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 י' כסלו, תשפ"גב"ה,                   
 2022לדצמבר  4         

 25057 -ישיבות מועצה

           
 

 47פרוטוקול ישיבת מועצה מספר                                 
  י' כסלו, התשפ"גשהתקיימה ביום א',                           

 בחדר הישיבות במועצה ( 04/12/2022)                                
 
 

 .אסף מינצר                 ראש המועצה  נוכחים:
      .חבר מועצה  טוביה ארליך   
       .חברת מועצה  כוכבה חגי                        

  .חברת מועצה אפרת רוזנבלט
 .חבר מועצה  אוהד דורי   
   19:30   חבר מועצה  ארי ציגלר   
   .חבר מועצה  צביקה רוזן    
 .רחמים אשואל           חבר מועצה   
    

 חבר מועצה  לירן בן שושן  לא נכח:
 

 מנכ"ל המועצה  אסף שפירא  :משתתפים
 המועצהמהנדס  אסף וולף, אדר'   

 מנהלת מחלקת חינוך  פועה כהן
 מנהל מתנ"ס אלקנה  עמית קדמון

 מנהלת מחלקת הרווחה גלית בודנשטיין
 מנהל מחלקת ביטחון  אלדד מן צור

 מנהל מחלקת פסיכולוגיה  צחי גלצר
 19:12   יועמ"ש  עו"ד -אשי דל   
 מנהלת היא"כ עו"ד -ענת פרידמן   
    
    
     

 47פרוטוקול ישיבת מועצה מס'             
 
 
 
 2023הצגת תוכניות העבודה לשנת . 1

 
 : מינצראסף 

 המצ"ב ע.פ.(.את חלקו במצגת מציג בהרחבה )
 ניתן להגיש בקשות להגרלת דירה במחיר מטרה. 28/12/22
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 : פועה כהן
 את חלקה במצגת המצ"ב ע.פ.(.בהרחבה  המציג)
 

 צביקה רוזן:
 האם יש מעונות בניהול מועצה באלקנה?

 
 פועה כהן:

 במכרזי המועצה.אין באלקנה מעונות פרטיים, המעונות באלקנה מופעלים ע"י מפעילים חיצוניים שזכו 
 

 צביקה רוזן:
 האם ילד שיש לו צרכים מיוחדים מקבל פתרון הוליסטי ע"י כלל המחלקות במועצה?

 
 פועה כהן:

בוודאי. אנחנו, המנהלים, מתאמים את ההתנהלות ביננו, בין אם זה מתנ"ס, שפ"ח, רווחה וכו'. יתירה מזו, גם 
 צוות העובדים מסונכרן היטב זה עם זה.

 
 :רוזןצביקה 

 האם יש משהו שלא הצלחתם לבצע מהיעדים שלכם בשנה שעברה?
 

 פועה כהן:
 לא תמיד הכל מצליח, בעיקר בשל אילוצים תקציביים, אבל הרוב מצוין.

 
 :מאירי שי

 מהו אחוז דורשי השירות מחוץ לאלקנה והאם אנחנו דורשים מהם פיצוי כספי?
 

 פועה כהן:
הם תושבי חוץ ואלקנה גובה מהם את  60%מצטיינים, חינוך רגיל ומיוחד, במוסדות העל יסודיים ובמחוננים 

הסכום המותר עפ"י חוק. יש שיח פורה ביני לבין המנהלים ביישובים השכנים ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה 
 בתוכניות הפדגוגיות. לעניין הבינוי, אנחנו משלמים את כל עלויות הבינוי, הפיתוח והתפעול לבדנו.

 
 אסף מינצר:

 אנחנו מקבלים בשמחה את תושבי היישובים הסמוכים למוסדות אלקנה.
 
 

 עמית קדמון:
 )מציג בהרחבה את חלקו במצגת המצ"ב ע.פ.(

 
 צביקה רוזן:

 האם המתנ"ס מרוויח כסף על הסובלימציה )הדפסות על חפצים ע.פ.(?
 

 עמית קדמון:
גיע לפעילות, יוצא ממנה עם החפץ המודפס במתנה. אנחנו מי שמגיע להשתמש מבחוץ משלם, אבל ילד מאלקנה שמ

 בשנה הבאה מתכוונים להעמיק בנושא.
 

 אסף וולף:
 )מציג בהרחבה את חלקו במצגת המצ"ב ע.פ.(

 
 אוהד דורי:

 האם אנחנו מכירים את התוכניות שמתקדמות בעץ אפרים?
 

 אסף וולף:
 המזרחי.יחידות נבנות במתחם הסמוך ליישוב אלקנה בחלקו  108
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 צחי גלצר:
 )מציג בהרחבה את חלקו במצגת המצ"ב ע.פ.(.

 
 צביקה רוזן:

 ?18מי נותן מענה לאוכלוסייה מבוגרת, מגיל 
 

 צחי גלצר:
 הטיפול עבורם הינו בקהילה.

 

 שי מאירי:
 האם העובדה שאנחנו מטפלים גם בילדים שאינם תושבי אלקנה, מגדילה את המענקים?

 
 :אסף מינצר

לעניין הבינוי למשל, יכול להיות מצ'ינג נמוך לבינוי החינוך המיוחד, משום שאנחנו מקבלים תלמידים ממגוון 
 יישובים. ועדיין הבינוי והתפעול מאוד יקרים.

 
 גלית בודנשטיין:

 )מציגה בהרחבה את חלקה במצגת המצ"ב ע.פ.(.
 

 צביקה רוזן:
 גרת אלא להגיע פיזית ולבקר אותם בבתיהם.אני מציע לא להסתפק בטלפונים לאוכלוסייה המבו

 
 שטיין:נגלית בוד

פרויקט קהילה תומכת מכיל אם בית שמגיעה אל בתי הקשישים, יש לנו רכזת התנדבות מקסימה בשם סלין 
שמפעילה את מערך המתנדבים וביניהם גם מתנדבים שמגיעים לסייע לקהל המבוגר יותר, יש לנו גם מלגאים 

, ושאלנו אותם האם הם 65הם מוקדשות לקשישים. התקשרנו לכל המבוגרים, מעל גיל ששעות ההתנדבות של
 צריכים סיוע ומאיזה סוג.

 
 אסף מינצר:

לעיתים יש מבוגרים שלא מסכימים לוותר על הסודיות הרפואית שלהם ולבקש סיוע ועזרה. נכון להיום, אנחנו 
 מטפלים בכל התושבים שביקשו סיוע דרך קהילה תומכת.

 
 ביה ארליך:טו

ניתן לבצע זאת בדרך ביניים, כגון פרסום קול קורא לפיו תושבים יכולים לומר בעילום שם את שמו ופרטיו של 
 התושב שזקוק לדעתם לסיוע ועזרה. צריך להידרש לנושא ברגישות מירבית.

 
 צביקה רוזן:

 הרבה תושבים שרצו לסייע למשפחות נתקלו בכעס גדול.
 

 רחמים אשואל:
 אתם מטפלים בנוער? אובדנות וסמים?כיצד 

 
 גלית בודנשטיין:

יש לנו עו"ס נערות שמקבלת מידע מבתי הספר ואנו מטפלים בהם בהתאמה, יש לנו תוכנית בשם "רואים אותך" 
בשם "נתיבים להורות"  שנותנת סדנאות ופעילויות, יש לנו עובדת סוציאלית שמטפלת בחוק נוער. יש לנו גם תוכנית

 ללא תמורה, כאשר הטיפול נעשה בילדים ובהורים גם יחד.
 

 אפרת רוזנבלט:
 ראיתי את התוצרים של סדנת הצילום לנערות וזה היה ממש מדהים ומרגש לראות את היצירות.

 
 אוהד דורי:

 אני מציע גם להשתמש בבני הנוער להתנדבות ביישוב.
 

 פועה כהן:
 פעולה פורה ומבורך עם מנהלת יחידת הנוער, תהילה.גלית עובדת בשיתוף 
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 אלדד מן צור:

 )מציג בהרחבה את חלקו במצגת המצ"ב ע.פ.(
 

 צביקה רוזן:
 האם חשבתם לאייש את המוקד בפנסיונרים?

 
 אלדד מן צור:

. כמו כן, 8-16זה רעיון טוב ואני אשמח לבחון אותו. כעת התצפית מבוצעת ע"י שני בני שירות מדהימים בין השעות 
 יש נו כיתות כוננות מופלאה שיודעת לנהל את המוקד בעת הצורך.

 
 אפרת רוזנבלט:

אשמח לשמוע על המצב הביטחוני באזור האופן כללי. לגבי השמירה בכניסה ליישוב, אני לא בטוחה שהיא תהיה 
זיהוי לתושבי אלקנה אך לא יעילה בשעת אירוע. לא תמיד השומר בוחן מי נכנס ליישוב. דיברנו בעבר על אמצעי 

התקדמנו. וכן נושא הימצאות הפועלים בכניסה ליישוב מידי בוקר ואחר הצהריים, אני לא חושבת שזה נכון. אין 
 עליהם מספיק שמירה.

 
 אלדד מן צור:

יש לנו מערכת בשם "זאב לבן" שמנטרת את הכניסה שלהם כבר במעבר אייל, לרבות שיקוף ומידע משפחתי כך 
שאנחנו נקודת בקרה משנית. אנחנו מגישים תוכנית אבטחה לצבא המפרטת כמה פועלים, באיזה מתחם וכו', 

ס, לכן אנחנו פועלים ואנחנו מקבלים תוכנית אבטחה מתאימה מהחטיבה. נושא הש.ג. הוא תמיד עקב אכיל
 באבטחה מקיפה לפי הנחיות החטיבה המדויקות.

 
 צביקה רוזן:

 דיברנו על מערכת אוטומטית לזיהוי רכבים, נאם היא קיימת?
 

 אלדד מן צור:
יש פיקוח מרחבי על רכבים שאינם צריכים להיות נוכחים באזור וכן יש גם ניטור של הצבא בנוסף. לגבי השאלה 

 עליה של אלימות ואיומים במרחב. כוחות המילואים דרוכים אך אין הנחיות מיוחדות בשלב זה.הראשונה, יש אכן 
 

 ארי ציגלר:
 אני אשמח שיונחו שלטים במרחב הציבורי, על כך שיש מצלמות.

 
 אלדד מן צור:

 יבוצע.
 

 אסף שפירא:
 )מציג בהרחבה את חלקו במצגת המצ"ב ע.פ.(.

 
 כוכבה חגי:

 ירי הבר?האם ניתן לגדר כנגד חז
 

 אסף שפירא:
יגיע להשתלמות בנושא שתתקיים בקרוב וככל שיהיו  רהחזירים נכנסים מכל המעברים האפשריים, גבי הווטרינ

 להם עצות טובות, אנו נפעל על פיהן.
 

 כוכבה חגי:
 מדוע יש נפילות חשמל חוזרות ונשנות ביישוב?

 
 אסף שפירא:

 החשמל.אכן יש נפילות חשמל, הבעיה היא בחברת 
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 אסף מינצר:
לאחרונה ביקשנו מחברת החשמל להפריד את הכפרים מהקווים שלנו ולהחזיר את החשמל בהדרגה על מנת שיוכלו 

 לגלות היכן התקלה.
 

 ארי ציגלר:
 האם תחזור משאית הטיאוט לעבודה? לדעתי הבחורים שעובדים באופן ידני לא עושים עבודה מספיק טובה.

 
 אסף שפירא:

יקה לעבוד מטעמים פרקטיים, היא פשוט מלכלכת. אצלנו ברוב הרחובות יש פס גינון בין הכביש למדרכה היא הפס
 ולכן עבודתה אינה יעילה.

 
 ארי ציגלר:

 ימי פינוי אשפה כוללים את חמישי בבוקר. אני חושב שיותר הגיוני לאסוף בחמישי בערב או שישי.
 והיא צריכה לעשות זאת.  בשכונות החדשות חברת החשמל לא שמה מוני קר"מ

 
 

 אסף מינצר:
 נושא מוני הקר"מ של החשמל ייבדק מול נציגי חברת החשמל.

 
 ארי ציגלר:

הציבור מצפצף על המחסומים ועוברים ברחוב עורי צפון בשבת. אולי כדאי להזיז את החסימה לכניסה לשכונה ולא 
לשכונה הצפונית. נוסעים מהר ונוסעים בלילה. היה להותיר אותה בכיכר בית העלמין. הם נוסעים וחונים בכניסה 

 עדיף שילד ידע שאסור ללכת על הכביש הזה בשבת.
ונושא אחרון הוא הביוב. אני יודע ששניכם )אסף מינצר ואסף שפירא ע.פ.( נמצאים שם גם בשבת וחג ומטפלים 

 בבעיות בשטח.
 

 אוהד דורי:
 שיעשה בקרה על כל מה שחברת ערים עשתה.אני ביקשתי שבתום כל העבודות יגיע גוף חיצוני 

 
 שי מאירי:

 זה גם בעיית חינוך של תושבים, שאסור לזרוק מגבונים.
 

 אוהד דורי:
 האם יש שומרים חמושים באתרים בהם עובדים פועלים פלסטינים?

 
 אלדד מן צור:

שמבצע בקרה בפועל באתרים  בוודאי, יש בקרה בכניסה לישוב, וכן ישנן מספר בקרות ביום לרבות  הדר הרבש"צ
 בהם יש פועלים פלסטינים.

 
 אסף מינצר:

 תודה רבה לחברי המועצה השותפים לעשייה הברוכה ולכלל מנהלי המחלקות.
 
 
 

 הישיבה ננעלה.
 

                   
 
 

 ענת פרידמן, עו"ד: מהרש    
 מנהלת האי"כ             

 
 מאושר להפצה

 


