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פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 26
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באמצעות אפליקציית ZOOM
נוכחים:

אסף מינצר
טוביה ארליך
צביקה רוזן
כוכבה חגי
רחמים אשואל

ראש המועצה ( במועצה )
חבר מועצה (באמצעות זום)
חבר מועצה (באמצעות זום)
חברת מועצה (באמצעות זום)
חבר מועצה (באמצעות זום)

לא השתתפו:

מני לנדאו
אפרת רוזנבלט
ארי ציגלר
לירן בן שושן

חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:

אסף שפירא
אסף וולף  -אדר'
עתליה צבי
ענת פרידמן – עו"ד

מנכ"ל המועצה
מהנדס המועצה
גזברית המועצה
מנהלת פרויקטים

סיכום ישיבת מועצה מס' 26
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' .25
אסף מינצר:
הפרוטוקול הופץ לחברים .לא התקבל כל תיקון .אני מעלה להצבעה את אישור הפרוטוקול.
הצבעה:
בעד – טוביה ארליך ,רחמים אשואל  ,צביקה רוזן ,כוכבה חגי ,אסף מינצר (.)5

.2

עדכון מקורות תקציב – תב"ר  448גנרטור חירום ע"ס  70אלש"ח
עתליה צבי:
בישיבת מועצה מס'  15הצבענו על גנרטור חירום משרדי פנים וביטחון במימון חצי חצי .ניגשנו לקול קורא אך
משרד הפנים לא אישר לנו .משרד הביטחון אישר לנו  35אלש"ח ולכן אנו מבקשים להשלים מקרנות הרשות.
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צביקה רוזן:
אם נממן את ההפרש ,האם יתקבל גרעון בקרנות הרשות?
עתליה צבי:
לא.
הצבעה:
בעד – טוביה ארליך ,רחמים אשואל ,צביקה רוזן ,כוכבה חגי ,אסף מינצר (.)5
אשי דל ,עו"ד ,התייחס להצבעה בהמשך הישיבה ואמר:
יש צורך בזימון לנושא זה ,שהינו תקציבי ,לפחות  10ימים מראש .לא ניתן לדון ולקבל החלטה היום בנושא היות
ואין הסכמה של כל חברי המועצה לדון בו ללא זימון של  10ימים מראש .לא ניתן לאשר את התקציב היום.
.3

חידוש הרכב מועצה דתית אלקנה
אסף מינצר:
אנחנו נדרשים ע"י המשרד לשירותי דת לחדש את ההרכב .ההרכב אמור לשקף את הסיעות במועצה :סיעת
ההנהלה ,שיכולה לבחור  3חברים ,סיעת אלקנה צעירה וסיעתה של אפרת רוזנבלט שיכולים יחדג לבחור חבר
אחד .הרב בחר את שמעון רוקח ,יו"ר המועצה הדתית ,כנציגו.
זהו ההרכב המוצע :שמעון רוקח מטעם הרב ,שמעון ברט ויובל גנן מטעם סיעת ההנהלה ,עוז אלתר ורחל קורצמן
– שני נציגים המקובלים על כל הסיעות.
אשי דל עו"ד-יועמ"ש המועצה:
צריך להיות נציג אחד מטעם סיעת האופוזיציה.
אסף מינצר:
אני ביקשתי מסיעת ההנהלה להפחית חבר אחד ,שהרי היא רשאית לבחור שלושה ונבחרו רק שניים מטעם סיעת
ההנהלה.
אשי דל עו"ד -יועמ"ש המועצה:
סיעת ההנהלה צריך לבחור שלושה וסיעות האופוזיציה צריכות לומר לנו מיהו הנציג מטעמם .אם הם לא יאמרו
מי הנציגים מטעמם ,ייבחרו חברים אחרים נוספים.
טוביה ארליך:
זה היה על סדר היום והם לא העלו שמות .ככל שתהיה להם הסתייגות ,הם יציעו חבר אחר ואנחנו נדון בו.
אסף מינצר:
אם אנחנו לא נבחר חברים אז השר לענייני דת ייבחר עבורנו .אם הסיעות יציגו נציגים אחרים במקום אלו שהוצעו
כנציגים מוסכמים  ,סיעת ההנהלה תבחר שלושה נציגים ויתר הסיעות יוכלו לבחור את הנציגה הנוספת מטעמם.
הצבעה:
בעד – טוביה ארליך ,מינצר אסף  ,כוכבה חגי ,רחמים אשואל ,צביקה רוזן)5( ,

.4

היערכות לפתיחת שנת הלימודים
אסף מינצר:
אנחנו מתבקשים לאשר תב"ר שמיועד לבינוי שתי כיתות לימוד בתוך קומת העמודים של ישיבת ימ"ה .אכן ,זה
נושא שנשלח ברגע האחרון ולא ניתנו  10ימים מראש ,אך יש בו דחיפות רבה.

2

אשי דל עו"ד -יועמ"ש המועצה:
יש צורך בזימון לנושא זה ,שהינו תקציבי ,לפחות  10ימים מראש ,כמו גם בנושא הגנרטור חירום .רק אם יש
הסכמה של כל חברי המועצה אפשר להעלות את הנושאים ללא זימון של  10ימים מראש .לצערי לא ניתן לדון
היום בשני הנושאים הללו אם אין הסכמה של כל חברי המועצה .לא ניתן יהיה לאשר את התקציבים הללו היום.
אסף מינצר:
אני לא מאמין ששאר חברי המועצה יתנגדו לבינוי של שתי כיתות או לרכישת גנרטור חירום.
צביקה רוזן:
זכור לי שחשבנו על המיקום הזה לבינוי אחר ,לא כך?
אסף מינצר:
אכן ,חשבנו לבנות במיקום הזה בית מדרש אך לאחר בדיקה הנדסית עלה כי הדבר לא מתאים
צביקה רוזן:
האם זה פוגע בבינוי העתידי המתוכנן?
אסף מינצר:
לא .יש ניתוק בין  4הגנים המתוכננים 6 ,הכיתות הנוספות ו  6הכיתות של בית הספר לחינוך מיוחד ,לבין שתי
הכיתות הללו.
.5

קידום פתרונות תנועה ותחבורה עתידיים לאלקנה
אסף וולף :
אנחנו על מספר פתרונות תנועה (משתף מצגת ב  :)zoomאנחנו מתכננים את הרחבת כביש שיר השירים ,היזמים
של חלקה  120מתכננים לבצע כביש עוקף משכונת  120ישירות לכביש  505וכך לא תהיה השפעה על התנועה
שבתוך השכונה .כמו כן ,מתוכננת הוספת נתיבים לכביש  505על מנת שיוכל לקלוט את כל הבנייה העתידית –
נושא זה כבר הוצג לרמ"א.
אסף מינצר:
רמ"א מבין את הצורך ,פירגן על החשיבה לטווח הארוך ,אנחנו עובדים על תוכנית אב לתחבורה ומשרד התחבורה
מתעדף את הפרויקטים .רמ"א ,בנושא התקציבי ,הפנה אותנו לשרה מירי רגב ,בנושא התכנוני הוא בהחלט
איתנו.
טוביה ארליך:
רמ"א שנפגש עם רשויות רבות באיו"ש אמר בצורה ברורה שהוא מתפעל מצורת העבודה של אלקנה שמתכננת
קדימה את הפיתוח .ציין שזהו עניין מאוד ייחודי באיו"ש .ומבחינתו ,הוא בוודאי בעד ההרחבה.
אסף וולף:
פתרון נוסף הוא הוספת נתיב תחבורה נוסף על כביש  ,5עניין שנמצא כעת חלקית בעבודה .וכן ,קידום הפתרון
לחיבור אלקנה ישירות לכביש .5
אסף מינצר:
כמובן ,יש לטפל בנושא הפלוגה הצבאית שנמצאת בסמוך למגן דן .מבחינה סטטוטורית חידשנו את הקו הכחול
באזור מגן דן כך שניתן יהיה לבנות על פי התב"ע שבתוקף שחלה על הקרקע.
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אכיפת הנחיות משרד הבריאות בנושא קורונה
אסף מינצר:
זהו נושא נוסף שהתווסף לסדר היום .הזמנו את השוטר הקהילתי ,מוטי קבסה לשוחח עמנו בנושא אך הוא לא פה.
לצערי ,אנחנו מתדרדרים בחזרה לכיוון סגר בכל הארץ .אנחנו משתמשים בכל האמצעים על מנת להחדיר לתושבים
את התובנות בדבר ריחוק חברתי ושמירה על היגיינה ,זה בהחלט לא פשוט .תלינו שלטים ברחבי היישוב ,אנחנו
מחדדים את המסרים להורים ולילדים ,מבצעים הסברה לנוער ועדיין יש דרך לעשות .אני רוצה להודות לכל עובדי
המועצה שעושים לילות כימים בנושא הקורונה .אני רוצה להודות לענת פרידמן ,שנמצאת איתנו כעת על הזום,
ומרכזת את כל הנושא של הדוברות .אנחנו עובדים גם בימי שישי ,גם בלילות וזמינים לתושבים בכל עת .הנושא של
ויקטורי דרש מאתנו פעילות מיידית ,מספר החולים קפץ באופן דראסטי והיו חששות כבדים בנדון .מנהל סופר
מרקט ויקטורי החליט על סגירה ובמקביל אנחנו עדכנו את אריה ואת הסופר בשערי תקווה ,על צפי לעומסים
בעקבות הסגירה .אנחנו עדיין לא יודעים מתי הסופר יישוב לפעול ,אבל אנחנו דואגים שכל העסקים באלקנה יקפידו
על בריאות התושבים שלנו ולא נתפשר בעניין.

הישיבה ננעלה.

אושר להפצה.

רשמה:
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ענת פרידמן-עו"ד
מנהלת פרויקטים

