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 היערכות המועצה להתמודדות עם  משבר נגיף הקורונה.  2

ומסודרת כל אחד בתחומו.  ם  ו אני מודה לכל האנשים בצוות החיר  -אריה שרון  שעשו עבודה טובה 

הקפדנו  על השירות הקהילתי ומתן שירותים נדרשים לתושבים. בעניין העסקים והמגזר הציבורי ישנו  

מתווה שנקרא "התו הסגול" אשר מסדיר את החזרת  העובדים ופתיחת העסקים עם הגבלות והנחיות  

 למידים ע"פ הנחיות משרד החינוך. במערכת החינוך אנחנו מוכנים לקליטת הת  ברורות. 

הכנו את מוסדות החינוך על מנת להחזיר את ילדינו בצורה טובה למערכת כולל הסעות.     - בשארי רחל

ג שכבר חזרו ללימודים בצורה טובה  -גם בבית ספר  כיתות א כן  הפעלנו הורים וצוותי צחי לעזרה. כמו

 ונפעל ע"פ ההנחיות. 

בכר אשר זכה במכרז לניהול מתנ"ס ביוקנעם. ולעניין אחר אני מודיע    אני מברך את ליאור  -אריה שרון 

ימינה יצאה למכרז לניהול בית ספר תיכון ורשת עתיד זכתה. אני אהיה  לחברי המועצה כי מועצת בנ 

 עד המנהל של בית הספר. ושותף בו 

 אירועי יום העצמאות .3

המגבלות והאילוצים שהיו עשינו אירועים  האירועים היו במתכונת שונה בגלל הקורונה. עם    –  אריה שרון

טובה   אווירה  עשה  לדעתי  אשר  ביישובים  הרכב  עם  הסתובבתי  העצמאות  ביום  מכובדת.  ברמה 

 לתושבים עם המוסיקה. 

עשינו אירועים ממלכתיים במינימום הוצאות בגלל המצב אשר היו מוצלחים. מודה לנאוה    -בשארי רחל

 השואה ועשתה אירוע מכובד.  על הסיוע. נאוה פתחה סלון בערב יום

 מלגות לסטודנטים. . 4

 בגלל המצב וההגבלות דחינו את חלוקת המלגות למועד אחר במהלך השנה. –  אריה שרון

אני מציין בפני חברי המועצה כי אריה שרון ראש המועצה תרם משכרו בחודש אפריל    -כאמל חלבי 

קריטריונים שהיו, נפרסם בקרוב ונמצא זמן  עשרים אלף ₪ לטובת המלגות. אני מציע שנשאיר אותם  

 ים לחלוקת המלגות. אמת

שרון מתושבים  –   אריה  מתרומות  השי  מימון  אלונה.  לחיילי  שי  לחלק  העצמאות  ביום    התרגלנו 

והשתתפות המועצה. בגלל המגבלות והמורכבות של התרומות דחינו את החלוקה. נמצא מועד מתאים  

 ונחלק לחיילי אלונה. 

טה היתה לא,  רצינו כן להוציא את זה לפועל ע"י התרמת תושבים בדרכים שונות. ההחל   - עירית וייס 

 וקיבלנו את זה בהבנה. 

 סטטוס שיפוץ גני ילדים .5

ישבנו עם הוועדים המקומיים ואנחנו בשלב לפני    - גני שעשועים ישופצו בשלושת היישובים  -אריה שרון 

 ביצוע. 

שמפעיל ארבעה קבלנים: מתקני משחקים, משטחי דשא, הצללה,  המכרז דרך משכ"ל    -כאמל חלבי 

 ומשטח בלימה. לכל המכרזים ישנן הזמנות חתומות ולדעתי בימים הקרובים יתחילו בביצוע. 

 היו בקשר איתי. בקרוב יתקינו מתקני משחקים ואחרי זה משטח בלימה – אבי אשכנזי 

 



 תאורת לד ביישובים .6

הסקר הסתיים וקיבלנו תוצאות. יש לנו גם אומדן. חשבנו בעבר לעשות עם רשויות אחרות    -אריה שרון 

  650-קט מוערכת בב ולכן החלטנו לצאת למכרז לבד. עלות הפרויכלהוזיל את המכרז אך העניין התע

 גופי תאורה בערך.    600-ל  - אלף 

קומות אחרים. מה ששמעתי  ומחקרים למה שקורה במ אני בקשתי בעבר שיביאו בדיקות    - נאוה גלעד 

 נה התנגדות לתאורת לד בגלל הנזק שמייצרת ולכן אנחנו צריכים לעצור ולבדוק את העניין. ששי

אני אשמח שתהיה בדיקה למקומות שחסר בהם תאורה. יש מ קומות שחסר בהן תאורה    -ליאור בכר 

 שניתן לפתור בעיה זו. 

אלף ₪ הלוואה    260ב קיסריה ונצטרך לעוד   אלף ₪ שקיבלנו מסוב  400יש לנו כיום     -אריה שרון 

 מהבנק. 

בצורה סבירה, ובהספקים שאינם גבוהים אין סכנה בזה. אפשר גם  כי  יש מחקרים שמראים    - טל כידן 

 פרט של המכרז ולבדוק איזה סוג מנורות מותקנות. לקבל את המ

 החלטה: 

רוייקט התקנת תאורת  אלף ₪ המיועדת למימון פ  250מליאת המועצה מאשרת לקחת הלוואה של   

 לד. 

 כלביים משוטטים .7

התבקשתי להעלות את נושא הכלבים המשוטטים לאור מקרה מזעזע שהיה בעמיקם. יש    –   אריה שרון 

אך צריך שיתוף פעולה עם התושבים. יש בעיה    ם עבודה  שוטפת של פקחי האיגוד שעושים את עבודת

 אינם מתלוננים.  ת שתושבים בגלל אי נעימו

 המועצה לא יכולה להתלונן?  -טל כידן 

 ול להתלונן. מי שנפגע יכ א, ל  –  אריה שרון

אפשר לבקש דיווח חודשי מתי הפקחים מגיעים וכמה פעמים הגיעו. לדעתי בגלל הקורונה    - שחף טנדט

 הפקחים אינם מגיעים ואז המצב התדרדר. 

אני חושב שאנחנו במצב רע עם הכלבים. אי אפשר לצאת לרחוב בפחד שכלב ירדוף אותך.   - אייל כהן

פשר שהשוטרים יצלמו את הכלבים ויעבירו את התלונה דרך  יש לנו שני שוטרים במשרה מלאה אולי א

 המשטרה לאיגוד. 

כידן  שלו התפרע    -טל  אדם שהכלב  את  לקחת  ספיציפי.  טיפול  ולעשות  את הקמפיין  להחזיר  צריך 

 . ולהתנצל בפני הנפגע

 ועדים מקומיים יכולים לעזור בעניין.   -ליאור בכר 

 מדיניות המועצה בקשר למעיינות באזור . 8

יש התקהלויות באזור המעיין. חלק גדול מאזור המעיין היא שמורת טבע ולכן אני לא יוסע   -אריה שרון 

 אם יש אפשרות לסגור אותו. יש בעיה שאנשים מגיעים להירחץ במעיין בעירום. 

אם המעיין בשמורת טבע ונמצא בשטח שיפוט המועצה אולי נעביר תקנה שמי שרוצה    - גלעד זרקה

 ישלם כסף. להיכנס למעיין 

 מי שמפעיל שמורת טבע זה רשות הטבע והגנים.  - אריאל משה



האזור היפה מושך אליו אנשים מבחוץ שמפריעים לאורח חיים של תושבינו. לא יכול להיות    -גלעד זרקה 

 שאנחנו לא יכולים לחסום את זה ומצד שני לא לגבות כסף עבורו. 

וק לזה. להתקין שערים בכמה נקודות. . אפשר  יש תוכנית לשערים שהאגודה נתנה אור יר  -אייל כהן

 כנס שילך ברגל. ילשים שערים בכניסה  למעיינות ומי שרוצה לה

 קט הביוב התקדמות פרוי.  9

שיפוט. יש דרישות תכנוניות למכון השאיבה    עדת ו נהלת המים והביוב ובוהיה לנו פגישה במ  -אריה שרון 

 סיים אותן ואז להגיש היתר למכון שאיבה. ל ליד אביאל. המתכנן אמור 

 שאלה בעניין התקציב. מי קדם לא עובדת אז איך מסתדרים עם התקציב?   -אייל כהן 

רך  יהיה לנו חוסר בהכנסות. בסוף הרבעון השני תעשה בדיקה. ע"פ ההערכות שלי נצט  - כאמל חלבי 

 לעשות שינוי בתקציב ולהתייעל על מנת לסיים את השנה באיזון תקציבי. 

 מה עם מרכזי אשפה וגינון?  -גלעד זרקה 

בגינון עובדים על תוכניות. מה שעיכב את    - מים מוכנים לפרסוםומכרזי האשפה ופחים כת-אריה שרון 

 המצב ההגבלות בגלל נגיף הקורונה. 

 ה. יש בעיה עם הגינון ואיסוף הגזם. לדעתי עם האשפה אין בעי  -גלעד זרקה 

 אין שום בעיה עם הגזם. הקבלן עושה עבודה טובה ושמבקשים ממנו הוא מגיע ומפנה. -מאיר סיטבון 

בעניין רוטשטיין חוי שעבדה שנים רבות במועצה החליטה לפרוש. אני מודה לה על שנים    -אריה שרון 

יום מתאים לפרידה. כי מלאת את מקומה באופן זמני ובעתיד נערוך  נטע כהן מ  ום של עשייה. נמצא 

 מכרז לתפקיד ע"פ חוק. 

היה לי שיתוף פעולה נהדר עם חוי שהיה לה רעיונות ויוזמות ועשתה עבודתה נאמנה.    - נאוה גלעד 

 מאחלים לה בהצלחה. 
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