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 המועצה
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ראש המועצה, מאיר סיטבון, גלעד זרקה, אביק שוורצברג, נאוה גלעד,  -אריה שרון נוכחים:

 רפי אוחנה, ליאור בכר.

 אלי אשכנזי, נורית אבישר. נעדרים:

מנהלת  -יועץ משפטי, בשארי רחל -גזבר/מזכיר, עו"ד אריאל משה -כאמל חלבי משתתפים:

 ים של הישובים.מחלקת חינוך, הרב ויצמן מרדכי, נציגי האגודות, והועד

 על סדר היום:

 .אישור פרוטוקול.1

 .הרמת כוסית לחג.2

 .המאבק בסוגיית אסדת הגז והשפעותיה על האיזור.3

 .אישור מלגות.4

 .מתחם הנוער.5

 .דיווח בנושר ביוב.6

 .אות יקיר אלונה.7

 .יחידה סביבתית.8

 בחקלאותלעובדים . תכנית מגורים זמניים 9

 

 דיונים והחלטות:

 ר פרוטוקולאישו.1

 .1.2018מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול 

 .הרמת כוסית לחג.2

 ראש המועצה. –ברכות של אריה שרון 

 רב המועצה. –ברכות של הרב ויצמן מרדכי 

 

 

 



 .בסוגיית אסדת הגז והשפעותיה על האיזורהציבורי המאבק .3

הזמנתי  .ם כל הפרטיםיהנושא נמצא על סדר היום הציבורי ולציבור לא ידוע  -אריה שרון

שבין השאר  מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל ,ניר סהראת לישיבת המועצה 

ומצוי בפרטים. בתחילה נקרין מצגת בכל הקשור  לנושא הגז מייצג אותנו אל מול הרשויות 

 ובהמשך יענה על כל שאלה. 

  .באיגוד ערים לאיכות הסביבה ואת נושא אסדת הגז במצגת וימציג את עצמו ותפקיד -הרניר ס

 לפרוטוקול(.המצגת )מצ"ב 

 

 ליום העצמאות לסטודנטים מאלונה אישור מילגות.4

לקבלת החלטה על מתן המלגות. הן חולקו כמידי שנה ועדת המלגות התכנסה  -כאמל חלבי

 ע"פ קריטריונים ברורים שפורסמו.

 20בתמורה לעשייה של ₪  1,000בסך . האחת רגילה והשנייה על סוגי מילגות תיש נןיש

 שעות ע"פ דרישת המועצה.

 מלגות של עשייה בקהילה. 8כמוכן הוגשו . 32בקשות למלגות רגילות, מהן אושרו  35הוגשו 

 מי עוקב אחרי מלגת העשייה בקהילה? -אביק שוורצברג

 אפשר להקריא רק רשימת המלגות של העשייה בקהילה? -ליאור בכר

בעניין המעקב אחרי העשייה יש טופס התחייבות אשר חותם עליו מקבל המלגה  -כאמל חלבי

 בו מתחייב להחזיר את המלגה במידה ולא ישלים את השעות שהתבקש לעשות.

 החלטה

 רשימת מקבלי המלגות עליהם ממליצה הוועדה. מליאת המועצה מאשרת את 

 

 .דיווח -מתחם הנוער.5

בעניין מתחם הנוער באביאל. אחד הגופים אתמול התקיימה ישיבה של וועדת היגוי  -אריה שרון

אליהם פנינו הוא קק"ל איתם אנו בקשר טוב. יש כוונה אמיתית לסייע ואנו מגישים בקשה 

 -החלטה במועצה כי המיזם ישמש את הנוער ל היא להעבירקק"ל מדרישות חת מסודרת. א

 השנים הבאות. 20

 החלטה

 השנים הבאות. 20-כי מתחם הנוער באביאל ישמש את הנוער למחליטה מליאת המועצה 

 

 

 

 



 דיווח בנושא ביוב.6

פנינו לשלושה מתכננים לקבל  החלטת המועצהבהמשך לדיווח מישיבה קודמת ול -אריה שרון

הצעות מחיר להמשך תכנון פרוייקט הביוב. במידה וסירקין בוכנר יפסיק את עבודתו ויפר את 

במקביל נקבעה פגישה נוספת עם  המתכננים שהגישו הצעות. דההסכם נוכל להתקשר עם אח

נות להגיע להבלראות אם בכל זאת ניתן עו"ד אריאל משה במטרה יאיר קורנברג כאמל ו

 להמשך ההתקשרות.

 

 אות יקיר אלונה. .7

חברת המועצה נאוה גלעד הציעה להעניק אות יקיר המועצה על מעורבות בחיי  -אריה שרון

הקהילה, עשייה התנדבותית, ציבורית, קהילתית לפיתוח של המועצה ולמען הזולת בתחומי 

 התרבות, החינוך והחברה.

 פנינו לתושבים ואנו נפנה שוב ונחכה לתשובות ומעומדים.

 אנשים אשר יחשבו שמגיע להם.העניין מורכב ויהיו הרבה  -רפי אוחנה

 תמיד יפה לתת הוקרה לאנשים שמגיע להם. -אביק שוורצברג

 

 יחידה סביבתית.8

אלונה. להזכירכם היחידה  –כידוע לכם אנו חברים ביחידה הסביבתית יקנעם  -אריה שרון

הייתה חברה . עם הקמתה מפעולותיה 50%הוקמה בעידוד המשרד להגנת הסביבה שמימן 

בהתחלה עמד בראש היחידה לירון שפירא מרמות מנשה, מועצה אזורית מגידו.  ביחידה גם

אותו החליפה מיכל אולשינקה מאביאל וכיום עילאי קורן. לפני כשנה וחצי פרשה מועצה אזורית 

כל עוד זה היה כדאי לנו ומשרד להגנת הסביבה  .עיריית יקנעםואנו מגידו מהיחידה ונשארנו 

היינו חברים גם ביחידה הסביבתית וגם באיגוד ערים לאיכות הסביבה בכל התקופה הזו מימן. 

א הפריע למשרד להגנת הסביבה. לאחרונה המשרד פנה אלינו ואמר כי מכיוון שאלונה ה לוז

 חברה באיגוד ערים לאיכות הסביבה אנו לא נקבל תקציב עבור חברותנו ביחידה הסביבתית

וסוכם  הר סהר מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביב. ישבתי עם נימה שהופך את העסק ללא כדאי

, כגון חינוך סביבתי ופיקוח. הסביבתית אנו נקבל מהאיגוד את השירותים שקיבלנו מהיחידהכי 

אני מציע שנעזוב את היחידה הסביבתית ונמשיך להיות חברים באיגוד ערים לאיכ"ס אשר נותן 

 .הם יותר חיונייםש לנו את כל השירותים הנדרשים

 

 

 

 

 

 

 

 החלטה:



מליאת המועצה מאשרת לעזוב את היחידה הסביבתית ולהמשיך להיות חברים באיגוד 

 . ערים לאיכ"ס

 

 עלים זמניים לחקלאותודרת מגורי פסהתכנית ל. 9

: מזה כשנתיים המועצה מקדמת תכנית למגורים זמניים לעובדים בחקלאות. לצורך שרון אריה

 שמליאת המועצה היא מגישת התכניתאישורה הסופי יש לקבל החלטה 

 החלטה

, "מגורים 351-0276949מליאת המועצה מחליטה שהמועצה היא מגישת התכנית מס' 

 זמניים בחקלאות במושבי המועצה האזורית אלונה"

 

 

 

 אריה שרון                    כאמל חלבי                                              רשם:

        

 ראש המועצה              גזבר/מזכיר                                                        

 

 


