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 דיונים והחלטות: 

 .הרמת כוסית לראש השנה.1

שרון חדשה  -אריה  לשנה  איחולים  השנה.  לראש  לנו   ,ברכות  שתהיה  ושקטה.  מוצלחת 

 עבודה משותפת לטובת המועצה.

דיווחים   דיווח קצר. אנו מקבלים  יומיים באמצעות מחלקת הרווחה. שומרים  בעניין הקורונה 

על קשר עם המאומתים והמבודדים , מסבירים להם ומציעים את סיוע המועצה. כיום יש לנו 

 שני מאומתים ועשרה מבודדים. 

 . אישור פרוטוקול.2

 . 7/20מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' 

 דיווח פתיחת שנת הלימודים .3

לימוד  בשנת הלימודים התחילה טוב.    -אריה שרון ימי  כיתות הגבוהות אשר מחויבות לשני 

לכיתות ע"פ הנחיות משרד החינוך.  ו'  עברנו לארבעה. ההיערכות  למידה    ה'  יש שילוב של 

מרחוק ולמידה בבית ספר. הדבר חשוב כי מצד אחד לומדים עם החברים שלהם ומצד שני  

הכיוון העתידי. בתקופת הסגר יהיה  זה כנראה  את המיומנות של למידה מרחוק שמקבלים  

 התלמידים ילמדו מרחוק.  11.10.2020עד ליום  

 מכרז אשפה .4

שרון: אשפה.  פ  אריה  מכרז  בלבד.ורסמנו  אחת  הצעה  היה  ומחיר    קיבלנו  גבוה ההצעה 

במכרז שנקבע  המקסימום  נפסלה.  ממחיר  משא    תבישיב  ולכן  לנהל  הומלץ  מכרזים  ועדת 

המציע עם  וכן    , ומתן  למכרז  תועלת  למושהגיש  אין  העניין  ובנסיבות  מאחר  אחרים  ציעים 

 לעריכת מכרז חדש.

ישנה ו  ז  ד אריאל משה:"עו ע"פ החוק  פעם ראשונה שנתקלים בבעיה במכרז אשפה.  לא 

את   להביא  את  האפשרות  להסמיך  לקבל החלטה  יכולה  אשר  למליאה  המועצה  עניין  ראש 



והגזבר לנהל משא ומתן עם כמה מציעים כולל רשויות סמוכות לנו ולא באמצעות מכרז חדש 

 טובה יותר.  שלא יביא לנו תוצאה אחרת

 אולי אפשר לקבל את השירות דרך אשכול הרשויות ?  ליאור בכר:

 : האשכול עדיין לא מתפקד.אריה שרון

אשכנזי: שדהמציע    אבי  לאילן  א  לפנות  מנשהממועצה  רשות   .זורית  פינוי  וקיבל    מאחר 

 אולי אפשר להגיע איתו להסדר של פינויי יומיים בשבוע. ,נוספת

 החלטה:

רשויות אחרות    מליאת כולל  ומציעים אחרים  עם המציע  ומתן  לנהל משא  המועצה מאשרת 

 ללא עריכת מכרז אשפה חדש.

 הגשת תכנית למימוש יחידה שלישית בנחלה.  .5

בעיה למושב    יש  מגיש תכנית למימוש החלקה השלישית בנחלה.מושב עמיקם    :אריה שרון

עדיין חוזה תקף  אין להם  יכולים    כי  על שמם. המועצה  להגיואינם  יכולה כן  ש את התכנית 

 הוצאה שתיגרם.על כל המועצה לא תינזק ותפוצה מהמושב.  להגיש כיזמית עם כתב שיפוי 

על פי הנחיות וגורמי התכנון, נדרשת המועצה להירשם באופן פורמאלי    :עו"ד אריאל משה

והמועצה  תכנית  עכשיו  מגישים  עמיקם  בתחומה.  המושבים  שמגישים  התכניות  של  כיזם 

אין כל טובת הנאה  ולמועצה  פורמאלית כאילו היא מגישת התכנית. מאחר  צריכה להירשם 

ב טכני  הוא  התכנית  כמגישת  שלה  והרישום  לעמיקם.  מהתכנית  לסייע  רצון  ומתוך  לבד 

ועמיקם תפצה את   נדרשת חתימה על כתב שיפוי לטובת המועצה כך שהמועצה לא תינזק 

התכנית עקב  לה  שתיגרם  הוצאה  כל  על  בעקבות   ,המועצה  ערך  ירידת  בגין  תביעות  כולל 

מגישת  להיות  המועצה  להסכמת  מוקדם  תנאי  הוא  השיפוי  כתב  ויהיו.  במידה  התכנית 

 התכנית. 

 הוגשו.של אביאל  התכניותהעניין מתואם עם האגודות? הבנתי ש נאוה גלעד:

  עדיין לא הוגשו. של אביאל העניין חשוב לאגודות והמועצה רק מסייעת. התכניות  אריה שרון:

 מדובר באותו הליך לשלושת המושבים.

 החלטה:

של   כיזם  פורמלי  באופן  המועצה  רישום  את  מאשרת  המועצה  שמגישים מליאת  התכניות 

מושב   מכל  המועצה  לטובת  שיפוי  כתב  של  חתימה  נדרשת  במקביל  בתחומה,  המושבים 

 שתוגש עבורו תכנית.

 אישור חשבון בנק לגני ילדים .6

ע"פ הנחיות משרד החינוך לא ניתן לנהל כספי הורים במזומנים לכן חל על גני    כאמל חלבי:

הילדים לפתוח חשבונות בנק. אישרנו בעבר פתיחת חשבון בנק לגננות וסייעות אך כאשר יש  

 ן. גננת חדשה או סייעת חדשה צריכים לאשר אות

 אני מבקש לאשר לשני גנים:

 דוש גלית. גננת חכמון פרייזלר וסייעת ק - גן אלוןא.



 רוטנברג מירי. גננת ביטון מיטל  וסייעת  -גן שקד ב.

 

 לא הבנתי למה צריך חשבון לגן הילדים?  אייל כהן:

כידן בלי  טל  הכסף  לכל  תיעוד  בהן  יש  עדכניות.  באפליקציות  להשתמש  אפשר  אי  למה   :

 עלויות. 

 : חשבון שלא יכול להיכנס למינוס.ןמאיר סיטבו

חלבי: משר  כאמל  הנחיות  בנק.  ע"פ  בחשבון  הורים  כספי  להל  מחוייבים  הגנים  החינוך  ד 

 החשבונות נפתחו בבנק הדאר ולא יכולים להיכנס ליתרת מינוס.

 החלטה:

לגן  א. בנק  חשבון  פתיחת  מאשרת  המועצה  חתימה:  אלון  מליאת  זכות  בעלי  .חכמון  1. 

 . גלית קדוש.2פרייזלר. 

. ביטון מיכל.  1המועצה מאשרת פתיחת חשבון בנק לגן שקד. בעלי זכות חתימה:    מליאת  ב.

 . רוטנברג מירי. 2

 שר החינוך בבי"ס תל"י אלונה ביקור . 6

לו קבלת פנים יפה. הביקור היה מרשים   רךגלנט ביקר בבית ספר שעיואב  השר    אריה שרון:

מאוד מהב נהנה  ולכל המלווים. השר  היו לשר  טובות  בל הסברים ייקור. לאחר שקותגובות 

 נשאלנו גם אם יש לנו תכניות או חלומות.  .מצוות ביה"ס והתלמידים

 : מה החלום שלך אריה? תגיד בקול רם. נאוה גלעד

שרון: ה  אריה  שני  את  להחליף  שלי  החהחלום  את  ולהכניס  בחדשים  הישנים  ינוך  מבנים 

 המגדרי לתוכן הלימודים. 

 אני מציינת את הערב שהיה אתמול. היה ערב קסום שהמועצה התגייסה ותמכה   נאוה גלעד:

 באומנים.

 

 : כאמל חלבי                                                אריה שרון רשם הפרוטוקול

      גזבר/מזכיר                                                ראש המועצה                             

 


