
במשרדי  18.00בשעה:  2.4.2019אשר התקיימה ביום  3.2019פרוטוקול ישיבת מועצה מס 

 המועצה

______________________________________________________________ 

 ראש המועצה, ליאור בכר, גלעד זרקה, אייל כהן, טל כידן, מאיר סיטבון. -: אריה שרוןנוכחים

 נאוה גלעד, עירית וייס, אבי אשכנזי, שחף טנדט. נעדרים:

מנהלת  -יועץ משפטי, בשארי רחל -גזבר/מזכיר, עו"ד אריאל משה -כאמל חלבי משתתפים:

 מנהל איגוד ערים לאיכות הסביבה. -מחלקת חינוך, ניר סהר

 על סדר היום:

 .אישור פרוטוקול.1

 .מצגת בנושא הגז.2

 .תוכנית כוללנית לאלונה.3

 ג גנים ציבוריים..שדרו4

 דשא סינטטי.–.מגרשי כדורגל 5

 .יום העצמאות -.קריטריונים למלגות6

 .ערב התרמה באלונה.7

 . כלבים משוטטים8

 . בקשה לאירוע תחת כיפת השמיים9

 דיונים והחלטות:

 .2.2019.מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' 1

 מצגת בנושא הגז .2

בהרצאה מקצועית  הגז שוב במליאת המועצה הציעה להעלות את נושאנאוה גלעד  אריה שרון:

מנכ"ל  -ר סהריושא הגז ואסדת הגז חשובים, לכן הזמנתי את נשל מנכ"ל איגוד ערים לאיכ"ס. נ

 ולהסביר את העניין וההתפתחויות האחרונות. להציגאיגוד ה

 ב המצגת(.)מצ" במצגתיו על הסביבה : מסביר את כל עניין הגז והשלכותניר סהר

נושא שניר יציג את הנושא הנ"ל בכנס תושבים המבקש מניר סהר לאור חשיבות  אריה שרון:

 במועדון אחד הישובים. 

 

 

 



 

 יום העצמאות – קריטריונים למלגות .3.

 לושה מסלולים:. קיימים שהקריטריונים פורסמו לתושבים -באשרי רחל

 מלגה לעידוד השכלה גבוהה. א.

 מיוחדת לעידוד העשייה בקהילה בקרב הסטודנטים.מלגה  ב.

 בקשה לשני המסלולים א' ב' ביחד. ג.

 יגות מהחברים: מאיר סיטבון, אייל כהן, טל כידן.לנקבעה ועדת מו)מצ"ב( הקריטריונים אושרו 

 ערב התרמה בחסות המועצה .4

מצויה בקשיים מהמועצה הבחסות המועצה יתקיים ערב התרמה עבור משפחה  אריה שרון:

עקב הידרדרות מצב בנם הלוקה במחלה ניוונית. מהיכרות קרובה שלי עם  כלכליים מאביאל

בבית העם באביאל, בערב  13.4.19אירוע יתקיים ביום המשפחה רואה חובה לעזרה. ה

כנסות כולל תרומות הם לטובת המשפחה. שכל הה מוסיקלי של אחים אסנר ואמנים נוספים

 .ישנה אפשרות לתרומותולאדם, ₪  100לות כרטיס בכניסה ע

 מציעים לפתוח קופה ולאפשר למי שרוצה לתרום יותר מסכום הכרטיס. -טל כידן וגלעד זרקה

 חברי המועצה מברכים על היוזמה.

 תוכנית כוללנית לאלונה .5

להצטרף לתוכנית הכוללנית המשותפת בקדנציה קודמת החלטה אריה שרון: המועצה קיבלה 

ם שכנן. לבשלבים של בחירת מתאנו ימים אלו אותה מממן משרד הפנים. ב א. מנשה מ. עם 

ומהמועצה  ,עם מנשה בה חברים נציגים ממועצה אזורית מנשה כך הוקמה ועדה משותפת

המשמש גם כחבר  הם ראש המועצה, חבר המועצה אייל כהן שלנו. הנציגים של המועצה שלנו

קיימה וועדה הרכב דומה יש גם מטעם מועצת מנשה. הוהמזכיר/גזבר. בוועדה לתכנון ובנייה 

את תוכניותיהם בפני הועדה.   משרדי מתכננים ידועים ומומלצים 4הן הציגו  שתי ישיבות ב

 ן, עבודה בצוות, שיתוף ציבור, רעיונותכגון: ניסיוהמשרד הזוכה ישנם קריטריונים לבחירת 

לצוות התכנון שייבחר העבודה. חדשנים וכו'. אנו נמשיך לדווח לאחר בחירת המתכנן ותחילת 

לימוד המצב הקיים, ניתוח מעמיק של יישובי המועצה  -העבודה  ני דרך במהלךיהיו אב

בניית חזון הרלוונטיים, ומים  בהתייחס לשטחים הפתוחים, הדמוגרפיה, חקלאות וכל  התח

 סופית שתאושר על ידנו. טיוטה ובוש החלופה הנבחרת לבסוף גיוהכנת  חלופות תכנוניות. 

 

 

 

 

 



 שדרוג גנים ציבוריים.6

שדרג את הגנים הציבוריים. בתקציב פיתוח משרד נו פניות מתושבים לקיבל-: אריה שרון

במידת הצורך . והקמת  גנים ציבוריים לשדרוג ₪ אלף  400אושר לנו  2019הפנים לשנת 

 בין הישובים.. הסכום יחולק שווה בשווה ציבורהנשפץ  במוסדות 

 מאחר ויש תקן חדש להצללה מציע לבצע הצללה. -ליאור בכר

 מציע לחשוב גם על מתקנים למבוגרים ולא רק לילדים. – מאיר סיטבון

 החלטה

 2019משרד הפנים לשנת  -מ תקציב הפיתוחמליאת המועצה מאשרת שיפוץ גנים ציבוריים 

 ₪.אלף  400בסכום  

  . דשא סינטטי –מגרשי כדורגל .7

אנו בתהליך בקשה ממשרד התרבות והספורט לאישור שלושה מגרשי כדורגל  : אריה שרון

למגרש. קבענו את מקומות ₪  אלף  600 המשרד היא  שלות השתתפ. הבמושביםסינטטי 

יוצא שעלות בפועל של כל מגרש תעלה על המגרשים והסדרנו את עניין הקניין עם האגודות. 

פנינו למפעל הפייס לממן את ההפרש. מפעל הפייס הסכום הנ"ל ונצטרך לממן ממקור נוסף. 

 קבלת כספים. הציע לנו להיכנס  לתוכנית החומש ובכך להקדים 

 החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד להיכנס לתכנית החומש של מפעל הפייס ולהקדים מענקים 

והשלמת המימון למתחם מגרשי ספורט דשא סינטטי אחד בכל ישוב למטרת הקמת שלושה 

 הנוער באביאל.

 כלבים משוטטים .8

את ה בישיבת המועצעלות הטל כידן בהיותו יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה ביקש ל אריה שרון:

 נושא הכלבים המשוטטים.

במושב מפחד חוששים ללכת המקבל הרבה פניות מתושבים אני מאז שאני חבר מועצה  : טל

שנקרא " זה לא קיים קמפיין לדעתי אנחנו צריכים לומר פה אחד אמירה. . כלבים משוטטיםה

שמטרתו לגרום לאנשים להתחשב זה בזה. אני מציע שכם אנו נאמץ את כואב להתחשב" 

היום חוץ מהתלונות לאיגוד ערים אין משהו  אחר לכן הקמפיין הזה יכול לדעתי הקמפיין הזה. 

 מאוד.לעזור 

אחד הדברים החשובים זה רעיונות ליצור תרבות של התנהגות נכונה עם הילדים.   ליאור בכר:

 למשל גינת כלבים.

 

 

 



אפשר לגדר את החצר ולשים את הכלב בחצר. דבר נוסף אי אפשר לקחת מיעוט  גלעד זרקה:

 ולהרוס לכולם.

 החלטה:

 ."בקמפיין" זה לא כואב להתחשבמקבלים את ההצעה חברי המליאה 

 שה לקיום אירוע תחת כיפת השמיים בשטח המועצהבק. 9

לקיים ביום " זכויות העקוריםעמותה להגנה על "מדווח על בקשת ה עו"ד אריאל משה

הריסות איש שתתכנס בחניון במי קדם ומשם תצעד לכיוון  5000 -כ בתהעצמאות  תהלוכה 

 היבטיה השונים. הכפר סינדיאנה, יתקיים אירוע עם הגברה. המועצה בודקת את הבקשה ב

 אנחנו נבדוק את זה מול כל הגורמים המקצועיים ונשיב להם. אריה שרון:

 

 המועצה ראש -גזבר/מזכיר ,     אריה שרון–ל חלבי :  כאמרשם

           

 


