
 
 
 

  02.22בשעה:  3/.03.4שהתקיימה ביום שני  4102/3פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
 במשרדי המועצה
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ראש המועצה, אלי אשכנזי, מישל אבוטבול, נורית אבישר, גלעד זרקה,  -אריה שרון
 נאוה גלעד.

 
 נעדרים:
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 משתתפים:
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 על סדר היום:
 אישור פרוטוקולים. ./
 הצגת פרוייקט הביוב באלונה. .0

 
 דיונים והחלטות:

 .םאישור פרוטוקולי./
 .01/3,  1/3/מליאת המועצה מאשרת פרוטוקולים 

 
 הצגת פרוייקט הביוב באלונה..0

בנושא הביוב המרכזי אשר במהלכן ישיבות מועצה לא מעט קיימנו  אריה שרון:
התקבלו החלטות לקידום הפרוייקט כמו בחירת החלופה המתאימה, הכנת תכנית, 

צריכים להמשיך ולקדם את  אישור מנהלת הביוב, הכנה של חוק עזר ועוד. אנו
הזמנתי לישיבה את חדשים הפרוייקט בקדנציה הנוכחית. כיוון שרב חברי המועצה 

יאיר קורנברג, וחוסאם עבאדי מהנדס שעבד חמש עשרה שנים במינהלת מתכנן ה
  .הביוב וכיום אנו נעזרים בו לייעוץ וליווי, כדי להציג את הנושא ולהבהירו

 
ובת הקמת מערכת הביוב בעקבות הרגישות שיש לנחל בעבר פטרו את המועצה מח

, ₪מליון  34-. מאחר ועלות המערכת גבוהה קרוב לומיעוט התושבים התנינים שבאזור
 נפגשתי עם 02/2בשנת לסייע.  סכום המהווה נטל על התושבים פנינו למשרדי ממשלה

השר שגם  בעקבות הפגישה הזו פעל וביקשתי סיוע. מר עוזי לנדאו שר התשתיות דאז
 02%  -אזורים כמו אלונה יזכו לסיוע. לפי הערכתנו עומד היום הסיוע על קרוב ל

 לבצע את מערכת הביוב.מעלות הפרוייקט. אנו מחוייבים 
 

את השתלשלות הדברים וחשיבות פרוייקט  רמציג את עצמו ומסבי חוסאם עבאדי:
 (.הביוב בעזרת מצגת.)מצ"ב לפרוטוקול



 
 
 
 

 טף?ושבלבד ההקמה ישנו עוד תשלום האם מ גלעד זרקה:
 

נילי אנשים שילמו בהרחבה וישנה הכנה. -בשני המושבים אביאל וגבעת :זיאלי אשכנ
 מה קורה איתם?

 
אגרה והיטל. כיום ניהול המים עובר דרך המושבים  למדברים ע נורית אבישר:

 ך העניין יסתדר ואיך התפעול השוטף העתידי יהיה?יוהאגודות. א
 
 : בנושא התפעול השוטף יהיה לנו דיון עתידי.ןריה שרוא
 

. ישנן את כל 0222אני מטפל ומלווה פרוייקט הביוב החל משנת  יאיר קורנברג:
התוכניות והאישורים לאחר כל הבדיקות הנדרשות. בעבר הועלו חלופות שונות ונבחרה 

את צע החלופה להתחבר למי חדרה שהיתה החלופה הזמינה והזולה. היום ישנו לחץ לב
 הפרוייקט, וכל גלישה לנחל תגרור קנסות.

 
חשוב להתייחס בחלופות לנחל התנינים ובמקרה שתהיה תקלה לא  נורית אבישר:

ם את הנחל. עניין נוסף האם ישי תוכניות איך הקווים ייראו בתוך המושבים? ובעניין הלז
 חסים לזה?החישוב אנו מדברים על בתים, אבל יש נחלות וצימרים וכו'.. איך מתיי

 
בתחשיב כל הגורמים יילקחו בחשבון. ישנו מומחה לנושא הביוב מלב  אריה שרון:

 באחת הישיבות.השרון  אשר נתן הסבר 
בכדי שיבהיר לנו את כל נושא הקרובות אנו נביא אותו בעתיד לאחת הישיבות 

 התחשיבים של הביוב.
 

האם לא תהיה פגיעה במקומות אלה?  ,אזור מקורות מים טבעייםבישנם  אלי אשכנזי:
 קעות ופיצוי לאנשים?וסף האם לצורך הפרוייקט תהיינה הפדבר נ

 
 האם אפשר לדעת מה תהיה הצריכה החודשית לתושבים? גלעד זרקה:

 
ביוב שנלקח בחשבון הוא לאור הרגישות של נחל תנינים, סוג צינורות ה יאיר קורנברג:

 הכנת תוכניות הביוב נעשה גם סקר הידרולוגילהטוב והמתאים לאזור זה. במקביל 
ל כע"פ חוק הביוב נו קעותוהפגיעות באיזור הרגיש בעניין ההפאשר בדק את כל המצב 

 .לעבור בתוך הנחלות ולהעביר צינורות. במידה והשטח יינזק אותו אדם יקבל פיצוי
 בעניין התוכניות הן מוכנות, הוצגו בעבר ואפשר להציג אותן במושבים.

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 נושאים שהועלו ע"י חברי מועצה .3

יתקיים דיון בכנסת בעניין מעמדם של חברי מועצה. חשוב  3/.0.3ביום  נאוה גלעד:
אנו מקיימים אירוע ליום האשה. באירוע זה יהיו שני  3/.00.4להיות בדיון. ובתאריך 

השני יילך  ציורים שנתרמו ע"י תושבי המקום. יש ציור שיתופי שהולך לתרומה והציור
 . יש באירוע גם הצגה. כולם מוזמנים.0222לשותפות 

נילי ישנה -אני רוצה להעלות את עניין שביל האופניים מעמיקם לגבעתלעניין נוסף 
טענה של תושבת המקום שהשביל עובר בתוך שטחה הפרטי. אני מבקשת אם אפשר 

 לא לפגוע בתושבת המקום. 
 

בצידו עמיקם ומסלול האופניים -נילי-סלילת כביש גבעת עו"ד אריאל משה:
מתבצעת בהתאם לתוכניות מאושרות ובתוך תחום הכרזת הכביש. אין חריגה מהתחום 
המוכרז של הכביש. להיפך, משתמשים רק בחלק מהתחום המוכרז ובשטח הצמוד 
לביתה של מלכה קראוס, אפילו מתרחקים ממנה ככל שניתן כדי לצמצם כל פגיעה. אין 

הכביש לשטחים פרטיים והעבודות מבוצעות בתחום המוכרז של הכביש כל פלישה של 
 בלב ובהתאם לאישור המועצה.

 
בהתייחס לדיון שיתקיים בכנסת האם אנחנו היום יודעים מה הסמכות  גלעד זרקה:

אני מבקש שחברי  ! שלנו, והאם למשל אנחנו יכולים להחליט החלטות בעניין כספים
 הילתית.המועצה יהיו מעורבים יותר ק

 
בעניין שביל האופניים אני חושב שלא צריך לעצור פרוייקט ותהליך  אלי אשכנזי:

באותו כביש ישנה בעייה בטיחותית שצריך  בגלל מקרה שניתן לפתור אותו נקודתית.
 לפתור אותה.

אני מבקש להעלות בישיבת המועצה הבאה נושאים בענייני רווחה אשר נדונו בועדת 
 הרווחה.

 
בישיבת הדיון על התקציב אישרנו סעיף תמיכות ותרומות. מאחר  בול:מישל אבוט

והסכומים שהועד אוסף למען חיילי אלונה אינם מספיקים אני מבקש אם אפשר 
 להעלות את התמיכה בחיילי אלונה ולהוסיף מסעיף התרומות.

 
אני מבקשת להעלות בישיבת המליאה הבאה את נושא החינוך ולקיים גם  נאוה גלעד:

 ון בעניין הענקת אות המתנדב ביום העצמאות.די
 
 

 כאמל חלבי                                                                   אריה שרון רשם:
 

 גזבר1מזכיר                                                                    ראש המועצה          
 

 
 


