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נעדרים:
אבי אשכנזי ,אייל גולדינר.
משתתפים :כאמל חלבי -גזבר/מזכיר ,עו"ד אריאל משה -יועץ משפטי ,בשארי רחל-מנהלת
מחלקת חינוך ,אהרון אזולאי -ממונה חירום.
על סדר היום:
.1אישור פרוטוקולים.
.2דיווח קורונה והערכות מוסדות חינוך.
.3שיפוץ חדר מורים בי"ס תל"י אלונה.
.4מכרז אשפה.
.5פרלמנט נערות באלונה.
.6דיווח מילגות לסטודנטים.
דיונים והחלטות:
.1אישור פרוטוקולים
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' .8/20
.2דיווח קורונה והיערות מוסדות חינוך
אריה שרון :למועד זה באלונה יש תשעה מבודדים ואין חולים מאומתים .אנחנו צריכים
להמשיך באותה נחישות ע"מ לשמר את המצב .יש לנו צוות קורונה מצומצם אשר מקבל
נתונים יומיומיים מטפל ע"פ הצורך .ישנן תחזיות שיהיה חורף קשה ולכן צריכים להיערך לכל
תרחיש.
אהרון אזולאי :כיום אנו באפס חולים גם בזכות הערבות ההדדית של כל התושבים .ע"פ
הדיווחים שאנו מקבלים יוצרים קשר עם החולים המבודדים ומנחים אותם.
אישרנו פעילות נוער יישובית בהחרגה .מועדון גמלאים פועל במתכונת שאושרה ע"י משרד
הבריאות והרווחה.

אריה שרון :בעניין החינוך התקבלה החלטה להחזיר את כיתות א'-ד' ללימודים .צוות בית
הספר הכין אותו כראוי כפוף למתווה החדש של משרד החינוך .הילדים ממושמעים,
מתנהגים ע"פ ההנחיות כולל עטיית מסכה .התאמנו את בית הספר ע"פ הדרישות בכדי
לאפשר חמישה ימי לימודים.
אשכול הגנים גם פועל מזה שלושה שבועות והופעת הילדים כמעט מלאה.
בשארי רחל :הגנים התחילו בצורה טובה ששה ימים בשבוע ע"פ ההנחיות .בבית הספר
הצלחנו להחזיר כיתות א-ד חמישה ימים בשבוע בשעות הרגילות.
אנחנו מנסים לעשות פעילות אחה לנוער בקפסולות יישוביות .היינו בקשר עם קק"ל בכדי
לנסות פעילויות יישוביות.
נאוה גלעד :בכל רחבי הארץ חזרו לחמישה ימי לימודים דבר המראה את הכוח של הרשויות
להוביל

מהלכים .יש גם רשויות שפתחו חוגים .חשוב שהתלמידים יפגשו את החברים

אחה"צ ולכן חובתנו למצוא פתרונות לפעילויות אחה"צ.
ליאור בכר :בוועדת חינוך היה סקירה על המצב ושמענו מה מותר ומה אסור בתקופה זו .
חוגים אסור להפעיל אך ישנה אפשרות בחינוך הבלתי פורמלי להפעיל עם מתנדבים בכפוף
להנחיות.
עירית וייס :האם לא ניתן לעשות חלוקה כזאת שחלק מהכתות ילמדו בימים מסוימים ובכך
יאפשרו לכיתות גבוהות יותר לחזור ללימודים.
גלעד זרקה :למה חברי ועדת החינוך לא מציעים חבילה לפעילות לא פורמלית מול
התושבים?
טל כידן :לדעתי לפעילות ספורטיבית אין הגבלה .בגבעת-נילי מוציאים בסוף השבוע פעילות
אופניים .שמעתי גם ברשויות אחרות הודיעו על פעילות לכיתות ה' -ו'.
מאיר סיטבון :כאשר המועצה לוקחת יוזמה עם מתנדבים וקורה משהו ,על מי נופלת
האחריות? דבר נוסף לדעתי פעילות בהתנדבות בדרך כלל מתכוון לכישלון.

אריה שרון :אני יודע מה קורה ברשויות אחרות ויודע מה מותר ומה אסור .יש לנו צוות אשר
עובד קשה ומתמודד עם המצב המורכב .אנו משתדלים לעשות את המיטב בכדי להפעיל
כמה שיותר מסגרות ע"פ ההנחיות וההגבלות השונות.
.3שיפוץ חדר מורים בי"ס תל"י אלונה
אריה שרון :השגנו ממשרד חינוך תקציב של  150אלף  ₪לשיפוץ חדר מורים בבי"ס במטרה
להתאים אותו לצרכים המתקדמים .היה לנו חשוב לאזן בין הצרכים המתקדמים של בית
הספר לבין הערך השימורי של המבנה.
אמילי רויכמן תכננה את חדר המורים ולאחר ישיבות עם מנהלת בית הספר ,חברי מועצה
ואתנו במועצה הזמנו אותה להציג את התכנית בפני המליאה.
אמילי רויכמן :מסבירה את התוכנית במצגת.
 .4מכרז אשפה
אריה שרון :יצאנו למכרז אשפה שנפסל ע"י ועדת מכרזים לאחר שהיה מציע יחיד והצעה
גבוהה ממחיר המקסימום .ע"פ המלצת ועדת מכרזים ואישור המליאה אנו מנהלים משא
ומתן עם קבלנים שונים כולל רשויות שכנות לקבלת הצעות מחיר.
כאמל חלבי :פנינו לכמה קבלנים לקבלת הצעות מחיר ,התקבלה הצעה אחת גבוהה מאוד
ושאר הקבלנים סירבו בטענה שלא מתאים להם .ישבנו עם נציג החברה למשק וכלכלה על
הנתונים של מכרזי האשפה אשר גם הם גבוהים ממה שאנו משלמים היום .פנינו לרשויות
סמוכות להיעזר בהן וקיבלנו תשובות כי אין ביכולתן לסייע לנו .העיקוב בחתימה עם קבלן רק
לנסות לקבל מחיר סביר המתאים למועצה אזורית אלונה.
נאוה גלעד :המשא ומתן מול קבלני האשפה קשה מאוד לכן צריכים לפעול מול המועצות
השכנות ולנסות לשכנע אותן על עבודה משותפת לטווח ארוך.
טל כידן :אנחנו צריכים לפנות למנכ"ל משרד הפנים בבקשה לקידום הקמת אשכול הרשויות.
האשכול יפתור לנו את בעיית מכרז האשפה.

אייל כהן :אותי מטריד שהישיבות מתחילות בדיווחים אשר לוקחים זמן רב כך שלא נותר
לחברי המועצה זמן להתבטא ולהשפיע .יש דברים חשובים שהזנחנו כמו ההכנות לחורף
ותאורת הלד שהוחלט עליה.
גלעד זרקה :לעניין אחר אני רוצה לציין כי רבקה שבתאי שהייתה עובדת מועצה נפטרה.
רבקה טיפלה באחיה ראובן רוזנר ,אשר נשאר היום לבד .אבקש ממחלקת הרווחה לקחת
יותר צומת לב.
אריה שרון :הכנות לחורף ופתיחת תעלות בביצוע בתקופה זו .אנחנו עובדים על כל הדברים
כולל גיזום עצים .בעניין תאורת הלד אנו בהליך של ביצוע מכרז.
.5פרלמנט נערות
אריה שרון :ישנה תכנית להעצמת נשים ע"י קיום פרלמנט נערות באלונה -נאוה מטפלת בזה
ותעלה אותו.
נאוה גלעד :חלק מתהליך של מועצה שווה פרלמנט נערות נועד לקדם תכנית מותאמת
לאלונה אשה עובדת ברמה ארצית .בתכנית להפגיש נערות עם נושאי תפקידים במגדר
ולקיים פעילות חברתית .יש לנו רכזת שיועדה לתכנית אשר ממומנת ע"י ארגון שי"ן .הרכזות
עברו הכשרה והפעילות מתחילה באלונה .אנו נצא בקול קורא לאלונה לבקש הצטרפות של
נערות לתכנית .מאוד יכול להיות שנציע מודל שונה ונבקש שגם נערים יצטרפו לתכנית זו.
.6דיווח מלגות לסטודנטים
אריה שרון :ועדת המלגות אישרה את המלגות .יש  35מלגות ועוד שש מלגות עשייה
בקהילה .אנו חושבים לעשות ישיבה ב"זום" לחלוקת המלגות .אני אישית תרמתי משכרי
לטובת המלגות.
טל כידן:
א .אני מבקש כי חברי המועצה עם ראש המועצה נקיים פגישה עם מנהל מקרקעי ישראל
בנוגע ליכולת התושבים להתיישב במושבים שהם גרים.
ב .הקמנו פורום נחל תנינים ואנו מעוניינים להעלות את המודעות בקרב התושבים .נוציא על
זה פרסום מיוחד.

ג .אני מבקש לקיים סיור ברגבים לראות איך הקימו הסיבים האופטים בכדי לשפר את המצב
אצלנו.
ד.אנו מעוניינים לקדם את מגרש הטניס בגבעת-נילי.
ה.בהרבה מאוד אזורים יש את האפליקציה של קק"ל ,האם יש בעיה להתקין את האפליקציה
באלונה.
ו.פרוייקט הביוב איפה עומד ומה עם מתחם הנוער
ז .עובדי המועצה משתמשים במפוחים למרות שאסור ע"פ חוק.
ח .מציע לעשות ישיבה הבאה במועדון יובל.
אריה שרון :אני מטפל מול המנהל מקרקעי ישראל
ב .בנושא הסיור ברגבים יבוצע.
ג .עם קק"ל חתמנו רק אחרי שהם הבטיחו להחזיק את המתחמים.
ד .בנושא מגרש הטניס תפני אלי ונבדוק את האפשרות.
ה .אנו ממתינים לאישור והיתר של תחנת הסניקה בכדי להמשיך ולהתקדם בפרוייקט הביוב.
במתחם הנוער לאחר התנגדות תושבים ל"סקייט פארק" אנו נמצא פתרונות אחרים ונתקדם
בפרוייקט.
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