המועצה האזורית "אלונה"
יישובי המועצה :עמיקם ,גבעת ניל"י ,אביאל
_______________________________________________________________

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  3/21ארש התקיימה ביום  27.5.2021בשעה
 20.00במשרדי המועצה
נוכחים :אריה שרון  -ראש המועצה ,מאיר סיטבון ,אבי אשכנזי ,טל כידן ,גלעד זרקה ,רחל גלקין,
נאוה גלעד ,ליאור בכר ,עירית וייס.
נעדרים :גולדינר אייל.
משתתפים :כאמל חלבי -גזבר/מזכיר ,רחל בשארי -מנהלת מחלקת חינוך ,אילן צבי-אדריכל.
על סדר היום:
.1אישור פרוטוקול.
.2מתחם נוער.
.3סקר נכסים במועצה.
.4מערכת פניות ציבור.
.5שיוויון מגדרי במערכת החינוך.
דיונים והחלטות:
 .1אישור פרוטוקול.
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' .2/21
אריה שרון  -מזכיר את אסון הרכבל שאירע באיטליה .שלושה מבני משפחה נקברו באלונה .אני מודה
לכל מי שסייע בסדורי ההלוויה.
נאוה גלעד  -אני מודה לאריה על הרגישות שגילה והמאמץ בסידורי ההלוויה .כל הכבוד לאריה
ולעובדי המועצה ,הטיפול היה למופת.
רחל גלקין  -הדבר לא מובן מאליו שראש רשות מעורב בסידורי הלוויה .יישר כוח .אני מציעה לקיים
ישיבה לועדת בית עלמין.
גלעד זרקה  -מציע לשפר את מערכת הכריזה בבית העלמין.
אריה שרון  -אכנס בקרוב את וועדת בית העלמין לדיון בנושאים שהועלו ובחינה נוספת של קריטריון
הקבורה.
 .2מתחם נוער באביאל
אריה שרון  -תכנית מתחם הנוער עברה כמה שינויים בעקבות התנגדויות ובחינה מחדש .אדריכל אילן
צבי יציג בפני המליאה את התכנית הסופית שגובשה במטרה לקדם פרויקט זה.
אילן צבי  -הפרויקט יוקם על שטח של כ 5-דונם ויכלול שבילי הליכה שלאורכם יהיו אזורי
משחק ,נופש פעיל כינוסי ומפגש וכן שני מתחמי פעילות לנוער .האחד עבור נוער צעיר
שימוקם בקרבת בית העם והשני עבור נוער בוגר שימוקם בסמוך למבנה מועדון הנוער .בכל מתחם
פעילות ייבנו שלושה ביתנים עץ בשטח כ 40 -מ"ר כל אחד והם ישמשו לפעילות של הדרכת קבוצות
נוער .בפיתוח השטח יושם דגש על שימור הצמחייה הטבעית.
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גלעד זרקה  -אפשר להכניס פמפטרק במקום סקיטפארק.
נאוה גלעד  -צריך להקים שירותים במתחם ,וממ"ד ליד מועדון הנוער.
טל כידן  -פעילות הנוער צריכה להיות בכל היישובים.
עירית וייס  -מתחם יפה אבל לא נראה לי שיש מהפכה לעניין אחר למה לא סוגרים את נושא הביוב
המרכזי .בהרחבה באביאל אנו סובלים.
אריה שרון  -לעניין הסקייטפארק במתחם היו התנגדויות וגם בישיבה עם מהנדסת הועדה ייעצה
להוריד את זה מהתכנית .לגבי פרויקט הביוב אנו נביא עדכון בישיבת מליאה הבאה.
טל כידן -אני מבקש להוציא עדכון לתושבים בעניין התקדמות פרוייקט הביוב.
 .3סקר נכסים
אריה שרון  -אנו מחויבים ע"פ חוק לבצע סקר נכסים פעם בחמש שנים .כמוכן להתקדמות בפרויקט
הביוב אנו צריכים סקר נכסים .פנינו לחברות מדידה וקיבלנו הצעות מחיר.
כאמל חלבי -קיבלנו ארבע הצעות מחיר מחברות מדידה .אנו צריכים לאשר תב"ר מקרנות
הרשות לביצוע סקר נכסים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מקרנות הרשות לביצוע סקר נכסים ביישובי המועצה.
 .4מערכת פניות ציבור
אריה שרון  -בעקבות ההמלצה של ועדת הביקורת פנינו לקבל הצעות מחיר למערכת פניות ציבור.
קיבלנו הצעת מחיר גבוהה מהחברה לאוטומציה אשר גם הציגו את המערכת בפנינו.
מאיר סיטבון  -לדעתי אין צורך במערכת פניות ציבור באלונה .אפשר לנצל את התקציב לדברים
אחרים חיוניים.
טל כיד ן -המלצת ועדת ביקורת לרכוש מערכת פניות ציבור במטרה לעקוב אחרי הפניות ולטפל בהן
ביעילות ובמהירות .צריך לקבל שלוש הצעות מחיר ולהחליט בעניין.
ליאור בכר  -יש אפשרות לרכוש מרכזייה עם מוקדנים שיכולה לקבל הודעות במקרה ואין מענה
מעובדי מועצה .עובד מועצה אמור לעקוב אחרי ההודעות והטיפול בהן.
 .5שיוויון מגדרי במערכת החינוך.
אריה שרון  -אנו עובדים על הנושא של שוויון בין המינים .הוחלט להכניס את הנושא למערכת החינוך,
גנים ובתי ספר .יצרתי קשר עם נציגת משרד החינוך לבדוק אפשרויות להטמעת הנושא בבית הספר
והגנים.
נאוה גלעד  -התכנית תוטמע במערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובקהילה .קיימנו שולחן עגול
עם נציגויות מכובדות של מפקחים ומפקחות במשרד החינוך ובעלי תפקידים במועצה ובקהילה .חשוב
להכניס את הנושא בשעות תקן ותקציב .אני גאה מאוד למה שקורה אצלנו במועצה בנושא שוויון
מגדרי .אני מזמינה את כולם לאירוע בשבוע הספר העברי ביום  16.6.21בשעה 20.00 :לספרייה שם
אנו חונכים מדור חדש (ספרות שווה בספרייה).
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טל כידן  -יש באלונה קבוצת כדורגל מצליחה של בנות צריך לבדוק איך מקדמים אותה.
רחל גלקין  -אני מברכת על התכנית .אני רוצה לציין כי בבית ספר שלנו לא מדברים יפה עם הילדים.
ליאור בכר  -בניהול שוטף אין צורך להכליל .כמובן אם יש מקרים חריגים ,צריך להעלות אותם ולטפל
בהם .בעניין תנועת הנוער ,בשבוע הבא פותחים מפגש עם ציבור להציג תנועות נוערשונות ולבחור את
המתאימה לנו.
אריה שרון  -אני מדווח לחברים כי בימים הקרובים אנו מתחילים בביצוע פרויקט החלפה תאורה
ללד בכל הישובים.
נאוה גלעד  -אני מבקשת להיערך גם תקציבית לחגיגות ה 70-לאלונה בשנת  .2023כמוכן אבקש לבדוק
אפשרות פתיחת חוג לימודי ערבית באלונה.

רשם :כאמל חלבי
גזבר/מזכיר

אריה שרון
ראש המועצה
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