
  10.00בשעה:  8.4.20אשר התקיימה ביום רביעי  4/20פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 ב"זום" 

ראש המועצה, טל כידן, אבי אשכנזי, גלעד זרקה,   –אריה שרון    חברי מועצה שהשתתפו: 

 שחף טנדט, אייל כהן, ליאור בכר, נאוה גלעד, עירית וייס

 - מנהלת מחלקת חינוך, נאור יעלה  -גזבר/מזכיר, רחל בשארי  -כאמל חלבי  משתתפים נוספים:

 ממונה חירום.  -מנהלת מחלקת רווחה, אהרון אזולאי

 : על סדר היום

 ג הפסח..הרמת כוסית לרגל ח1

 .עדכונים שוטפים. 2

: ברכות לרגל חג הפסח. אנו עובדים במועצה ע"פ השיגרה שנכפתה עלינו לתת    אריה שרון

. כל המחלקות עובדות בצורה טובה. אני מציין את העובדים והחיוניים   את השירותים הבסיסיים

קווה שנסיים החיוניים שעושים את עבודתם נאמנה. מבחינה תקציבית אנו מתכוננים בהתאם ומ 

בסוף פסח ניתן לחזור לשגרה בהדרגה במידה והמצב על כך שמדובר  את השנה כמו שצריך.

 יהיה בסדר. יש עדיין אי ודאות ומבחינתו אנו נערכים לתקופה ארוכה.

לא לימודי.    -: הצוותים החינוכיים יצאו לחופש והמורים המשיכו קשר של "חג שמח" בשארי רחל

ת אנשי חינוך. לנוער הייתה פעילות נהדרת. אנחנו חושבים על  יבר מעם  קיימנו ישיבות זום  

 הזמן שאחרי בעיקר לאור האי בהירות והשינויים המתמידים. 

₪ לאזרחים    300: המחלקה עסקה בחלוקת מנות חמות, מארזי מזון, תווים בסך  נאור יעלה

בפעילות שוטפת ומיפוי  ותיקים ופונים. צוות מתנדבים עזר בהבאת תרופות לנזקקים. המחלקה  

 צרכי האזרחים הוותיקים. 

אזולאי  האחזקה   :אהרון  צוותי  שוטף.  באופן  ההנחיות  את  לאכוף  ממשיך  הביטחון  מערך 

האופנועים    יםנכנס בבעיית  מטפלים  אנו  שוטפת.  אחזקה  לבצע  הציבוריים  למבנים 

 ים סיוע. ונותנהחירום בישובים בעניינים והטרקטורונים שממשיכים להסתובב. צוותי 

המועצה משתדלת לעבוד בצורה טובה ויעילה למרות המצב הקשה. שירותים    כאמל חלבי:

בסיסים ניתנים לתושבים. יש עדיין אי ודאות בכמה תחומים לכן עדיין לא ניתן לעשות הערכות 

תקציביות. מה שברור כי בעקבות המצב יהיה לנו חוסר בהכנסות עצמאיות וחלק בהשתתפות  

 לה לכן צריכים לגלות אחריות ולצמצם בהוצאות.משרדי הממש

יש לנו כמה מכרזים מוכנים לפרסום: ניקיון מוסדות, פינוי אשפה, פחים כתומים, גינון, בניית  

 בית כנסת בעמיקם וכו'.

 גרה במהרה.מאחל חג שמח לכולם ושנחזור לש

 

 

 



דים שלא קשורים איחולי חג שמח. חשבתי לקדם את הקשר בין התושבים ליל  ליאור בכר:

שייצרו קשר בין הילדים באלונה ויש מפגשים    למסגרות החינוך. יצרנו קבוצה מכל כיתה וגנים 

 כאלו.

חג שמח לכולם. אני מציינת שיש לוח שיתופי של תומכים בעסקים באלונה. אשלח    נאוה גלעד:

 לכם קישור. אני מקווה שזה מסייע להם.

בעולם העסקי שלי אני מרגיש את ההתנהגות של העסקים. אני משווה   .שמח  חג    אייל כהן:

למועצה ואני אומר כל הכבוד למועצה על התפקוד. המועצה נערכה כמו שצריך ואנו מרגישים  

 את זה. חשוב  הקשר הרציף עם הקהילה. 

  מצטרף לדברי אייל. כל עובדי וחברי המועצה עושים את עבודתם. אנו מרגישים   זרקה:  גלעד

ת החוזק של המועצה. חשוב לשמור על השיגרה והשירותים הבסיסיים. בנושא מלגות לא א

הזדהות אני מוותר על המלגה שלי לתואר ראשון.   כאות  יודע מה מדיניות המועצה. מבחינתי

 חג שמח.

כידן: ובינוניים    טל  קטנים  עסקים  בעלי  הרבה  יש  המועצה.  וחברי  לעובדי  לכולם  שמח  חג 

יקח הרבה זמן ולכן  ירניים למצב זה. המצב כנראה  שה. אנו צריכים להיות עשעוברים תקופה ק

 רניים למצב זה. צריכים להיות ע

מאחל חג שמח לכולם. אני כן עובד. קשה לי בלי המשפחה בחג זה. מקווה  שנצא   אבי אשכנזי:

 מזה על הצד הטוב ביותר, וכל הכבוד שהמועצה עובדת ומסייעת לכל מי שצריך. 

: אני בתחום שלי עובדת קשה יותר, תקופה קשה, מקווה לחזור בצורה הדרגתית ייסעירית ו 

 גרה. מאחלת חג שמח לכולם.לש

 

 כאמל חלבי                                                                            אריה שרון רשם:

 גזבר/מזכיר                                                                             ראש המועצה                 


