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 12582-ישיבות מועצה
 
 16מועצה מס' פרוטוקול ישיבת 

 א', י' כסלו תש"פ  שהתקיימה ביום
 במועצהחדר הישיבות ( ב08.12.19)    

 
 
 

 ראש המועצה אסף מינצר                    נוכחים:
 חבר מועצה  טוביה ארליך   
 חבר מועצה  צביקה רוזן    
     19:42 חבר מועצה  מנחם לנדאו   
 חבר מועצה  ארי ציגלר                            
 חבר מועצה          לירן בן שושן   
 חבר מועצה   רחמים אשואל   
 20:53חברת מועצה       אפרת רוזנבלט   

 
      חברת מועצה  ליאורה ברלינר           לא השתתפו:

 
 מנכ"ל המועצה  אסף שפירא  משתתפים:

    19:43    יועמ"ש המועצה    עו"ד –אשי דל    
 מהנדס המועצה  אדר' -אסף וולף    
 גזברית המועצה  עתליה צבי   
 מנהלת פרויקטים עו"ד-ענת פרידמן   
      
    

 סיכום ישיבה – 16מועצה מס' ישיבת 
 
 

 3ופרוטוקול וועדת בניין עיר  15, 14מס'  יםאישור פרוטוקול .1
 

 
 אסף מינצר:

 ומעלה אותם להצבעה. הפרוטוקולים בשליחתאני מתנצל על האיחור 
        

 הצבעה:
 

 )רחמים, טוביה, צביקה ואסף( 4 –בעד 
 ציגלר ולירן בן שושן( )ארי 2 –נמנע 
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 אישורי תב"רים .2
 

 אסף מינצר:
הקשורים לחינוך המיוחד, האחד הוא בינוי החלק של החינוך המיוחד באולפנה והשני  המדובר בשני תב"רים

מתייחס לגן חינוך מיוחד שסיימנו לבנות בשנה שעברה. אינני צריך לספר לכם עד כמה קשה להשיג כספים, קל 
קש מארי ולירן וחומר כשאין ממשלה. הגן כבר פעיל מזה זמן רב, הפרויקט הוצג בפני המועצה ואושר על ידה. אב

ימים, על מנת שלא יהיה מאבק פרוצדורלי על גב החינוך  10שתסירו את התנגדותכם מן הטעם הטכני של היעדר 
 המיוחד. האם יש מניעה מבחינתכם לאשר את התב"רים הללו היום? האם תרצו להעלות התנגדות לפרוטוקול?

 
 :לירן בן שושן

 פקנו לעבור עליו בצורה מעמיקה ויש לנו שאלות בנדון. קיבלנו חלק מהחומר לפני מספר שעות ולא הס
 

 :ארי ציגלר
הנקודה היא עקרונית, ישיבות המועצה צריכות להגיע עם חומר נלווה, זה כסף ציבורי ויש לנו אחריות שלא להיות 

בהיעדר  חותמת גומי. שאפו גדול שהמבנה הזה נבנה וקיים והמטרה היא להצביע בעד אבל אנחנו לא יכולים להצביע
זהו המועד המופיע על ההרשאה אז היה מספיק  10/11/19חומר רקע. לכן אין מקום להסיר את התנגדותנו. כמו כן, 

 זמן לשלוח לנו.
 

 אסף מינצר:
התאריך אינו זמן קבלת המסמך על ידינו אלא ככל הנראה זמן הפקתו ואז הוא מתחיל לעבור סבב חתימות. אם יש 

. עשינו סיור במקום, הגיע תקציב נוסף עבור d3מבנה  –עליהן בשמחה. נושא האולפנה  שאלות טכניות אשמח לענות
מ"ר נוספים והתקציב הוא פר מטר בינוי. רק לאחר תום התכנון המפורט נדע מהי העלות הסופית.  1,100בינוי 

אז וועדת המועצה תחליט בהמשך הדרך האם להגדיל את החוזה עם הקבלן הקיים או האם לצאת במכרז חדש ו
 המכרזים תדון בכך.

 
 ארי ציגלר:

ימים? לא מן הראוי לדון בנושא ללא קבלת חומרים  4אין לי רצון להכשיל טכנית. למה לא נשלחו החומרים לפני 
 קדם הדיון. 

 
 טוביה ארליך:

שדוגלים אני מתפלא על ההתנגדות, חבל על הזמן מציע לקבוע ישיבה חדשה וזהו. "שמח לשמוע" שיש חברי מועצה 
 בעקרונות חשובים כאשר ברור שהתקציב חשוב ונחוץ, קל וחומר כשמדובר בחינוך מיוחד לטובת ילדי היישוב.

 
 לירן בן שושן:

יש כספים שאמורים לחזור למועצה והדברים אינם מובנים. מלבד העיקרון עצמו יש כאן עניין מהותי, הוצאה של 
 כבר בנוי.אלש"ח מקרנות הרשות. כמו כן, הגן  250עוד 

 
 אסף מינצר:

התיאור שלך בעניין הכספי  לא נכון. אבל מאחר ואתם לא רוצים לקיים דיון לגופו של עניין, אנו נדחה זאת לישיבה 
 הבאה.

 
 צביקה רוזן:

 הבעיה היא שהכסף כבר הוצא והקופה חסרה מאוד את הכספים הללו.
 

 אסף מינצר:
ל עניינים פרוצדורליים. בכל אופן, אודיע על מועד ישיבה חדש יש הרבה תקציבים שנעצרו בשל התנגדות שלכם ע

 לעניין זה. אם יש לכם שאלות טכניות, אנא העבירו לגזברית במייל והיא תשמח לענות לכם.
 

 ארי ציגלר:
 ילדי החינוך המיוחד כבר הולכים לגן, אין כל בהילות.
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 מני לנדאו:
האחרונים, שאין הערכה לכל המיליונים שאסף מביא ויש היתלות יש לי, באופן אישי, תחושת חמיצות בחודשים 

 בפרוצדורה וחבל.
 
 
 2020הצגת תוכניות העבודה לשנת  .3
 

 אסף מינצר:
 )מציג את השקפים על גבי הלוח החכם ע.פ.(

צה וכמובן לתושבים עובדי המועמנהלי המחלקות על העבודה המאומצת, להמועצה, ל חבריאפתח בתודות, ל
 מנו, לא מובן מאליו ואני מעריך זאת מאוד.ע שהגיעו לשבת

גולת הכותרת מבחינתי הוא ביקורו של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, עם שר החינוך וחנוכת בית הספר 
 למחוננים ומצטיינים בתוך קריית החינוך החדשה והמתחדשת.

גור צפויה אף היא בשבועות מגרש הספורט הפתוח יתחיל בבינוי בשבועות הקרובים, חנוכת אולם הספורט הס
 הקרובים בע"ה.

עניין נוסף שנעסוק בו בשנה הקרובה הוא עתיד שכונת הראשונים, אנו מתעתדים להרוס את מבנה המתנ"ס הישן 
המצוי על הקרקע של הדיור המוגן ומתעתדים לבנות מתנ"ס חדש בתוך מבנה הפיל הלבן. כמו כן אנו נעתיק את 

 רים לטובת בינוי הדיור המוגן.מבני המועצה ואת מרכז הצעי
אנחנו עתידים לקלוט תושבים חדשים לשכונה החדשה ואנו נערכים לכך במרץ, כל מנהל ומנהל יציג לכם את 

 התוכניות של המחלקה שלו בנדון. 
 זה היה על קצה המזלג וכעת אני מעביר את השרביט למנהל מחלקת הפסיכולוגיה, צחי גלצר.

 
 צחי גלצר:

 הפסיכולוגיה, מציג את תוכניות העבודה של המחלקה על גבי הלוח החכם ע.פ.()מנהל מחלקת 
חדר השלווה נמצא במבנה ג' ד'. החדר מיועד לטיפול קבוצתי ובכך אנו מגדילים את נפח הטיפול ומעניקים תמיכה 

 נרחבת לבי"ס "כרמים". 
חלופה טיפולית לריטלין אלקנה היא פרויקט נוירופידבק מיועד לתלמידים בעלי קשיים רגשיים חברתיים ונותן 

המועצה הראשונה בארץ שעוסקת בנושא חדשני זה. פרויקט "מלקות ללמידה", אליו נכנסנו בשנה שעברה, גם 
באופן חדשני, הינו ליווי תלמידי כיתות ז' ח' ט' במהלך הלמידה ולא רק מתן "הקלות". תושבי אלקנה יקבלו 

ודש ספטמבר הקרוב. לקראת אכלוס השכונה החדשה החלנו בתהליך אבחונים פסיכודידקטיים בחינם החל מח
 גיוס פסיכולוגית חדשה.

 
 צביקה רוזן:

 האם הטיפול הפסיכולוגי מטפל גם במבוגרים? 
 

 צחי גלצר:
 ובהוריהם.  18שפ"ח מטפל אך ורק בילדים עד גיל 

 
 שגית שניידר קונץ:

 ותכניותיה על גבי הלוח החכם ע.פ.()מנהלת מחלקת הרווחה, מציגה את מחלקת רווחה 
פלוס ומועדון מועשר נותנים מענה לגיל השלישי כמו גם תוכנית לילדים המטפלים בהוריהם המתבגרים.  50מועדון 

את הנשים שהגיעו לסדנת הטיפול הזו אנו נלווה במהלך כל השנה. אנו נותנים סיוע כספי לתושבים שזקוקים לכך 
 גמא, מתן סיוע למשפחות שביתן נשרף לפני מספר שבועות. בשיתוף קרנות נוספות. כדו

 
 צביקה רוזן:

 האם מותר לנו כמועצה להשאיר קרן חירום למקרים קשים כמו שריפות?
 

 :יועמ"ש המועצה -עו"ד -אשי דל
 קיימת בעיה במתן כספים, כמועצה, לאנשים פרטיים.

 
 שגית שניידר קונץ:

 משרד הרווחה מסייע למשפחות הללו.
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 אסף מינצר:
 שגית כבר ניהלה בעבר, בצורה מוצלחת מאוד, מגבית מן הציבור לטובת תושבים שהזדקקו לכך.

 
 שגית שניידר קונץ:

. 2020גייסנו מנחה לסיוע בכישורי חיים לאוטיסטים בגילאים שונים ואנו נשפר ונרחיב את השירותים כיעד לשנת 
ת מראש מי יזדקק לעזרה אך אנחנו יושבים בכל וועדות מבחינת קליטת השכונה החדשה, אין לנו יכולת לדע

 ההשמה ומתוכן נלמד מי זקוק לסיוע ונרים את הכפפה.
 
 

 איריס אייזנברג זפט:
 )מנהלת המתנ"ס מציגה את תוכניות העבודה שלה על גבי הלוח החכם ע.פ.(

ם באלקנה, כדוגמת טקס אחת ממטרות העל שלנו היא לשלב את הקהילה המיוחדת בכל הפעילויות שאנו מקיימי
יום השואה. מרכז הצעירים תופס תאוצה עם הפעילויות הרבות שלו ואנו מאוד גאים בו. בנושא התרבות אנו 
משתדלים להגיע לכל הגילאים ובכל מיני סוגים של פעילויות ומופעים. הקמנו חממה טכנולוגית, יש בה קורסים 

ואתם מוזמנים לבקר. המתנ"ס יעבור דירה בשעה טובה למבנה חדשים שיפתחו בקרוב, המקום עצמו מאוד מרשים, 
של קבע, זה יהיה קשה אבל אנחנו ערוכים לכך. לשאלתכם, יש לנו שתי קבוצות של חוג שחמט וכן זכינו במלגה של 

 מפעל הפיס בנדון לפני מספר ימים. אנו אף מעוניינים להקים מרכז מוסיקה, אך זה טרם מתוקצב. 
 א הרחבת פעילות ע"י הגעה לקבוצות שטרם נגענו בהם לרבות הרחבת פעילות הנוער. יעד נוסף שלנו הו

 
 צביקה רוזן:

 האם יש תגבור תקצוב למתנ"ס? האם החוגים מחזיקים את עצמם?
 

 אסף מינצר:
 אלש"ח. התוספת מסייעת בעלויות המנהלה של המתנ"ס.  420 -אנו כמועצה מתקצבים ב

 
 עתליה צבי:

 זאת, היינו צריכים לתמחר את החוגים בסכומים גבוהים מאוד.על מנת לכסות 
 

 איריס אייזנברג זפט:
בענייני הנוער, יש פער כספי בין תשלום הורי ילדי אלקנה לבין עלות התשלום להורים שילדיהם אינם מתגוררים 

 באלקנה. לעניין החוגים, אנו לא עושים אבחנות.
הספורט החדש, אנו ערוכים לתת מענה בקייטנות לאוכלוסייה החדשה לקראת השכונה החדשה אנו נפעיל את אולם 

 וכן, אנו מגייסים כוח אדם נוסף לצהרונים ולמזכירות המתנ"ס.
 

 מני לנדאו:
 ההופעות מכסות את עצמן?

 
 איריס אייזנברג זפט:

 בד"כ מכסות אבל לא תמיד. אנו מקבלים הכנסות מרכישת כרטיסים ומגייסים ממקורות חיצוניים.
 

 ארי ציגלר:
 היכן יהיה מרכז הצעירים?

 
 אסף מינצר:

 .80 –המבנים יועתקו לשכונת ה 
 

 אפרת רוזנבלט:
 כחלק מדו"ח הביקורת, האם יש חלוקת כרטיסים חינם להופעות למקורבים?

 
 איריס אייזנברג זפט:

 כולם משלמים. לעיתים יש מוזמנים ממשרדי ממשלה ומפעל הפיס 
 

 אפרת רוזנבלט:
 חוק קובעות שזהו עניין לא חוקי ויש להקפיד על כך. אשמח לקבל רשימת מוזמנים.הוראות ה
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 אלדד מן צור:

נעים מאוד, אני הקב"ט החדש. סמג"ד במילואים, בעל תואר ראשון במשפטים, תלמיד ממ"ד אלקנה בעברי. שמח 
 להצטרף אל הצוות.

 
 אביגדור שץ:

 העבודה של מחלקת הביטחון על גבי הלוח החכם ע.פ.( )מציג את תוכניות
מחלקת ביטחון מוצלחת מאוד, בעיקר ביישוב קטן, היא מחלקה שלא שומעים עליה. העניין דורש שגרה שוחקת 
ושיתוף פעולה עם שאר המחלקות וצוותי המתנדבים. רשות חירום לאומית )רח"ל( מקיימת ביקורות לרשויות 

תרחיש הייחוס שלה. לפני מספר שנים אלקנה בכלל לא הייתה חלק מהתרגול הזה וכיום באופן סדיר. לכל רשות 
. החשיבות לכך 95אלקנה נחשבת חזקה מאוד בחירום, כך למשל בתרגיל האחרון אלקנה קיבלה ציון מדהים של 

חירום ואנו היא רבה כי בעת חירום, אלקנה תהיה לבד, ללא סיוע חיצוני. הוקמה באלקנה סככה לנגררים ומחסן 
מערכת תצפית אזורית שתבנה בנקודה הכי גבוהה  2020מתעתדים אף להרחיב אותם. בכוונתנו להקים בשנת 

באלקנה. זו האפשרות היחידה להגן על אלקנה כאשר יש איומים של חדירות גם מעץ אפרים וגם משערי תקווה, 
 אלקנה צריכה להגן על עצמה. 

 
 אפרת רוזנבלט:

 טים? האם יש חלונות שאינם יכולים לעמוד בהדף?מה לגביי סיור מקל
 

 אסף מינצר:
 המקלטים כשירים ומוכנים, התקשרנו עם חברה לביצוע עבודות נדרשות כגון גירוז דלתות והוספת סולמות למשל. 

 
 אביגדור שץ:

אעביר  אין כל מניעה לעשות כעת סיור מקלטים. נעשה סקר מקלטים בשנה שעברה ע"י חברה מקצועית, אם תרצי
לך את הדו"ח. לא נצליח לעמוד בשיקום מושלם של כל המקלטים משום שהעלות מאוד גדולה. המקלטים יגנו על 

אלש"ח השנה בתיקון  100התושבים שלנו בכל מצב. יש אכן דברים שצריך לסדר ואנו עומדים להשקיע לפחות 
יקון כל הליקויים החמורים במקלטים שלמות. הכספים יושקעו בת 100%המקלטים, זה עדיין לא יביא אותנו ל

 הקיימים ולא במקלט אחד בודד.
 

 אפרת רוזנבלט:
 .2019אני מבקשת לקבל דיווח על כל אירועי הביטחון שאירעו בשנת 

 
 אסף וולף:

 על גבי הלוח החכם ע.פ( 2020)מנהל מחלקת הביטחון, מציג את תוכניות העבודה של מחלקת ההנדסה לשנת 
כיתות נוספות יפתחו בסוף ינואר, כמו כן אולם  6 –כיתות נפתחו בתחילת השנה ו  6צומה, קריית החינוך בעי 

הספורט ייחנך בימים הקרובים וכמובן, מבנה המחוננים ומצטיינים שבנייתו הסתיימה זה מכבר. סיימנו את שלב 
המשפחות הראשונות  ב' בבינוי פארק הגורן, מומלץ ללכת ולצפות בגוש דן מרחוק. החלנו לקלוט באוגוסט את

בשכונה החדשה, ונמשיך לקבל אותן בשמחה במהלך השנה הזו. אנו מתעתדים לסיים בקרוב את בינוי מרכז 
הכנסים והאירועים )המבנה הרב תכליתי( מעל הספרייה, הוא ישמש גם לאירועים של תושבים, בתשלום לפי מחירון 

 נוי המתנ"ס החדש, תכנון ושדרוג אזור המרכז המסחרי. שייקבע. יעד נוסף הוא המשך בינוי קריית החינוך, בי
 

 צביקה רוזן:
 אנו ממתינים למספר חלופות שיינתנו לנו ע"י המתכננות כמובן בכפוף להיתכנות תקציבית.

 
 אסף וולף:

אנו נערכים לבינוי הדיור המוגן לאחר הזכייה במכרז. עלינו להיערך לפינוי הקרקע עצמה ממבנים ומכשולים, כמו 
מקומות, יחנך לקראת  300ם להעביר את מחסני המועצה המצויים שם. האולם הרב תכליתי, אולם הכנסים בעל  כג

 סוף ינואר.
 

 צביקה רוזן:
 מי יתפעל את אולם הכנסים?

 
 אסף מינצר:
 טרם הוחלט.
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 מני לנדאו:

 האם אפשר יהיה לקיים אירועים פרטיים באולם?
 

 אסף מינצר:
 אחרת מתוכננת באותו מועד.כן, ובלבד שאין פעילות 

 
 אסף וולף:

בחודשים הקרובים, קיבלנו הרשאה לכך לפני זמן קצר. תכנון הרחבת הישיבה  D3אנו מתכננים לבנות את מבנה 
כמו גם בינוי המתנ"ס החדש. המועצה יצאה למכרז וצפויה בקרוב ישיבה של  2020התיכונית גם הוא יעד לשנת 

סחרי הישן שאתם רואים בתמונה יחודש בע"ה, אנו ממתינים לחלופות שיינתנו וועדת מכרזים בנדון. המרכז המ
שהוא בעצם לב היישוב. התוכנית  1009ע"י המתכננות, אנו נעשה תוכנית בינוי לכל המבנים בשטח הזה, במגרש 

 תכלול גם את נושא החניות ואת הקשרים בין המבנים השונים. זו בעצם וועדה בראשות צביקה רוזן. 
 

 יקה רוזן:צב
 חלק מהשיקולים הם גם המקורות התקציביים. אנו נשקול יזמות פיננסית. 

 
 אסף וולף:

לאחר שמכרז הדיור המוגן צלח, יש לנו מטרה של פינוי המבנים שנמצאים בשטח כמו מרכז הצעירים, שיעבור ליד 
ערכים להכשרת התשתיות גן הזית, מחסני המועצה, המקלט, מבנה ימ"ה הישנה בו פועל המתנ"ס וכו'. אנו נ

המגרשים ששווקו בלב  5היחידות החדשות הצמודות לשכונת דונה ו  12והכבישים לטובת פרויקט זה וכן לטובת 
 ביישוב.

 
 אסף מינצר:

 אנו אישרנו תב"ר במועצה לטובת הפיתוח. משרד השיכון לא יאשר את התב"ר אלא לאחר תכנון מפורט מאוד.
 

 אסף וולף:
ם מתוכננות חניות נוספות בצידי הכביש  ואנו בעיצומו של שלב התכנון הראשוני, כלומר, ברחוב שיר השירי

 הפרויקט יצא למדידה. בשביל המרכזי אנו מתכננים הנגשה וזהו עניין מרכזי בתכנון.
 

 ליהו שפר:א -תושב 
. אני מבקש שיימצא שנה, קשה לי ללכת והאפשרות היחידה להתנייד היא ע"י קלנועית 40אני מתגורר ביישוב מזה 

 פתרון לרוחב הנדרש לטובת הקלנועית.
 

 אסף וולף:
 אנו נבחן באופן נקודתי את הגישה שלך לשביל. אבוא לסיור במקום בהקדם.

 
 אסף מינצר:

 יש לנו מתכננים שעובדים על הפרויקט הזה כמו גם חברת בקרה שתפקידה לקדם את הפרויקט בהקדם האפשרי.
 

 אליהו שפר: -תושב 
 מאוד נהניתי הערב, לשמוע את מנהלי המחלקות ולראות את כל העשייה ביישוב. כל הכבוד.

 
 אסף וולף:

 . 600אנו נערכים לאכלוס השכונה החדשה ושמנו לעצמנו מספר מטרות בנדון, כמו קידום התב"ע של מגרש 
 

 צביקה רוזן:
 מה עם הוספת שטחים ירוקים?

 
 אסף מינצר:

 משום שגני משחקים נוספים לא היו בתוכנית המקורית. אנו תלויים בתב"ע ותקציב
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 פועה כהן:

 )מנהלת מחלקת החינוך, מציגה את תוכניות העבודה על גבי הלוח החכם ע.פ.(.
הייתה לנו שנת ברוכת הישגים עם הרבה מאמץ והשקעה כאשר בראשם, כמובן, קריית החינוך ובה בי"ס לחינוך 

בית הספר למחוננים ומצטיינים קיבל מבנה משל עצמו, חדש מאובזר ומצויד.  מיוחד ללקויות רגשיות מורכבות.
הקמנו מרחבי למידה חדשניים במוסדות החינוך, הגשנו גם קול קורא למרחב מיוחד בגן ילדים ואנו מקווים לקבלו. 

מקום הראשון הכשרנו גם את גני החובה כך שגם הם מתוקשבים ויש מעבר איכותי ישירות לכיתה א'. השנה היינו ב
בזכאות לבגרות ואני גאה מאוד במוסדות החינוך שלנו. אנו באחוזים גבוהים בגיוס ושירות משמעותי ואף קיבלנו 
פרס חינוך מחוזי, ברוך השם אלקנה בעלייה. אנו מתכננים גידול במספר התלמידים  ונערכים לבינוי הולם לשנת 

2020 . 
 בימ"ה.אנחנו גם מתעתדים להרחיב את חדר המורים 

 
 ארי ציגלר:

 אני לא מכיר את הפרויקט הזה, זה לא הוצג לנו.
 

 אסף מינצר:
 זהו מכרז זוטא עם הצעות מחיר 

 
 לירן בן שושן:

 לא נעשה דיון בנושא זה בקרב המועצה.
 

 צביקה רוזן:
 אנחנו, כמועצה, לא מתערבים בתקציבים פנימיים של מחלקת חינוך, זה לא עקרוני לנו.

 
 ארליך:טוביה 

 למה אתה לוקח אותנו לדיון פוליטי? אני מציע להמשיך בהצגת תוכניות העבודה של החינוך.
 

 אסף מינצר:
בסוף, האחריות על חינוך הילדים, היא עלינו. אנו מתאמצים להביא תקציבים, לבצע שיפורים לטובת הילדים, 

 הכי קל לומר "לא".נענים לדרישות המורים ומקדמים עניינים במסגרת התקציב המאושר. 
 

 ארי ציגלר:
ישבנו עם מהנדס המועצה על חשבון זמננו הפרטי, ניסינו למצוא חלופות והוא ענה לנו בשלילה על כל ההצעות 

 שהעלנו. אכן קל לומר "לא".
 

 פועה כהן:
ל הנראה כיתות גן. אם לא ייבנו גנים נצטרך ככ 4שלנו הוא בינוי  מידיאנו נערכים לשכונה החדשה, הצורך הכי 

לשבץ אותם בגנים רחוקים, לפצל אותם וחבל. מנהלי כל מוסדות החינוך, לרבות המעונות והגנים, עודכנו בדבר 
 הגידול הצפוי והם נערכים לכך. מבנה ג' ד' הוכשר לקליטת כיתות נוספות, נבנה אולם ספורט חדש וכן הלאה. 

 
 צביקה רוזן:

 ואני מציע שזה ייכנס כאחד הנושאים לדיון לשנה הבאה. 505לכביש משפחות שיוצאות  310לא ראיתי התייחסות ל 
 

 אסף שפירא:
 ע.פ.( 2020)מנכ"ל המועצה ומנהל מחלקות שפ"ע ומזכירות, מציג את תוכניות העבודה לשנת 

המשכנו לטפל בנושא הלישמניה, סיימנו את השלב הראשון, קיבלנו תקציב נוסף ועברנו לביצוע השלב השני. הוספנו 
 לוט בגני המשחקים ואף פרויקט תאורה נוסף של החלפה לתאורת לד חסכונית ברחבי היישוב. שי

 
 אפרת רוזנבלט:

 יש תושבים שפונים אליי בשל  תלונות מוקד שלא טופלו.
 

 אסף שפירא:
 אנא הפני את התושבים הפונים ישירות אליי.
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 אסף שפירא:

המשכנו בעבודות תיקוני צנרת לצמצום פחת מים, אנו כעת בעיצומו של פרויקט גיזום שמשלים את פרויקט 
התאורה ומאפשר לאור להציף את הרחוב כולו. אחד מהיעדים שלנו לשנה זו הוא להשיק את האפליקציה של 

צורה ניכרת. יעד נוסף סיטיקונקט לכלל התושבים בשבועות הקרובים, האפליקציה תשדרג את השירות לתושב ב
הוא יציאה למכרז משותף עם היישובים השכנים לאיסוף אשפה, תיקון מפגעי בטיחות וכן הלאה. אנו אף נערכים 
לקליטת תושבי השכונה החדשה במספר היבטים כגון: קליטת עובדים חדשים במחלקות השונות, התקנת מוני 

לרחובות ומשעולים, סימון כבישים ומדרכות, הרחבת  קר"מ, תוכנית איסוף פסולת חדשה, קריאת שמות חדשים
 שטח העירוב ועוד.

 
 אפרת רוזנבלט:

 האם יש לנו כבר אמנת שירות?
 

 אסף שפירא:
 עדיין לא.

 
 ארי ציגלר:

 מה מתוכנן בעניין בטיחות בשכונת הראשונים?
 

 אסף שפירא:
 בהתאם לכך.המועצה תחליט אם לבצע סקר בטיחות בשכונת הראשונים ואנחנו נפעל 

 
 ארי ציגלר:

 מתי מתחברים לקו אריאל שפד"ן? –ביוב 
 

 אסף שפירא:
 תחנת הסניקה שלנו מוכנה לפעולה ואנו ממתינים להם. נקבעה פגישה בנדון עימם.

 
 ארי ציגלר:

 מה עם הפחים הכתומים?
 

 אסף שפירא:
 בדרך. כחלק מפתרון כולל של נושא האשפה.

 
 גב' הולצברג תושבת

לישיבת המועצה ורוצה לומר תודה רבה לראש המועצה ומנהלי המחלקות שמצעידים את היישוב  שמחה שהגעתי
 קדימה. ההישגים במערכת החינוך ראויים להערכה וכמובן גם מתנ"ס אלקנה שמתפקד בצורה מעולה.

 
 אסף מינצר:

י החינוך המיוחד , לדיון והצבעה על תקציב 14:00אני מעדכן כי תתקיים ישיבה מיוחדת, ביום שישי בשעה 
 שהופיעו בסדר היום. אם יש לכם עוד שאלות אנא שלחו במייל לגזברית.

 
 טוביה ארליך:

אני מבקש להציע למי שהתנגד לעצם קיום הישיבה בנושא התב"רים היום שיחזור בו וכך לא נצטרך לקיים ישיבה 
 צבעה בנדון.נוספת ביום שישי, שהרי הוא תמיד יכול להצביע נגד התקציב או להימנע מה

 
 .הישיבה ננעלה

 
 מאושר להפצה

   
 :מהרש         
 ענת פרידמן, עו"ד         
 מנהלת פרויקטים         

 


