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 : נוכחים

ראש המועצה, מאיר סיטבון, טל כידן, אבי אשכנזי, גלעד זרקה, שחף טנדט, אייל כהן,   -אריה שרון

 ליאור בכר. 

 : נעדרים

 נאוה גלעד, עירית וייס. 

 : משתתפים 

 מנהלת מחלקת חינוך.  -יועץ משפטי, בשארי רחל  -גזבר/מזכיר, עו"ד אריאל משה -כאמל חלבי

 : על סדר היום

 אישור פרוטוקולים.  .1

 היערכות לשנת הלימודים.  .2

 דיווחים.  -תכנית כוללנית  .3

 אשכול רשויות.  .4

 פסולת אלקטרונית.  .5

 נילי. -גבעת –שמות לרחובות  .6

 אישור תקציב לקניית אוטובוס ממפעל הפייס.  .7

 : דיונים והחלטות 

 אישור פרוטוקולים.  .1

 . 5.2019ליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' מ

 היערכות לשנת הלימודים.  .2

 לא נכחתי בישיבה עקב אבל על אמא.   אבקש מרוחה להציג את הנושא.   -  ריה שרוןא

 

 

 

 

 

 



 : בשארי רחל 

 אהרון אזולאי.   –בטיפולו של קב"ט המועצה  - מוסדות החינוך עברו בדיקת יועץ בטיחות  א.

 תלמידים.  112-עומד בכמות הילדים המאושרת, וכולל כ  האשכול - אשכול גנים אלונה .1

 יצוני. ח ביצוע קבלן   .גנים  4-נוספו דשאים סינתטיים ב - בוצעו עבודות  בקיץ  תחזוקה ופיתוח: 

 דו ע"י עובדי המועצה. יו כיתות הגן ס

 תלמידים.  324כולל  - בית ספר אלונה .2

 תלמידים.  262 - מיישובי אלונה 

 תלמידים.  62 - תלמידי חוץ

 דו. הכתות סוי  - בוצעו עבודות בקיץ  –תחזוקה ופיתוח 

 ר הונגשו. שבילי בית הספ

 אב בית חדש לבית ספר.  - התקבל במכרז 

 צהרונים: השנה חל גידול בכמות הילדים בצהרונים.  .3

שירז גרין יחד עם אלישבע   –מרכזת הצהרון  .תלמידים  35 -כ –שבאשכול גנים  – ן "רימון"והרצ

 קפלן. רוב הצוות ממשיך זו השנה השנייה. 

ה  נאביה קבלה. רוב הצוות ממשיך זו הש –הצהרון מרכזת  .תלמידים  60 -כ  -  צהרון בית ספר אלונה

 השנייה. 

 הוחלף ספק מזון. 

יחשוב חדשה  ויקי ארויו. הוכנסה מערכת מ   -  התקבלה במכרז - מנהלת חדשה לספרייה  - פרייה ס .4

 במגמה לקטלג את כל הספרים במחשב.  –לספרייה 

 גבייה עבור חוגים. ל  הוכנסה מערכת תשלומים מקוונת יצאה חוברת חוגים ובמקביל  -  םחוגי  .5

 מה הציפיה לעתיד? האם תהיה ירידה? :אייל כהן 

גע בריאותי  פעם הדשא באים איתם שני דברים. אחד נושא החתולים שזה באמת מ  :ליאור בכר 

 ה. והשני יש לנו בשני גנים חדשים בעיית ניקוז ועם החול אי אפשר לפתור את הבעי

 משנה שעברה? : האם הצוות של הצהרון נשאר טל כידן 

 יש שינוי אבל הרכזים נשארו   :בשארי רחל 

 יש צוות ממש טוב, אני מכיר את זה אישית.   :טל כידן 

 האם הספרייה נותנת שירותים רק לבי"ס או גם לתושבים?  - גלעד זרקה 

 בספרייה יש גם פעילות קהילתית, הרצאות וכו'.   :ליאור בכר 

 

 



בגנים הוא מטרד. הוא לא מטופל והילדים שלי קבוע מטפלים להם במחלות   לגבי החול  :שחף טנדט 

ני צריך לתת תרופות לבת שלי נגד  מהחול הזה, כי הם רגישים לזה. פעם בחודש או חודשיים א

 תולעים. אני לא יודע אם זה חוקי שיהיה שטח גדול לא מקורה. 

בע, כמובן שהחול צריך להיות מטופל.  : צריך לשלב בין הצורך שיהיה חול ולחוש את הטאריה שרון

אני אישית  , וטוב עכשיו לאחר ששטחי החול קטנו עקב הדשא הסינטטי נוכל לטפל בבעיה יותר 

   .וב ק אע

 דיווחים.  –ית כוללנית נ תכ. 3

תכנית כוללנית כבר הרחבנו עליה ואישרנו אותה. אני מזכיר כי אייל כהן הוא חבר   -  אריה שרון

 ביחד נקדם את התכנית.  . , והוא הרפרנט בנושא תכנוןלתכנון ובנייה  בוועדה

 האם קיבלנו תקציב לתכנית?  :טל כידן 

אשר בתחילת דצמבר אמורים  בר -מתכננים עדן  רדיש תקציב ממשרד הפנים, נבחר מש : אריה שרון

 להגיע אלינו לפגישה. 

 אני מבקש להיות מעורב בזה.   :טל כידן 

 יכולה לסתור אותה?  כנית הכוללנית ורית, האם התטו : אם המועצה מכינה תכנית סטטוגלעד זרקה 

 זה אותו אינטרס.   י הר , : אנחנו ביחדאריה שרון

 ליון ₪. ימ 4.8: אני חושב שמשרד הפנים תיקצב את התכנית בסכום של מאיר סיטבון 

 ם למתכננים הזוכים. היה סיכו כךבחירת המתכננים נעשתה ע"י ועדה שנתנה ציוני הערכה ו  :אייל כהן 

 אשכול רשויות   .4

     יעקב,  -עדה, זכרון -החלטנו בעבר להיכנס לאשכול רשויות יחד עם: בנימינה, גבעת : ריה שרוןא

ונתו הנוכחית הוא מבנה  כ , ג'אסר אלזרקה, פרדיס, חוף הכרמל. אשכול רשויות במתחנה-פרדס

קומית. השתתפות הרשויות  משפטי חדש המקביל יותר לחברה כלכלית משותפת מאשר לרשות מ 

 וולנטרית באשכול שאמור להוזיל עלויות וגם לשפר את השירות. 

נציגי הרשויות באשכול יהיו שלושה ראשי רשויות וארבעה עובדים נבחרים כי ע"פ תקנון האשכול:  

 יהיו בעלי תפקידים. אני מבקש לאשר את כאמל חלבי כנציג הרשות באשכול.  50%לפחות 

 : החלטה

 גזבר/מזכיר המועצה חבר באשכול רשויות.  -  ועצה מאשרת את כאמל חלבימליאת המ

 פסולת אלקטרונית  .5

ובמרכזי האיסוף בכל  נושא פסולת אלקטרונית שהועלה בישיבה קודמת כבר מיושם,  : אריה שרון

רק מחסן אחד  קיבלנו ת והיענות לנושא. מכיוון ש וקודות איסוף סוללות. ישנה התלהב קיימות נ וב  יש

 לפסולת אלקטרונית מיקמנו אותו בעמיקם בנקודת המיחזור. 

 ? ומה עושים עם הציוד הנזרק, גורסים אות :אייל כהן 

 מפרקים אותו ומנסים להשמיש.  :טל כידן 

  



 י. "ניל-גבעת - שמות לרחובות   .6

ניין.  לאחר בדיקה והליך מסודר לע  חובות בשמות,י החליט לקרוא לר "ניל -הועד בגבעת : אריה שרון

 המועצה אמורה לאשר את זה ואז לחכות לאישור משרד הפנים. 

עשתה עבודה טובה והחליטה לקרוא לרחובות בשמות של ציפורים. )מציג  ש יתה ועדה י ה :טל כידן 

 ואז כל בית קיבל מספר.  ז דוגמאות במצגת(. לאחר שקיבלנו אישור יו"ר הועד רשמנו בווי

 הפיס.   מפעל  - אישור תקציב לקניית אוטובוס  .7

₪ אשר נקבל   139,478קיבלנו אישור לקניית אוטובוס חדש. השתתפות המועצה בסך   :כאמל חלבי 

 אותם ממפעל הפיס. 

 למה לא וולוו ולמה סיני?   :אבי אשכנזי 

 עולה פי שתיים.  וולוו  :מאיר סיטבון 

 : החלטה

 ממפעל הפייס לרכישת אוטובוס חדש.  139,473מליאת המועצה מאשרת תקציב של 

 

 כאמל חלבי                                                     אריה שרון  רשם: 

                       גזבר/מזכיר                                                     ראש המועצה                                       

 

 

 

 

 

 

 


