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דבר ראש המועצה ,להצעת התקציב לשנת :2021
חברי מועצה יקרים,
בתום שנה מאתגרת במיוחד ועם הפנים לשנת  ,2021אני מבקש להציג בפניכם את תמצית העשייה לה כולנו
שותפים .ברבע הראשון של השנה ,עם פרוץ מגיפת הקורונה לחיינו ,נאלצה המועצה להיערך בהתאם
למגבלות שהוטלו .שכן ,בצל אחד המשברים הגדולים בתולדות המדינה שהתבטא בתעסוקה ,בכלכלה,
ברווחה וכן החשש בציבור מ"הלא נודע" ,בנינו מנהיגות מקומית שכללה בעלי תפקידים בכל התחומים
הרלוונטיים :חינוך ,אזרחים וותיקים ,נוער ,מידע לציבור ,ופיקוד העורף ,על מנת לתת מענה נכון בקהילה.
אני מודה מקרב לב לכל בעלי התפקידים בקבוצה הנקראת "צוות היגוי קורונה" על עבודתם המסורה.
מטבע הדברים ,בשל ההנחיות ,ניתוב המשאבים וכח האדם לטובת מניעת התפשטות הקורונה ובשל
תהליכים שהוקפאו ברמת התקציב הממשלתי ,ככל שתכננו ,חלק מהתכניות לא יכלו לצאת אל הפועל ומנעו
מאיתנו להתקדם .אי לכך ,אנו נפעל לבצעם בשנת התקציב הבאה.2021 -
אני מודה לחברי המועצה ,ראשי המחלקות ,לראשי הוועדות ולכל מי שלקח חלק בעשיה בשנת .2020

ההצעה שלהלן כוללת  8פרקים:
פרק א' :סיכום פעילות שהתקיימה ב2020-
פרק ב' :יעדים ל2021-
פרק ג' :תקציב פיתוח ל2021-
פרק ד' :מבנה ארגוני של מחלקות המועצה
פרקים ה' – ח' :הצעת תקציב  -2021פירוט ,הסבר ,שכר ומשרות.

אריה שרון,
ראש המועצה

3

פרק א' :סיכום פעילות שהתקיימה ב2020-
א .חינוך ,נוער ,תרבות ,חוגים וספורט
א .1.חינוך
א .1.1.אשכול גנים
✓ חיזוק האשכול והקשר לקהילה ולגמלאים  -מותאם "קורונה".
✓ טיפוח שביל המייסדים ע"י ילדי אשכול הגנים וגינה אשכולית בתחום האשכול.
✓ הקמת יער "שבעת המינים" לטובת ילדי האשכול והקהילה.
✓ פעולות הסברה בנושאים סביבתיים -בוצעו בחלקן.
א .2.1.בית ספר אלונה
✓ רכישת מתקן משחק רב תכליתי.
✓ יום שישי חוגים  -שימור חוגי הדגל של יום החוגים ,עיבוי המערך בחוגים חדשים ומגוונים בוצע
עד "קורונה".
✓ המשך חיזוק קשר עם הורים-בוצע והורחב בעקבות הקורונה.
✓ המשך תגבור בית הספר במערך סייעות אישיות :חינוך מיוחד ורפואיות .המימון ממשרד
החינוך/המועצה  -בוצע והורחב בשל "קורונה" באמצעות תומכי הוראה ועוזרי חינוך.
✓ פעולות הסברה בנושאים סביבתיים ושתוף הקהילה בפרויקטים חינוכיים סביבתיים  -בוצעו
בחלקן.
✓ רכישת אמצעים טכנולוגיים (מחשבים ניידים ואמצעי קצה) לשדרוג הלמידה באמצעות משרד
החינוך והמועצה ,טיוב תהליכי למידה והוראה "מרחוק".
א .3.1.נוער ותנועת נוער
✓ ביסוס פעילות תנועת נוער "התנועה החדשה" (בני המושבים) באלונה והגדלת כמות המשתתפים -
בוצע עד "קורונה".
✓ תכנית קיץ "עיר הילדים והנוער -כ 14 -פעילויות לאורך חופשת הקיץ  -בוצע רק מה שאפשר היה
בגלל ה"קורונה".
✓ תכנית שנתית "ערך כדרך"  -בוצע בחלקו בצורה מקוונת.
✓ המשך טיפוח המועדון האזורי באביאל.
✓ העצמת בני נוער באמצעות מפגשים עם תושבים "roll model" :בקהילה  -בוצע פעמיים.
✓ בשל קורונה -חל שדרוג מערך הפעילות המקוונת של הצוות הבוגר ,המדריכים ,והחניכים .התקיימו
מחנות מקוונים ,הפעלה מרחוק ,פעילויות מקוונות לחניכים ותושבים ,חידונים נושאי פרסים ועוד.
א .4.1.חטיבות ותיכונים
✓ בדיקת היתכנות הקמת בית ספר תיכון חדש כיוזמה בשיתוף עם המועצות השכנות :התקיימו
דיונים עם מועצת בנימינה גבעת עדה על אפשרות מימוש היוזמה הנ"ל כאחד מהיעדים המרכזיים
של אשכול הרשויות העתידי.
א .5.1.צהרונים
✓ שדרוג הצהרון לכתות א-ד (ובהתאם להנחיות קורונה) .הצטרפות לצהרוני "ניצנים" החל מנובמבר
 2020באשכול גנים ובבית ספר אלונה .הצטרפות לחופשונים ובית ספר של החופש.
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א .2.תרבות
א .1.2.ספריה
✓ דיגיטציה  -מתן מענה טכנולוגי לטובת התושבים לצרכי מידע והזמנת "ספרים מרחוק".
✓ מיצוב הספריה כמרכז תרבות הנותן אף הוא מענה לצרכי הבילוי התרבותי ושעות הפנאי של
הקהילה (ילדים ,נוער ומבוגרים) -ככל שהתאפשר במגבלות הקיימות.
✓ תגבור מערך מתנדבים לסיוע בספריה -פעל בצורה מוגברת.
א .2.2.אירועי תרבות למבוגרים ואירועים קהילתיים פעם בחודש
✓ נבנתה תכנית ל 11 -אירועי תרבות בשנה במגמה שיתקיימו אחת לחודש כגון :הרצאות ,מופעי מחול,
תיאטרון ומוסיקה (כולל האירועים שתוקצבו במסגרת הרגילה) -בפועל בוצע בחלקו כשחלק
מהאירועים היו מקוונים (זכרון לשואה ,זכרון לחללי צה"ל ,עגלת שמחה בעצמאות ,עצמאות-
חידונים) ,חלק ב"קפסולות" ששודרו ב"לייב" מהפייסבוק של המועצה ואחדים פרונטליים (פיזי).

א .3.חוגים וספורט
✓ מחול  -חיזוק תחומי המחול באלונה לכלל קהלי היעד.
✓ ספורט בקהילה:
✓ המשך היצע החוגים הקיים והגדלתו עד שנאלצנו לפעול על פי הנחיות קורונה.
✓ שדרוג עיצובי המתאים לחדרי כושר.
✓ רענון מתקנים בחדר הכושר  -בעיקר לנוער.

א .4.רישום ותשלום למוסדות חינוך  -גני ילדים ,צהרונים ,קייטנות וחוגים
✓ המשך שדרוג מערך רישום ותשלום דיגיטלי באמצעות הוראות קבע לגני הילדים (רישום דרך אתר
המועצה).
✓ פיתוח מערכת רישום ותשלום לחוגים באמצעות הוראת קבע בכרטיסי אשראי (תשתית של
האוטומציה).

ב .סביבה וקיימות
✓ פרוייקט הצבת פחים כתומים ברחבי המועצה ב"אלונה" -מיחזור אריזות וקמפיין פרסומי.
✓ שטחים פתוחים – הוגש "קול קורא" לקרן שטחים פתוחים לשיקום נחל תנינים.
✓ אושר מסלול לאופנים סינגל חורשן  -בכפוף להחזקה ע"י קק"ל.
✓ התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות (לד) – המועצה בסיום מכרז ולקראת ביצוע.
✓ נחתם הסכם להקמת מערכות פוטוולטאיות במבני ציבור.
✓ הוקמה פינת מיחזור לפסולת אלקטרונית.
✓ שמות רחובות בגבעת נילי.
✓ קמפיין כללי למיגור תופעת הכלבים המשוטטים" :לא כואב להתחשב"
✓ שמירה על סביבת המעיינות באמצעות הגברת המודעות (שילוט) וניקיון.
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ג .חזות
✓ מינוי מנהל תפעול לשיפור תפקוד מערך האחזקה במועצה.
✓ ניקוי וריסוס חורשות.
✓ שיפור תעלות ניקוז.
✓ שיפוץ והחלפת לוחות מודעות.
✓ שדרוג גני השעשועים :החלפת מתקנים ,הצללות ,דשא סינתטי וברזיות.
✓ שתילת עצים.

ד .חקלאות
✓ בחינה לעומק ומציאת דרכים לחיזוק החקלאות ,במסגרת שמאפשרת תכנית האב
הכוללנית בכל הקשור לקיימות ,מסחר חקלאי ופעילות תומכת חקלאות.

ה .תקשורת ומידע  -הנגשת השירותים לתושב
✓ קיום בקרה נאותה על דף הבית שבאתר המועצה כערוץ נגיש למידע ,קשר ושקיפות לתושב עפ"י
חוק חופש המידע (פרוטוקולים ,דו"ח שנתי ,פניות הציבור ושירותים לקהילה).
✓ עמידת אתר המועצה בכל המדדים הקשורים למידע ושקיפות לציבור.
✓ הגדלת כמות התושבים בהצטרפות לקבלת מידע באמצעות  , SMSדוא"ל ,וואטסאפ ופייסבוק.
✓ קידום קמפיינים מועצתיים כגון "פחים כתומים " ,אירועי תרבות וכו'.
✓ העברת מידע שוטף לתושבים בשגרה ובחירום בתקופת ה"קורונה".

ו .המחלקה לשירותים חברתיים
✓ העלאת רמת השירות הניתן והנגשתו לתושבים על ידי חשיפה למרכזים טיפוליים בהתאם לצרכי
התושב ה"פונה".
✓ פיתוח שירותים נוספים ל"פרט" ,למשפחה ולקהילה.
✓ פיתוח פרוייקטים קהילתיים כגון :חידוש הסביבה החיצונית של המועדון האזורי באביאל על ידי
בני נוער.
✓ הרחבת מערך המתנדבים תוך קידום פרויקטים קהילתיים במגוון תחומים בשגרה וכן בחירום,
לרבות בתקופת ה"קורונה" ,בה מערך המתנדבים תפקד בצורה ראוייה לשבח.
✓ המשך פעילות מועדון "מופת" גם במהלך משבר ה"קורונה" בהתאם להנחיות.
✓ הענקת ערכת פנאי רב דורית לגמלאים תושבי המועצה.
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ז .יועצת ראש המועצה למעמד האישה ושוויון מגדרי
✓ הגברת המודעות למאבק באלימות במשפחה ונגד נשים ,השתתפויות במחאות ובהרצאות.
✓ מתן במה להעצמת נשים" -מועצה שווה" בהובלת ראש המועצה והיועצת לקידום מעמד האישה
ושוויון מגדרי.
✓ חינוך מודע מגדר.
✓ פורום נשות עסקים באלונה -בחינת הצטרפות לתכנית "מעברים" אזורית לצרכי תעסוקה ופיתוח
כלכלי קהילתי.
✓ המשך פעילות העצמה מגדרית בין תרבותית.
✓ שילוב קורס הורות מודעת מגדר -לתושבים ואנשי חינוך.

ח .ביטחון וחירום
✓ שדרוג מחסן החירום והצטיידות מותאמת.
✓ עדכון מצבת צח"י ,הכשרות וימי הוקרה.
✓ טיפוח והרחבת מעגל המתנדבים והכשרתם כמתנדבים בבסיס ההפעלה של "מתמידי
אלונה".
✓ מינוי ממונה "קורונה" – במטרה לתת מענה לתקופה הנוכחית המאתגרת.
✓ הכשרת מתשאלי "קורונה".
✓ העברת מידע נגיש ומיידי לציבור.
✓ בניית תיקי אב ליישובים ומיפויים בהיבטי בטחון.

ט .פרויקטים ותשתיות
✓ התקדמות בתכנון "תכנית ביוב מרכזי" למועצה -הגשת היתר בנייה ל"מכון הביוב" שיהווה את
השלב הסופי של התכנית.
✓ התקדמות ב"תכנית אב כוללנית" בדגש על מיתוג המועצה כאזור חקלאי תיירותי ושמירה על
המרחב הכפרי והצביון התיירותי חקלאי ,בד בבד עם שמירה על ערכי קיימות וטבע.
✓ סלילת מדרכה בגבעת נילי.
✓ סלילת מדרכה בעמיקם.
✓ הסדרת תעלות הניקוז במושבים.
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פרק ב' :יעדים לשנת 2021
ב .1.חינוך
ב .1.1.אשכול גנים
•

המשך חיזוק האשכול והקשר לקהילה ולגמלאים -משלוח מנות שלא כרוך במזון ,חגיגת יום
הולדת ב"זום" – סרטונים לימי הולדת  -חגים החלפת ברכות כתובות .

•

המשך פיתוח וטיפוח שביל המייסדים ע"י ילדי אשכול הגנים  -כל גן יכין שלטים לעצים שנשתלו
על השביל .כל גן יכין תחימת אבנים סביב כל עץ .חצץ לשיקום השביל.

•

המשך טיפוח גינה אשכולית בתחום האשכול.

•

טיפוח האשכול עם המורה לאמנות  -מסלולים לפעילות ספורטיבית  -הורים וילדים.

•

טיפוח הגדרות  -לקראת האביב  -בסיסים ליצירות אמנות.

•

אינטראקציה בין הגנים  -באמצעות חפש את המטמון -גן מפעיל גן .ומעבר לגדר.

•

פיתוח מקצועי  -בזום -בעיקר  -קידום הגן העתידי.
תל"י  -כל גן יערוך טקס ראש חודש בנפרד ,קבלת שבת ,סיפור מקראי ,חגים ומועדים.

•

המשך שדרוג טכנולוגי/דיגיטלי באשכול גנים.

ב .2.1.בית ספר אלונה
•

שיפוץ חדר מורים – שלב תכנון חידוש המבנה (בשימת דגש על שימורו) הסתיים ויבוצע במהלך שנת
 2021בכפוף ללוחות זמנים שמאפשרת שנת הלימודים.

•

יום שישי חוגים  -שימור חוגי הדגל של יום החוגים ובחינה של ריענון והיצע חוגים נוסף לתשפ"ב.

•

המשך חיזוק קשר עם הורים -הקשר התחזק מאוד בעיקר לאור ה"קורונה"

•

מפגשים עם הנהגת הורים  -פעם בחודש ב"זום" מאפשר השתתפות מרובה של ההורים ובאופן
קבוע .

•

הרחבת הרשת התקשורתית טכנולוגית עם ההורים.

•

פיתוח "טכנו פדגוגי" וליווי מקצועי להטמעתו .המשך תהליך ה"מאיצות הדיגיטלית" של הצוות
ושל התלמידים.

•

שמירה על "רלוונטיות" של הצוות ,הידע ואסטרטגיות למידה.

•

המשך פיתוח וטיפוח "מקיים".

ב .3.1.נוער ותנועת נוער
•

פעילות הנוער ותנועת הנוער ,נכון למועד זה ,הועברה למשרד להשכלה גבוהה .המשרד מתקצב חלק
מהפעילויות.

•

המשך ביסוס פעילות תנועת נוער "התנועה החדשה" (בני המושבים) באלונה והגדלת כמות
המשתתפים.

•

תכנית שנתית "ערך כדרך" ותכנית קיץ "עיר הילדים והנוער -כ 14 -פעילויות לאורך השנה וחופשת
הקיץ .במקרה של "קורונה" -המשך פעילויות מקוונות.

•

המשך טיפוח המועדון האזורי באביאל.

•

חידוש פעילות מועצת נוער וביסוס פעילות "פרלמנט נערות".
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•

העצמת בני נוער באמצעות מפגשים עם תושבים "roll model" :בקהילה.

•

הפגה שבועית  -מרכז פיס פתוח לנוער (כתות ז'-י"ב)  -פעם בשבוע עם רכז הנוער.

ב .4.1.חטיבות ותיכונים
•

מיצוב מערך הקשרים עם "בית ספר כרמים" כ"בית ספר הבית".

• פנייה להורי אלונה בדבר הרישום לבית ספר "כרמים" בהתאם להחלטת מועצה.
ב .1.5.צהרונים
•

המשך הפעילות בצהרוני "ניצנים" באשכול גנים ובבית ספר אלונה .הצטרפות
לחופשונים ובית ספר של החופש.

ב .2.תרבות
ב 1.2.ספריה
•

דיגיטציה  -המשך מתן מענה טכנולוגי לטובת התושבים לצרכי מידע ,הזמנת "ספרים מרחוק".

•

חידוש מיצוב הספריה כמרכז תרבות הנותן אף הוא מענה לצרכי הבילוי התרבותי ושעות הפנאי של
הקהילה (ילדים ,נוער ומבוגרים).

•

פעילות תרבותית בישובים שתאורגן ע"י הספריה.

•

המשך תגבור מערך מתנדבים לסיוע בספריה.

•

הכנסת כלל הספרים למערכת הממוחשבת  -עובד נוסף לסיוע.

•

שיפוץ הספרייה.

ב .2.2.אירועי תרבות למבוגרים ואירועים קהילתיים פעם בחודש
• אירועי תרבות -קיום אירועים בשלב א' -על פי הנחיות קורונה( .מופע למספר אנשים לפי ההנחיות
וצילום של המופע ב" "liveוהקרנה דרך הפייסבוק של המועצה ורכישת ציוד מתאים לכך).
•

שת"פ תרבות עם הישובים הסמוכים" -אשכול תרבות".

•

קיום אירועים פעם בחודש כגון :הרצאות ,מופעי מחול ,תיאטרון ומוסיקה .סה"כ  11 -אירועים
בשנה ( -כולל האירועים שתוקצבו במסגרת הרגילה).

• טיולים לגיל השלישי.
ציוד לאירועי תרבות:
•

רכישת מערכת הגברה ותאורה מתאימה.

•

רכישת מערכת הקרנה עם מסך מתאים.

•

חדר הצטיידות לאירועים.

•

רכישת שולחנות וכסאות בטיחותיים שאין לניידם לאולמות אחרים.

•

ציוד לצילום ב""live
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ב .3.חוגים וספורט
•

ספורט הישגי  -המשך חיזוק הפעילות ע"י שת"פ עם ישובים שכנים ואיגודים שונים.

•

ספורט בקהילה:
המשך היצע החוגים הקיים (כולל חוגי דגל) והגדלתו בהתאם לצרכים העולים מהשטח.
מחול  -המשך חיזוק תחומי המחול באלונה לכלל קהלי היעד (ילדים ,נוער ומבוגרים),
הרחבת היצע חוגים לגיל השלישי.
מגרש הכדורגל -החלפת ספסלים.
מגרשים רב תכליתיים בישובים - -שיפוץ.
תמיכה באירועים קהילתיים סביבתיים ,כגון: :ניווט ספורטיבי" במרחב המועצה.

ב .4 .שיפוץ ושדרוג מועדונים בישובים:
• שיפוץ ושדרוג מועדונים בישובים:
בגבעת נילי :מ .גמלאים ומועדון נוער.
בעמיקם :מועדון יובל ,מרכז הפיס.
באביאל :בית העם והמקלט.
• נוער :שיפוץ מועדון הנוער האזורי ובדיקת היתכנות למרכזי למידה.

ב .5.רישום ותשלום למוסדות חינוך  -גני ילדים ,צהרונים ,קייטנות וחוגים
•

המשך שדרוג מערך רישום ותשלום דיגיטלי באמצעות הוראות קבע לגני הילדים (רישום
דרך אתר המועצה).

•

המשך פיתוח מערכת רישום ותשלום לחוגים באמצעות הוראת קבע בכרטיסי אשראי
(תשתית של האוטומציה).

•

הכנסת מערכת מקוונת מיוחדת לתשלומים להצגות וטיולים דרך האוטומציה.

ג .סביבה וקיימות
•

קיום ימי נקיון ישוביים ותמיכה ביוזמת תושבים.

•

תאורה סולארית – התקנת מערכות וולטאיות במתחמי ציבור.

•

החלפת תאורת רחוב ל"לד" בישובים.

•

עיקור חתולי רחוב.

•

נקודת יציאה לטיולים ממתחם מי קדם.

•

החלפת שלטי הכוונה בצמתים.

•

תכנון שביל אופניים בין עמיקם לאביאל
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ד .חזות
•

בדיקת היתכנות לקיבוע והצבת פחי אשפה.

•

ניקוי וריסוס חורשות.

•

שיפור תעלות ניקוז.

•

שיפוץ שולי הדרכים וכבישים קיימים.

•

שתילת עצים.

ה .חקלאות
•

סיום תכנית המתאר הכוללנית בכל הקשור לנושא החקלאות ופעילות תומכת חקלאות
לצורך חיזוקה.

ו .תקשורת ומידע  -הנגשת השירותים לתושב
•

קיום בקרה נאותה על דף הבית שבאתר המועצה כערוץ נגיש למידע ,קשר ושקיפות לתושב עפ"י
חוק חופש המידע (פרוטוקולים ,דו"ח שנתי ,פניות הציבור ושירותים לקהילה).

•

עמידת אתר המועצה בכל המדדים הקשורים למידע ושקיפות לציבור.

•

להגדיל את כמות התושבים בהצטרפות לקבלת מידע באמצעות  ,SMSדוא"ל "וואטסאפ"
ו"פייסבוק".

•

קידום קמפיינים מועצתיים כגון אירועי תרבות וכו' ,שמירה על הסביבה ,מניעת שיטוט כלבים וכו'.

•

בניית מערכת חדשנית לטיפול ב"פניות ציבור".

ז .המחלקה לשירותים חברתיים
•

הפעלת תוכנית להפגת בדידות עבור קשישים המרותקים לביתם וקשישים נוספים בהתאם לצורך.

•

הרחבת השירותים הניתנים במסגרת המחלקה עבור הפרט ,המשפחה והקהילה.

•

פיתוח פרויקטים קהילתיים נוספים במטרה לעודד עשייה ותרומה להקהילה ולסביבה.

•

חיזוק שיתוף הפעולה עם גופים בתוך המועצה ומחוצה לה במטרה לקדם פרויקטים משותפים
והעלאת נושאים בעלי חשיבות לשיח הציבורי.

•

קידום סדנא לקבוצה בעלת מאפיין ייחודי בקהילה במטרה לספק ידע והעשרה.

•

העשרת הידע של המתנדבים בתחום החירום.

ח .יועצת ראש המועצה למעמד האישה ושוויון מגדרי
•

הגברת המודעות למאבק באלימות במשפחה ונגד נשים והעצמת נשים.

•

"מועצה שווה" – חתימה על האמנה לשוויון מגדרי במועצה אזורית אלונה וכתיבת תכנית מותאמת
למועצה.

•

חינוך מודע מגדר  -פיתוח תכנית למוסדות החינוך ,הכשרה לצוותי חינוך (פרלמנט נערות ,ספרות
שווה ,השקת מדור בספרייה).
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•

קידום קריירה ועסקים באלונה ושיתופי פעולה אזוריים.

ט .ביטחון וחירום
•

עדכון תקופתי מצבת צח"י ,הכשרות וימי הוקרה.

•

טיפוח מתמידי בסיס הפעלה אלונה.

•

בדיקת "חוסרים" והמשך הצטיידות.

•

התאמת "נגררים" לחירום.

י .פרויקטים ותשתיות
•

המשך התקדמות בתכנון תכנית ביוב מרכזי למועצה.

•

שמירה על המרחב הכפרי והצביון התיירותי חקלאי תוך שמירה על ערכי קיימות וטבע באמצעות
תכנית אב כוללנית.

•

הנגשת מועדונים.

•

בניית בית כנסת בעמיקם.

•

הסדרת חנייה ,העלאה והורדה -מול מועדון יובל בעמיקם.

•

שיפוץ מועדונים בישובים.

•

בניית כיכר בצומת בין כביש  6535לכביש .654

•

שיפוץ חדר מורים בבית הספר תל"י אלונה.
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פרק ג' :תוכנית פיתוח פרטנית ל 2021
תקציב מתוכנן
ל2021 -

מס"ד

פרוייקטים

1

שיפוץ מועדונים

200,000

2

"הנגשה" -במועדון יובל
ובמועדון גמלאים

150,000

3

החלפת תאורה ל"לד"
במושבים

750,000

4

שיקום כבישים

200,000

5

התקנים לפחי אשפה

100,000

6

התקני בטיחות

70,000

7

הקמת מתחם הנוער

8

חניות  +הסדרי העלאה
והורדה

9

בניית בית כנסת
בעמיקם

10

הרחבת צומת באביאל

200,000

11

שיפוץ חדר מורים

150,000

12

תכנית אב כוללנית

13

שדרוג בית העם באביאל
כמרכז מחול ואירועי
תרבות

100,000

14

תכנון שביל אופניים

300,000

15

בניית כיכר

הערות
מותנה באישור משרד הפנים

1,900,000
350,000
1,000,000

 - ₪ 600,000משרד הדתות
 - 400,000תרומות
מותנה באישור מ.תחבורה

תקצוב ישיר ממשרד הפנים

2,000,000

רצפת פרקט  -עץ לאולם המחול.
הצטיידות בהתאם.

בצומת בין כביש  6535לכביש 654
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פרק ד' :מבנה ארגוני של המועצה
ראש המועצה  -אריה שרון
חינוך
ותרבות

רווחה

תיירות

תחבורה

בטחון

מזכירות

גזברות

מבקר

דת

אחזקה

רחל
בשארי
מנהלת

יעלה נאור
מנהלת

אביבה
קרפפן
מנהלת מי
קדם

אילן
קדר
רכז

אהרון
אזולאי
קב"ט
המועצה

כאמל
חלבי
מזכיר
30%

כאמל
חלבי
גזבר
70%

דורון שובל
מבקר פנים
25%

מרדכי
וייצמן
רב

גאמיל
פלאחין
מנהל
אחזקה

מתן כץ
עו"ס ונוער
50%

רונית בן
דוד
ניקיון
שעתית

ראאד
דרובי
קצין
בטיחות
רכב 33%

אהרון
אזולאי
קב"ט
מוסדות
חינוך

ענת מוריה
מזכירות

מורן
אוחיון
מנ"ח
75%

סימונה
וייצמן
בלנית
50%

סאמי
קאעוואר
אחזקה

מתן כץ
רכז נוער
50%

דינה הדר
זכאות
25%

רוזה
קומבליס
משרד
וקופה
שעתית

הוד
מיוחס
נהג

אביה
חדידה
רכזת
תנועת
המושבים
50%

נטע כהן
גימלאים
50%

נטע כהן
רכזת
חוגים

מדריך ע"פ
הזמנה
שעתית

אביב
אושרוביץ
נהג

דלית
פנסו
גבייה
75%

עובד
אחזקה

מזל
אליעז
תומכת
גבייה
50%

ויקי ארויו
ספרנית
75%
תכלת גלאי
קבסית
50%
סנאית
סיטבון
מזכירת
ביס
אב בית
קמחי
גבריאל
 5סייעות
בגנים
סייעות
מחליפות
שעתיות
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