה זו. אני מציינת לטובה גם את אביבה זלצמן על העזרה והסיוע שהיא  
 נותנת בהתנדבות.
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