
   20.00בשעה    20.8.2020אשר התקיימה ב"זום" ביום  7/2020פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 נוכחים: 

ראש המועצה, מאיר סיטבון, טל כידן, גלעד זרקה, אייל גולדינר, אייל כהן, נאוה גלעד,   – אריה שרון 

 ליאור בכר. 

 נעדרים: 

 אבי אשכנזי, עירית ויייס. 

 משתתפים: 

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

 אקולוג.  – יקל"ר, ד"ר אריק רוזנפלד   -אהרון אזולאי, ממונה חירום, גלעד שטרן 

 על סדר היום: 
 .אישור פרוטוקולים. 1
 .דיווח קורונה שילוב הרשות במערך הבדיקה. 2
 . .היערכות לקראת שנת הלימודים 3
 .שמות רחובות באביאל. 4
 .קול קורא שטחים פתוחים. 5
 .אישור פתיחת חשבון בבנק מזרחי ומשיכת יתר. 6
 הסדרי העלאה והורדה.  - ₪  350,000.אישור תב"ר 7
 

 דיונים והחלטות: 
אני רוצה לברך את אייל גולדינר שהחליף את טנדט שחף אשר התפטר מחברות   אריה שרון: 

 נים באלונה. יי נשיתוף פעולה לקדם את העבמועצה נאחל לאייל הצלחה ו 
 
 אישור פרוטוקולים .1

 . 6/2020מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' 
 
 .דיווח קורונה שילוב הרשות במערך הבדיקה. 2

מבודדים. הרשימה אנו מקבלים ממשרד הבריאות,    15-חולים ו  3אני מדווח כי באלונה    אריה שרון: 
 שר עם המבודדים ומסייעים בשעת הצורך. אני בק  מעודכנים באופן יומי, 

התבקשנו ע"י פיקוד העורף להכשיר מתשאלים מאלונה  שיסייעו בעניין החקירות והתשאול בכדי לקצר  
 הליכים. 

 
לרשויות המקומיות  את החקירות האפידמיולוגיות  להעביר  השבוע התקבל באופן רשמי    גלעד שטרן:

החדש ואחרי שיוכשרו מתשאלים מאלונה לרשות יהיה  המטרה לעצור את שרשרת ההדבקה. במהלך  
יותר סמכויות. אנשי הרשות מכירים יותר את התושבים ולכן השליטה תהיה טובה יותר. התהליך מתחיל  

התושב לא משתף פעולה העניין עובר למחוז. יש סינכרון בין כל המערכות. כאשר    ם ברמת הרשות וא
רו הבריאות  משרד  מתשאל  ע"י  חקירה  הגורמים  ישנה  שכל  כך  והמשטרה  המחוז  גם  זה,  את  אה 

הרשות   הקורונה.  במשבר  הנכון  בתפעול  ולאהרון  לאריה  כוח  יישר  בתהליך.  מעורבים  הרשמיים 
 מתנהלת בצורה טובה. 

 
ת עוברות לרשות יהיה גם  יות ביציאה מבידוד, האם ברגע שהחקירווברגע שיש טע   ליאור בכר:

 סמכות לרשות לתקן! 
 

 שות יהי סמכויות ברמה המקומית וכן תהיה לה הסמכות להכנסה והוצאה מבידוד. : לרגלעד שטרן 
 
 
 

 לבצע מופעים בשטחים פתוחים. האם זה אפשרי?   רהבנתי ממועצות שכנות שקיבלו אישו  טל כידן:
 



 כן. זה בסמכות הרשות.  גלעד שטרן:
 

נשים מסתובבים ומבצעים  בשיחות עם תושבים נודע לי כי יש משפחה שנמצאת בבידוד, אך א  אייל כהן:
 רכישות במכולת. 

 
: ברגע שנכנסים לבידוד יש הנחיות ברורות איך לקיים בידוד. במקרה שישי ילד שלא יכול  גלעד שטרן

 ן עצמאי הורה צריך להיות איתו  וישנם הוראות מפורטות בעניין. פלקיים בידוד באו
 

אזולאי:  מבודדים  אהרון  עם  רציף  בקשר  להם אנחנו  מסבירים  תהיה    ,  ולא  במידה  המשמעות.  את 
 משמעת נוכל להפעיל אכיפה. 

 
 יש הרבה דיירים שלא שינו כתובות, ולכן לא מוכרות ולא יכולות לקבל סיוע.  נאוה גלעד: 

 
 היערכות לקראת שנת הלימודים .3
 

בקפסולות,    ב לומדים מלא, כיתות ג'- גנים לומדים מלא, א  וךע"פ המתווה שקבע משרד החנ  אריה שרון:
ילמדו יומיים בשבוע והשאר בזום מהבית. השאיפה שלנו חינוכית    'ו   -'כיתות ד' בקפסולות, כיתות ה

מנהלת בית הספר  עם  לחמישה ימים. אנו עושים מאמצים     ' ו  - 'להגדיל את ימי הלימודים של כתות ה
 . 'ו  - 'שנוכל להוסיף את ימי הלימוד לכיתות ה  יאדם בכד להכשיר כיתות לימוד וכוח  

 
 רחל בשארי: 

ספר.1 בית  שכללה  הקייצת  הספר  - חופש    סיכום  ובבית  גנים  למרות  באשכול  מוצלחת  פעילות   :
 המגבלות. 

במתחם בית ספר אלונה. דרכם    –מתים  ולמדנו להתמודד עם בידודים. היו שני מקרים של חולים מא
כל מוסדות החינוך. כך גם רואים את ההדדיות שתהיה לבית ספר על האשכול  למדנו על ההשפעה על 

 ולהיפך, במידה ונצטרך לבידודים נוספים. 
 
האשכול ערוך. צביעה, אישורי בטיחות. כתות הגנים תפעלנה  ילדים    116  - בגנים כ  - היערכות גנים.2

 לפי מתווה משרד החינוך.  - משמע התארגנות רגילה. הפעילות - שלמהה ככת
 
לומדים ע"פ המתווה של משרד החינוך בשאיפה להגיע לחמישה ימים גם לכיתות     -בית ספר אלונה.3
 ו כפי שאמר אריה.  -ה
 
בכל     ממשיכים רישום. משרד החינוך עדיין לא אישר מתווה ועדיין לא אישר קיום צהרונים.   - צהרונים .  4

 זאת אנחנו נערכים. 
 
בית ספר כרמים. החלק הארי של התלמידים לומד    - המועצה אזור הרישום של    חטיבות ותיכוניים: .5

יתות ט' יש  כבכרמים. יש הצטמצמות של הרישום במבואות, לעומת עלייה בכתות ז' לאלוני יצחק. כשב
 שוב זליגה  מאלוני יצחק לכרמים. 

 
תחת    כיף צוות לכל צוות המדריכים פעילות –תפעל בימי שלישי. ביום ראשון הקרוב    -תנועת הנוער .6

 בשבוע השני של ספטמבר. 
 
אנחנו בשלהי סיום חוברת החוגים בטיפולה של נטע רכזת החוגים. יש חוגי דגל שהמשכנו    -חוגים .7

ויש גיוון של חוגים חדשים. אנחנו לקראת סיום הכנסת החוגים לאתר המועצה, וכן באתר התשלומים  
 הנחיות קורונה, כדי לראות מועד התחלה והגבלות. של אוטומציה. מחכים ל

 
 באחריות אהרון הקב"ט.   - אישורי בטיחות ושיפוצים. 8
 
קוראים למשרד החינוך: א. תומכי חינוך , ב. מחשב ודיגיטציה לבית ספר,    - 3הוגשו    –  קולות קוראים .9

 ג. אמצעי מיגון. 
 
 
 
 



אפשר לשאול מה חסר כדי להפעיל מערך לימודים מלא בבית ספר. אני מציין כי הרבה הורים    טל כידן: 
. הם לא יכולים להשאיר ילדים בבית. יש  פנו אליי באופן אישי ואמרו שקשה להם להתמודד במצב הזה

 לנו קהילה חזקה שיכולה להתגייס ולעזור בעניין. 
 

אני פניתי למשרד החינוך ועושים מאמצים    -יש לנו אחריות הורים לא יכולים להחליף מורים.    אריה שרון:
 גדולים בכדי לעבור למסגרת לימודם מלאה. 

 
אני מעריך את המאמצים שהמועצה עושה כי להוסיף עוד יום לימודים דבר אינו פשוט.    ליאור בכר:

לדים לא  ה שהעלה טל אפשר לחשוב על צהרון בוקר לילדים הנזקקים לזה. בכל מקרה בימים שהילבעי
 נמצאים בבית ספר יש למידה מרחוק ופעילות לאותם ילדים. 

 
גלעד:  ספר.    נאוה  רוצה להפעיל את התלמידים ממרחבים אחרים חוץ מבית  השאלה אם המועצה 

 מורים בהתנהלות של "זום" יכולים לעבוד גם מהבית וגם ממרחבים אחרים. 
 

אם קורה משהו    הם אחריות על הילדים. לא ניתן להביא אנשים לא מוכשרים ולתת ל  מאיר סיטבון: 
 באחריות מי? חשוב להתחיל שבועיים ראשונים במתווה שהוצע. 

 
בבנימינה    אריה שרון:  החינוך  מנהלת  עם  סיכום  יש  מלא.  פעולה   בשיתוף   בנימינה  עם  עובד  אני 

יש נושא חשוב שאני מעלה ומבקש לקבל החלטה. יש הורים שרושמים את    לשיתוף קהילה בתהליכים.
ע"פ   מתכונן  אורט  אחר.  בבי"ס  יתקבל  שבנם  בתקווה  אחר  ובבי"ס  באורט  ספר,  בתי  בשני  ילדם 
יצטרך לבצע   כי הבית ספר  ואז קורא שמקבלים ביטול מרישום תלמידים. הדבר לא הוגן  הנרשמים 

עד תאריך מסוישינויים בתכניות. אנחנו צריכים   כי  באורט  לקבל החלטה  הורים שנרשמו  ם שייקבע 
 שארו באורט ולא ישוחררו אם יבקשו לעזוב. יי

 
 החלטה: 

 
אזולאי:  הבדיקות    אהרון  את  עשינו  הילדים.  וגני  הספר  בית  להכנת  להתכונן  התחלנו  יוני  לקראת 

שיפוצים ע"פ הצורך,  המתאימות מבחינת בטיחות ותקנו מה שצריך. בית הספר ואשכול הגנים עברו  
 וקיבלנו אישורים מתאימים לפתיחת שנת הלימודים. 

 
לשימור  כי  כמבנה אני מבינה שמשפצים את חדר המורים. אני מבקשת להתייחס למבנה  נאוה גלעד: 

 קר לתושבי אלונה. י המבנה ישן מאוד ו
 

 אני מבקש להעביר לנו את התכניות לפני השיפוץ אם אפשר.  מאיר סיטבון:
 

ה  נהמאמץ שהמועצה עשתה להוסיף ימי לימודים. חשוב לשתף יותר תלמידי אלועל  תודה    טל כידן
בבי"ס     די אלונה. מעבר לשיתוף ועדי הוריםאפילו בבחירת שם בי"ס לא שותפו תלמיבבי"ס כרמים.  

 עד המנהל. ו תפים בואנחנו צריכים לעשות מאמץ להיות שו
 

 ועד המנהל של כרמים. אמרתי את זה גם בעבר. ואני שותף ב  אריה שרון: 
 

קט ניקיון מועצתי בשיתוף הורים ותלמידים ביום לימודים. בנושא תרבות  : אנו חושבים על פרוי טל כידן 
 אני מציין כי יש אישור להפעלה בשטחים פתוחים וצריך להפעיל את זה. 

 
יה צריך להסיר את השלטים הגדולים שנראים  דר מדברים על ניקיון ומפרסמים במב אם כ  גלעד זרקה: 

 רע ולתלות בלוחות מודעות. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 שמות רחובות באביאל .4
 

במתן שמות לרחובות ומספרים. הם עשו את העבודה באופן מקצועי.  סדר  באביאל עושים    אריה שרון:
 ולהעביר למשרד הפנים לאישורו. אנחנו באופן פורמלי צריכים לאשר זה 

 
 החלטה: 

 מליאת המועצה מאשרת מתן שמות לרחובות ומספרים באביאל. 
 
 
 אישור פתיחת חשבון בבנק מזרחי ומשיכת יתר   .5
 

חנה. בהמשך נסגור  -אני מבקש לאשר פתיחת חשבון למועצה בבנק מזרחי סניף פרדס  כאמל חלבי:
 שבסניף אין מחלקה עסקית.  את חשבון הבנק בפועלים בבנימינה מאחר 

 
 החלטה: 

 .מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון בבנק מזרחי סניף פרדס חנה. 1
 ₪ מבנק מזרחי.  100,000. מליאת המועצה מאשרת משיכת יתר בסך 2
 
 הסדרי העלאה והורדה   -₪   350,000אישור תב"ר בסך .6
 

 החלטה: 
 ₪.  350,000מליאת המועצה מאשרת תב"ר להסדרי העלאה והורדה בעמיקם בסכום 

 
 קול קורא שטחים פתוחים .7
 

אנו מתכוונים להגיש קול קורא לקרן לשמירה על שטחים פתוחים העוסק בנחל תנינים    אריה שרון:
וכולל ערכי טבע חשובים. לקול קורא חברו שותפים: רשות הניקוד, רשות הטבע   החוצה את אלונה 
והגנים, קרן קיימת ורמת הנדיב. חברי הקרן לשמירה על שטחים פתוחים בוחנים את הבקשה ע"פ  

תייחס לממשקים שבין  מקללים כשהגבוה ביניהם הוא השיקום האקולוגי. הקול קורא  קריטריונים משו 
המטילים לטבע, שיקום הנחל והסדרת אזור למטילים. הזמנתי את ד"ר אריק רוזנפלד אשר מסייע לנו  

 במיפוי והגשת הקול קורא. 
 

רוזנפלד: אריק  תנינהפרו   ד"ר  בנחל  עוסק  ועומס  יקט  נהמטיילים  ים  אנו  השפעת  בנחל.  את  בדוק 
המטיילים ואיזה אזורים לסגור. נעסוק ברוכבי האופניים במטרה להפחית את העומס. נעבוד מול רשות  

ונים להכין תשתית והצעות לשנים הבאות.  ו טפונות. אנו מתכיהניקוז על דברים שנהרסו בעקבות  הש
קט הוא סקר שבודק  ם ובשנים הבאות קטעים נוספים. אחת מפעולות הפרוי השנה נעסוק בקטע מסוי

 את השפעת המבקרים על בעלי חיים במים וכך נחליט מה לסגור ומה לפתוח לקהל. 
 

 איזה התייחסות לנושא חקלאות ופגיעת מטיילים בחקלאות מקומית.  נאוה גלעד: 
 

אנחנו חושבים לגדר ובכך מטילים לא יוכלו להיכנס  עם רכב אנחנו גם פתוחים לרעיונות    אריק רוזנפלד:
 נוספים. 

 
 כנס לחלקות. יסגירת שערים יפריע לחקלאיים לה מאיר סיטבון:

 
 זורי המעיינות. אפשר להגביל הכניסה למעיינות בתשלום. הבעיה בנחל בעיקר בא ליאור בכר:

 
 בחנייה. רק ה אבל אפשר לעשות את זה  יע : לקחת תשלום ממבקרים זה באריה שרון

 
 איך התכנית הזאת מתיישבת עם התכנית הכוללנית.   אייל כהן:

 
 כניות. וכרון בין שתי התניש ס אריק רוזנפלד:

 



לאריה לעשות סיב אופטי לכל אחד היישובים שיהיה אינטרנט מהיר באזור. דבר נוסף    י עתצ ה  טל כידן:
ישיבה בספטמבר להכנת התקציצריך לע  לקיים  לפני החורף. מבקש גם  ניקוז  ב  שות מיפוי לתעלות 

2021 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : כאמל חלבי                                                              אריה שרון רשם הפרוטוקול
 
 

 גזבר/מזכיר                                                              ראש המועצה                         


