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 :דיונים והחלטות

 אישור פרוטוקולים .1

 .4/21, 5/21מליאת המועצה מאשרת פרוטוקולים 

 הרמת כוסית וברכות לשנה הבאה .2

בכל הקשור לא קלה עברה עלינו שנה  .שלום לכל החברים, אנו בפתחה של שנה חדשה – אריה שרון

נו לשמור על בריאות האנשים. אני מאחל  לכולם יע"פ ההנחיות וניס לקורונה. תיפקדנולמגפת 

 בריאות ואושר, ונקווה שתהיה שנה חדשה טובה יותר.

 ברכות לראש השנה ואיחולים לשנה טובה. - הרב ויצמן

 

 םיתכנית קרן שטחים פתוח

חל תנינים נחלת הכלל" "נתכנית בשם  ,כזכור הגשנו בקשה לקרן לשטחים פתוחים – אריה שרון

, הכוללים בין השארלטיפול  במסגרת התכנית יש כמה נושאים ₪.יש לנו סכום של קרוב למליון 

על התחום הוא קורא ה. מאחר והדגש בקול עודושיקום נטיעות  שביל הנחל, כיתת טבע  תהסדר

 נית. לעריכת התכ סאנו חייבים לבצע בשלב הראשון  סקר אקולוגי שיהיה בסיהאקולוגי 

 החלטה:

 מליאת המועצה מאשרת ביצועי סקר אקולוגי לפי הנחיית הקרן לשטחים פתוחים.

 

 על פי בקשת נאוה אני מעלה את הנושא: - מתווה ירוק לבית ספר הצגת .4

מבודדים. אנו לא מפרסמים  40ועוד  22מצב החולים המאומתים באלונה הינו  - אהרון אזולאי

אנו נפגשים עם ראש המועצה עוברים ודיות רפואית. בכל בוקר שמות מאומתים כי יש חוק שמירת ס



   

רשימת המאומתים והמבודדים ומטפלים בנושא. לגבי האירועים ומסגרות החינוך יהיו לפי התו על 

 הירוק וע"פ ההנחיות.

וגם אין חובה  ןהתלמידים לבצע את בדיקות האנטיג אני רוצה לציין כי אין חובה על - רחלי גלקין

 להביא את אשור ההורים לבי"ס.

האם הילדים בבי"ס ובנסיעה באוטובוס מקפידים להיות עם מסכות? חייבים  - מאיר סיטבון

 להתנהג ע"פ ההנחיות.

ש עשרה דקות מהקורונה שמענו כי מפגש בין תלמידים פחות מח הבהדרכה של ממונ -ליאור בכר

 בדוק את הנושא.אפשר לא לשלוח לבידוד. אנו צריכים ל

לאחר ההנחיות לפעמים מבלבלות. אני מחוסנת ולא הייתי חייבת להיכנס לבידוד אך  – נאוה גלעד

 חיובית. יצאתיעשיתי בדיקה ש

 

 דיווח פתיחת שנת הלימודים .5

קבלת פנים לכיתות א' בשני  יתהשנת הלימודים החלה בצורה טובה, בביה"ס הי – אריה שרון

ניס למערכת סבבים ע"פ ההנחיות. במהלך הקיץ היה לי הרבה פגישות עם צוותי החינוך בכדי להכ

 חלק מהתכניות מתבצעות השנה. תכניות סביבה וקיימות.

ילדים, מספר המסכן את קיום האשכול. בבית ספר  104 םבאשכול הגנים רשומי - ליאור בכר

כיתות א' השנה גדולות לכן המועצה מימנה סייעת נוספת. לבית ספר יש  תלמידים. 305רשומים 

השעות תרון אופטימלי למערכת ייב להוסיף השנה שעות. . מצאנו פשעות תקן ובית הספר היה ח

וההסעות ודאגנו שהילדים יקבלו השנה תוספת שעות. במסגרת התכנית החדשה נאלצנו לצמצם 

 הסעות של מבואות עירון.

 לדעתי אסור למנוע מתלמידים ללמוד בבתי ספר נוספים. כל הורה יהיה לו את – ת וייסעירי

 הזכות לרשום את בנו איפה שירצה. ברגע שלא נותנים הסעות בכך אנו מונעים רישום.

הנמוכה בנושא ההסעות היה צריך להודיע להורים מוקדם יותר. בעניין כמות הילדים  - רחל גלקין

 תרון יצירתי ע"י הכנסת נושאים אחרים לגנים בכך בגנים אנו צריכים למצוא פ

שימשכו הורים המעוניינים באותם נושאים אשר מחפשים במקומות אחרים, לרשום את ילדיהם 

 אצלנו.

היות מדיניות בנושא חינוך, אחרת יכולה לקום עוד קבוצת הורים למועצה צריכה ל - גלעד זרקה

 בקש גם הסעות.ות ,שתרצה ללמוד במקום אחר

ה נקבע יעבודה רצינית ע"י יועצת ארגונית ובעקבותולפני כמה שנים נעשתה חשיבה  – נאוה גלעד

 בית ספר הבית שלנו. אם יש הצעות אחרות אולי צריך לעשות בדיקה נוספת.

 וויון מגדרי שנכנס לתכנית הלימודים.ת הלימודים צריך לציין את נושא שבעניין תכני

 שוחר טבע גנים לימודי טבע. הציבור באלונה בתשובה לרחל הכנסנו השנה לתכנית ה -אריה שרון

שעבר למועצה אזורית כנית זו אמורה לעודד ילדים לגנים .לגבי בי"ס מבואות עירון  לאחר לדעתי ת

 יהיה סגור יותר.מנשה 

 מבואות עירון גם בעבר פתחו את הרישום מתי שרצו. ומתי שלא רצו סגרו. - אייל גולדינר

 תיועד לדיון בנושא בית ספר אזורי אלונה. חינוך הבאהישיבת  ועדת  - ליאור בכר

אני רוצה לשבח את המועצה ולהודות לראש המועצה ומנהל הכספים על היענותם  – רחל גלקין

ועצה אוזן קשבת ואנו נמשיך מתן הנחה  לאזרחים ותיקים ברישום לחוגים. יש במלבקשתי ב

 קטים למען האזרחים הוותיקים.בפרוי



   

 יקט אל האופקהצגת פרו .6

שמצויים  מהשירות הלאומיאו לאחר שחרורם מצה"ל לצעירים התכנית מיועדת  – אריה שרון

התכנית עוסקת במיקוד אישי, העצמה, ליווי אישי, רכישת יכולת  .ם לגבי המשך דרכםיטינולור

תעסוקה ולימודים. רם  –חיים וקבלת החלטות  לבחירת הכיוון האישי עבור כל צעיר/ה  וכישורי

לתוכנית. אני שנצטרף פנה אלי וביקש מאתנו  ומייסד העמותה  ,מפקד חיל הים לשעבר ,רוטברג

 ולממן שלושה מועמדים שיתקבלו.עצה ברשתות המומציע לפרסם את התכנית 

ע"פ התכנית החלו מפגשי/ ראיונות קבלה. התכנית כוללת סדנאות, סמינרים, ימי  - נאוה גלעד

 למידה. חשוב שנפרסם לתושבים בהקדם.

 החלטה

 מליאת המועצה מאשרת מימון שלושה מועמדים לתכנית מסע את האופק.

 

 ון חורשה בסיוע המועצה. אני מציעי מתכננים אחרי החגים ניקי"ניל-במושב גבעת - טל כידן

רסם חזות. בנושא אחר משרד האנרגיה פ לקיים יום ניקיון מועצתי. כמוכן אני מבקש לכנס ועדת

 מי קדם. דקולות קוראים לעמדות טעינה לרכבים חשמליים. אני מציע להקים עמדה לי

 

 אריה שרון                                              כאמל חלבי            - רשם

 

 גזבר/מזכיר                                                         ראש המועצה        


