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 :דיונים והחלטות

 אישור פרוטוקולים .1

 .6/21מס' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול 

 .דיון בהמלצות ועדת חינוך .2

נה בישיבתה הרחבנו את לימודי הסביבה במערכת החינוך. ועדת החינוך, ד השנה - אריה שרון

יו"ר הועדה להציג את המלצות ליאור בכר נושאים חשובים הקשורים במערכת החינוך. אבקש מב

 הועדה.

 הועדה עסקה במספר נושאים: - יאור בכרל

 חזון קיים של המועצה. הוצג א.

לשפר את נושא הרישום וקליטת ובכך זורי א-מסגרת אשכול הגנים והפיכתו לעלהשמירה על  ב.

 ילדי הגן.

ך היום, . תוספת שעה במשבבית ספר אזורי אלונה היו שינויים בהסעות ובתוכניות הלימודים ג.

 בהפסקות. הועדה ממליצה על נוהל מסודר להפסקות ולשעורים. מצוםהקדמת תחילת הלימודים וצ

 וע סקר מול ההורים ובדיקת כדאיות ההסעות ע"פ הצורך.צבעניין הסעות לחוגים סוכם על בי ד.

 בעניין תנועת הנוער השאיפה להגיע למדריך בכל יישוב ולכן התנועה מחפשת כוח אדם לעניין. ה.

אם לא מוצאים את הייחודיות שלהם הם מאבדים הרבה  לסיכום אני מציין כי גנים ובתי ספר

 מערכם. במסגרת הלימודים העל יסודיים חשוב לחזק את בית ספר הבית.

ביילודה. אנו צריכים לעשות חשיבה  ההירידה במספר הילדים בגני הילדים לא קשור – רחל גלקין

חייבים גם הצוותים  ך,מחדש במערכת החינוך ולהציע דברים אחרים לתושבים. תהליך השינוי ארו

נים בכך. בעניין הורדת הסעה למבואות עירון היינו אמורים ילעשות השתלמויות ולהיות מעוני

  להודיע להורים מראש.



   
חשוב לשמור על אשכול הגנים במתן מגוון אחר לתכניות. לדעתי חשוב לצרף נציגים  – טל כידן

 עותית.שממועדת החינוך מחוגי הסיירות באלונה שהיא פעילות ול

אנו מדברים על פעילות תנועת הנוער אבל צריך לציין כי למועצה אין היום רכז נוער.  - נאוה גלעד

 צריך לפרסם ולמנות בהקדם.

המודעות בנושא האלימות אם זה בבית ספר או בהסעות היא חשובה וצריך לעלות  - אריה שרון

ומבחינתי  אפס סובלנות לאלימות. אני מתכנן  יאותה, ולשתף גם את ההורים. נושא האלימות בנפש

 לכנס את ועדת האלימות ולזמן איש מקצוע מומחה בכדי לייעץ לנו בעניין.

 צריך לכנס את ועדת האלימות ואני מעוניין להצטרף לישיבה. - טל כידן

אני שואל מה הסמכויות שלנו כמועצה לטפל באלימות. והאם יכולים להשעות או  - מאיר סיטבון

 חיק תלמידים. מבחינתי שהילד נפגע הוא יסבול לכל החיים ולכן חובתנו לטפל ולא להזניח.להר

 בו.אני לא חושבת שהטיפול הוא בהכרח ענישה. צריך תמיד לבדוק את העניין ולטפל  -רחל גלקין

 וועדת סמים ואלכוהול. ,ריות שלא מתכנסות, האלימותטויש שתי ועדות סטטו - נאוה גלעד

 

 אופטיים בישובים פריסת סיבים. 3

אנו מקבלים הרבה תלונות מתושבים על בעיית האינטרנט ביישובים. בעבר הזמנו את  – אריה שרון

המועצה הצטרפה אך הבעיה לא נפתרה. על מנת שיטפלו שר התקשורת ומנהל המחוז של בזק 

במכרז כאשר רשויות מקומיות להנחת סיבים אופטיים. יש שתי חברות שזכו  46בו השתתפו  מכרזל

 .לחודש₪ במחיר של מאה  gb1עד  אשר מציעה חבילת גלישה של 019אחת מהן היא 

יישוב, לכן אנו כל מ 60%מאה משפחות או של מינימום  תנאי לפריסת התשתית הוא השתתפות

 תת מענה לבעיית האינטרנט. כרשות צריכים לפרסם ולעודד את התושבים להתחבר בכדי ל

 6 כביש 18תאורה בקטע  .4

חבר בצוות המלווה ובדיון אני , שני נתיבים שיבנו באמצע. עובדים על הרחבת הכביש 6בכביש 

וביקשתי פתרונות אחרים למניעת תאונות. עדיין אין בקטע  תאורההקמת תנגדתי לבוועדה ה

 החלטה ויהיה דיון נוסף בעוד כחודש וחצי.

 קיר אקוסטי יעזור במקרה זה? ברגע שמרחיבים את הכבישים הרעש גובר. האם - טל כידן

אינה עם שרת האנרגיה ודנו על המצב שהמדינה לציין כי בצוות בו אני חבר, ישבנו לעניין אחר אני 

ברה סמתמרצת מספיק את המעבר לאנרגיה סולארית. אני מציע כי אנו ברשות נעשה קמפיין ה

 .סולאריים פנליםבסיסי בנושא 

מספיק גדולים  אמסבירות בצורה טובה, אבל הגגות שלנו להחברות מגיעות אלינו ו - נאוה גלעד

 יקטים.לביצוע הפרו

קודם אנו צריכים לעשות בדיקה מקיפה עם החברות כולל כל התנאים והיתרונות  - אריה שרון

 ולאחר מזה נצא לקמפיין רשותי.

 

 דיווח מכרזים .5

 - אריה שרון

קבלן זוכה אוחיון עמרם ובניו והוא אמור להתחיל ביצוע  ישנו -מרכז חניות מול מועדון יובל  א.

 בימים הקרובים.

 ישנו קבלן זוכה רון מקוב שאמור להתחיל ביצוע בימים הקרובים. –מכרז נגישות במועדונים  ב.



   
אנו בשלב של סיום טיח. אני רוצה לציין כי לאחר שפניתי לכמה תושבים  -מכרז בית כנסת ג.

 מאחד התושבים בעמיקם.₪  60,000ה של לקבלת תרומה, התקבלה תרומ

 העתקת עצים מהרכבת. ד.
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