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 דיונים והחלטות:

 אישור פרוטוקול..1

 .3/19מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' 

  2017דוח כספי מבוקר .2

ביקורת במועצה ומגיש דו"ח למועצה. מידי שנה רו"ח מטעם משרד הפנים עורך  – אריה שרון

ואנו היום מעלים אותו בפני המליאה. אייל כהן יו"ר  ועדת הביקורת דנה בדו"ח הכספי המבוקר

 וועדת הביקורת יציג.

. הדו"ח מראה התנהלות כספית 29.4.19ועדת הביקורת דנה בדו"ח הנ"ל ביום  -אייל כהן

, דבר הראוי לשבח. בפרק ב' ישנם שני 2017לסוף שנת ₪ אלף  44תקינה עם עודף של 

ינוי ועדת השקעות, קיבלנו הסבר מגזבר המועצה מימצאים בעניין הסדרת תפקיד המזכיר ומ

גבי לבירושלים. ו השהמימצא הראשון בטיפול הממונה על המחוז במשרד הפנים מול המט

 .2019ועדת השקעות מונתה בשנת 

 

 .2017: מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח המבוקר לשנת החלטה

 



 חדשים.מלגות דיווח על ביצוע ובחירת קריטריונים  .3

ועדת המלגות אישרה את המלגות שחולקו בערב יום העצמאות. ישנה בקשה  -אריה שרון

ועדת המלגות יכולה להתכנס ולבחון את העניין  .יוניםרמחברי המועצה לבחון שוב את הקריט

 לוקה בשנה הבאה.חלקראת ה

שבע מלגות עשייה בקהילה אושרו ויחולקו . השנה חולקו שלושים מלגות רגילות -כאמל חלבי

 בהמשך.

צריך לבחון את נושא המלגות ממפעל הפייס כמו כן ישנם מלגות ממקומות רבים  – נאוה גלעד

 שצריך להפנות את הסטודנטים אליהם.

י צריכים להיות לכל מכללה יש את המלגה שהיא מעניקה לסטודנטים שלה. לדעת -עירית וייס

 קריטריונים ברורים לחלוקת המלגות.

 יונים מחדש ע"י ועדת המלגות.רמליאת המועצה מאשרת לבחון את הקריט החלטה:

 ביקור שגריר סין.4

 :. תכנית הביקור29.5.19באלונה ביום  יבקר ,איש 40-שגריר סין בליווי כ -אריה שרון

ייפגש עם יוצאי השרלה שם למועדון  משם לבית הכנסת, בלת פנים,הגעה למועצה לטכס ק

 סיום במי קדם. .לבית ספר והתכנסות בספרייהכן סין, אחרי 

 חברי המועצה מוזמנים לסיור.

 דיווח וועדת איכות הסביבה.5

 נושאים:במספר אשר דנה עדה לאיכות הסביבה וושל הישיבה התקיימה  - טל כידן

כרמל.  –של איגוד ערים לאיכות סביבה שרון מקול קורא ₪ אלף  41תקציב של  נושא א.

 נחל תנינים, סימון שבילים תצפיות ושילוט.ושמירה על יצול התקציב לטיפול נממליצים על  

. המלצה להקים בכל ישוב הקמת תחנות איסוף פסולת אלקטרונית -פסולת אלקטרונית ב.

 תחנה ליד כל אחת מהמכולות.

עובדים עכשיו על "זה לא כואב להתחשב", בשם: אנו מעלים קמפיין  -לבים משוטטיםכ ג.

 העיצוב. 

הסובבים אותם בכל הקשור למועדי  לתושבים םבינועבודה מול החקלאים בממשק שיתוף  ד.

 ריסוס. 

 הרחבת שטח שיפוט. –וועדה גאוגרפית  .6

ברב המקרים במשרד הפנים הוקמו וועדות לבדיקת שטחים וחלוקתם בין רשויות.  – אריה שרון

בגודל לשטח כרון יעקב הוזמנו לוועדה בנוגע ימדובר בחלוקת הכנסות. אנו ומועצה מקומית ז

 יך לאף רשות. ישאינו משו "גליליגבולות השיפוט שלנו. מדובר בשטח "בין המצוי  דונם 550של 



בין השאר כי מדתם ובקשה שהשטח יועבר אליהם, מנגד אנחנו טענו יעקב הציגו את ע כרוןיז

השטח הוא בקרבת אלונה ויש לו השפעה רבה יותר על המועצה שלנו כמו כן הוא בשטח מרחב 

 התכנון של מנשה אלונה. 

 יר את השטח למועצה אזורית אלונה.להעבמליצה וועדה הה

 אישור הלוואה לתכנונים הנדסיים .7

 .נוספיםכללים ותכנונים הנדסים המועצה מקדמת את פרוייקט הביוב ביישובים.  -כאמל חלבי

חסר  ר  והמועצה טרם חייבה את התושבים או קיבלה תקציבים,עלויות התכנון גבוהות, מאח

 ,לתכנונים הנדסיים₪ אלף  500אה בסך ומון לעלויות התכנון. אבקש מהמליאה לאשר הלוימ

 באישור משרד הפנים.והכל 

 לתכנונים הנדסיים.₪ אלף  500הלוואה בסך ברב קולות מליאת המועצה מאשרת  - טההחל

 טל כידן נמנע. 

 קרן מעגלים .8

קרן במימון המדינה שהוקמה לטובת עובדים שעוסקים הינה "קרן מעגלים",  - נאוה גלעד

ה במקצועות שוחקים, ומעוניינים לעבור מסלול הכשרה או הסבה במימון הקרן. אנו נצא בפניי

תקבלו בקשות מאנשים. לאחר הבקשות נזמין את ילתושבים דרך האתר, ובמזכירות המועצה 

 נציג הקרן לתת תשובות לאנשים.

ן וולנטרי משותף בין הרשות לתושב( שזה ארגו יעוץ)שרות,ש.י.ל. נושא שני בטיפול הוא 

אפשרות הכשרת המתנדבים. נבחנת הרשות נותנת מקום ורכז והרווחה נותנת את  לרווחה.

  עדה.-לשיתוף פעולה עם ש.י.ל. בנימינה גבעת

מידע לתושבים באתר המועצה לקראת  בעניין ועדת התקשוב והמדע אנו מתכוונים לצאת עם 

לכל מה שקשור לילדים להתנהלות נבונה חסות יהתיהיציאה לחופשת הקיץ. המידע יכלול 

 באינטרנט, בכביש וכו'.

 הוקרה למשרתי מילואים פעילים

מציע מילואים בכל מיני דרכים. אני בישנן רשויות אשר מציינות משרתים פעילים  - ליאור בכר

יסה למי קדם בחינם. אני אולי בטיול, או בארגון כנהוקרה,  אירוע להםנערוך אנו באלונה שגם 

 ן לארגן את הנושא.                                                                                    מוכ

 יום הבז האדום בבית הספר, כולם מוזמנים. 1.6.19בעניין אחר ביום 

לאביאל. שנה הבאה בעמיקם  70-באביאל יתקיים השנה אירוע המבקשת להודיע  – עירית וייס

 נילי. אני  מבקשת לבדוק אפשרות סיוע המועצה לאירוע.-ואחריה בגבעת

 

 כאמל חלבי                                                                  אריה שרון רשם:

 גזבר/מזכיר                                                                  ראש המועצה         

 


