
 

 

 

 במועצה 20.00בשעה:  9.6.2022אשר התקיימה ביום  5/22פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 

 :נוכחים

 ראש המועצה, מאיר סיטבון, טל כידן, אבי אשכנזי, גלעד זרקה, ליאור בכר, נאוה גלעד. -אריה שרון

 נעדרים:

 אייל גולדינר, רחל גלקין, עירית וייס.

 :משתתפים

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

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקולים. .1

 יקט ביוב.דיווח פרו .2

 יו"ר ועדת חינוך. -דיווחים בנושא חינוך .3

 ם.יסיבים אופטי .4

 המלצת וועדת ביקורת לדוחות המבקרים. .5

 מכרזי כח אדם. .6

 מלאים.פעילות ג .7

 לגות.קריטריונים למ .8

 תאורת לד. .9

 

 :דיונים והחלטות

 אישור פרוטוקולים .1

 .2/22, 3/22, 4/22מליאת המועצה מאשרת פרוטוקולים מס'  :החלטה

 קט ביובדווח פרוי .2

 אנחנו לקראת סיום התכנון וקבלת היתר של תחנת הסניקה. העיכוב היה בגלל שינוי - אריה שרון

משלתי למרות שעלינו במצב מקום תחנת הסניקה ותכנון מחדש. אנו לוחצים לאישור המענק המ

 קט.בכדי להגיע לקדם  את הפרוי"ב בשבוע הבא תתהיה לנו ישיבה עם מנהל המילמי. וקונהסוציוא

מחייב אותנו להתחבר לביוב. אני תוהה האם יש עוד יישובים במדינה שלא החוק  - נאוה גלעד

 על הלו"ז. מחוברים לביוב. בכל מקרה צריך ליידע את התושבים

 קט? ואיך התשלום של התושבים מחולק?מה הלו"ז של הפרוי - אבי אשכנזי

 קט ולבצעו בשלבים?האם המועצה רשאית לחלק את הפרוי - גלעד זרקה

 בהרחבות ופלח.החוק אינו מחייב אותנו להתחבר לביוב אבל במצבים שונים  - אריה שרון

גרת ביוב אמערכת הביוב. תשלום התושבים  יחולק להיטל ביוב בהתחברות ולשל חיבור יהיו התניות 

 קט אחד בלי חלוקה.חינת הביצוע עדיף לנו לבצע בפרוישוטף. מבב

 זליגות ביוב.חשוב לשמור על נחל תנינים מפני  - מאיר סטיבון

  



 

 

 

 יו"ר וועדת חינוך -דיווח בנושא חינוך .3

 בישיבת ועדת חינוך הועלו הרבה נושאים. אבקש מיו"ר ועדת חינוך להציג את המלצות - אריה שרון

 הוועדה.

 עלו נושאים רבים ומספר המלצות 13.5.22ביום  בישיבת ועדת חינוך שהתקיימה - ליאור בכר

 אופרטיביות להלן:

 גנים א.

ות הורים שתדון מנהל האשכול, ונציג מנהלת מחלקת חינוך,  הקים קבוצת עבודה הכוללתיש ל .1

 כיצד ניתן למשוך את כל ההורים להירשם בגני המועצה. לקראת השנה הבאה,

 על המועצה לפנות לכל ההורים שילדיהם לא רשומים במסגרות המועצה ולברר מדוע. .2

 :בית הספר ב.

 ת ביה"ס לדיון בתוצאות הסקר.לעם הנה תיפגש הנהגת ההורים.1

 ו'. –.יש לבחון אם ניתן לגייס מקור תקציבי על מנת לתגבר פעילות הפגנתית רגשית לד' 2

.צוות ביה"ס יעדכן את ההורים באירועי אלימות לצורך תיווך נכון של ההורה את האירוע לילד 3

 והמשך הרצף הנוכחי.

 :הסעות ג.

ג יהיו בסמיכות בכדי לצמצם את זמן ההמתנה של -א-ות לילדי הגנים והמועצה תפעל בכדי שההסע .1

 ההורים בתחנה.

 תיבחן האפשרות להחליף את סדר ההסעה בין פרדס חנה לכרכור לחסוך בפקקים. .2

 כל מקרה אלימות בהסעות יטופל ע"י מחלקת החינוך הכולל השעיית המעורבים במקרה. .3

היושבים כדי לאפשר  יש לאפשר לילדים מכיתה ד' ומעלה להשתמש בהסעות החוגים כשאטל בין .4

 חברתיים. לאחר הפרסום תיבחן ייתכנות הסעות לאור מס' המשתמשים. קשריםחיזוק של 

 :נוער ד.

 רכז נוער בדחיפות.גייס יש ל .1

 עדת החינוך.ונציגי נוער יוזמנו להשתתף בו .2

 כניסת בני ובנות שרות יצא קול קורא לקהילה לאירוח וחיבור בני השירות.לקראת שנה הבאה ועם  .3

 ייקבע מפגש של בני הנוער לשמוע את צרכיהם. .4

 :קיץ וחינוך בלתי פורמלי ה.

לאפשר קיום  ,יש לאפשר להורים לקבל אחריות על מתחמים ציבוריים בתיאום עם מחלקת החינוך .1

 פעילות בלתי פורמלית לילדים.

מאמצים בבית הספר של החופש הגדול, שילדי הגנים העולים לכיתה א' יתארחו בבית  ותיש לעש .2

 הספר במטרה שיכירו לקראת שנה הבאה.

 כזיםלא הבנתי מי קבע לעשות סקר ומה הנושאים שנבדקו. בעניין הנוער היו כמה ר – מאיר סיטבון

בכדי לעודד אותם להגיע  שהתפטרו, האם הסיבה ידועה? חשוב שתהיה ועדה שתגיע לבני הנוער

 לפעילות התנועה.

 האם יש סקנה לקיום האשכול? בעניין תנועת הנוער במקומות אחרים ישנה פעילות ללא - גלעד זרקה

 קשר למקום או להקמת מתחם. אפשר לעשות סקר, לא הייתי פוסל דרך משרד ליחסי ציבור.

 



 

 

 

 נמצאים במצב חדש במערכת החינוך. הורים מעורבים בתוך קביעת חזון  בית ספר. אנו - נאוה גלעד

יש תוכנית גפן אשר מחייבת את בית הספר עם הורים ורשות מקומית לקבוע תוכנית מוסכמת 

 ולהגישה בזמן למשרד החינוך.

 בעניין העו"ס הקהילתי אני מבקשת שתעשה מיפוי בקרב בני הנוער.

 נעשה סקר גם בקרב ילדים והייתה התייחסות! - טל כידן

רצו לשחק כדורגל בהפסקות. לדעתי חשוב שהמועצה תעשה סקר  'הפסקות יותר ארוכות. ברצו א' 

 , הפעילות שלהם ענפה בכיתות!לסיירותחיבוק  אצל בני הנוער. לעניין אחר אני חושב שצריך לתת

שיהיה סקר טוב אשר יעזור לנו לקבל  דאלוובעניין הסקר בדקתי עם אנשי מקצוע בכדי  – אריה שרון

בחינת מספר תלמידים מאחר ה משתהיה בעי ההחלטות בהתאם. חשוב לציין כי לבית הספר לא צפוי

 יה בגנים ואני לוחץ במשרד החינוך בכדי להמשיך באשכול גנים.בעאזורי ישנה -והוא על

אור בכר, הגיעו ע של ליביצוע בסיו לגבי מתחם הנוער באביאל לאחר שהתקדמנו והגענו לקראת

דיון עם תושבים בשיתוף חברי המועצה. אנו מתייחסים להערות ולשאלות  תלונות של תושבים. קיימנו

פגישה אצל לאה פרי התושבים. אנו נקים ועדת היגוי המורכבת מנציג אביאל ליאור בכר ואני, נקבע 

 קט מתחם הנוער.ונקדם את פרוי

 

 סיבים אופטיים .4

 תה לנו ישיבה עםי. הי019הצטרפנו למכרז של מרכז המועצות האזוריות אשר זכתה בו  - אריה שרון

 019לתי הודעה מנציג חברת יקט. לאחרונה קיבנציגי הישובים בכדי לקדם את הפרונציג החברה ו

ק לא מאפשרת להשתמש בציוד בזהמערימה קשיים על הקבלן. קט נעצר בגלל חברת בזק שהפרוי

 .ים מופרזיםשלהם ומבקשת תשלומ

 החברה כנראה לא עשתה חישובים כלכליים לפני כניסתם למכרז. - ליאור בכר

 

 המלצות וועדת ביקורת לדוחות המבוקרים .5

 ₪.אלף  23הסתיים באיזון תקציבי עודף של  2020הדו"ח הכספי לשנת  - ליאור בכר

 מצאים העיקרים:בדו"ח המפורט בפרק ב' המ

 הרגיל לאחר המועד הקבוע בחוק. המועצה אישרה את התקציב מליאת א.

 המועצה לא הקימה ועדה לשימור אתרים, ועדת ביטחון, ועדת הנהלה, בניגוד לדרישות החוק. ב.

 ינו.ויים ולהקים שלוש ועדות חובה שצוועדת הביקורת ממליצה לתקן את הליק

 טחון חובה במועצות אזוריות שבהןמליאת המועצה. וועדת ביכל ועדת הנהלה היא  - אריה שרון

 משמר אזרחי. מאחר ולנו אין משמר אזרחי אין חובה להקים אותה.נתכונן 

 :החלטה

 מליאת המועצה מחליטה להקים ועדה לשימור אתרים. חברים בה: אריה שרון, טל כידן, נאוה גלעד.

 

 מכרזי כח אדם .6

 ם הבאים: מפקח רישוי עסקים, עובדרסמנו מכרזי כוח אדם, לתפקידילאחרונה פ - אריה שרון

 אחזקה, רכזת תרבות, רכז נוער.

 



 

 

 

 קריטריונים למלגות .7

 אבקש לאשר את הקריטריונים למלגות אשר פורסמו בשנה שעברה. – אריה שרון

 :החלטה

 מליאת המועצה מאשרת את הקריטריונים למלגות.

 

 תאורת לד .8

 יןסתיים. לציין כי קיבלנו מחיר מצוהחלפת תאורת ללד בכל הישובים הפרויקט  – אריה שרון

יקט זה וגם ציוד טוב דרך חברת גע"ש. בסיור שקיימנו עם המפקח, נציג משכ"ל ונציג הקבלן לפרו

 נראה תאורה טובה.

 

 

 

 אריה שרון       כאמל חלבי                                                                          רשם:

 ראש המועצה       גזבר/מזכיר                                                                                 

 

 


