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 :נים והחלטותדיו

 .1/22פרוטוקול  10/21, פרוטוקול 921מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס'  .1

 המלצות ועדת חזות .2

 - אריה שרון

                                                                                                                               ב מינינו עובד לפקח על הגינון, פינוי הפסולת, פחים כתומים ופינוי מפגשים.צלשפר את המבמטרה  .1

 ועצה ושתוף תושבים.יש הצעה לבצע בכל רבעון ניקיון כללי ע"י עובדי מ .2

 פים, ניקיונות וניקוזים."עדים בנושא ריסוס שצום עבודות  וקשר ישיר עם יו"ר הוותיא .3

 גבר.והפעלת הפקח המועצתי באופן מ .4

 אחזקה וטיפול שוטף בגני השעשועים. .5

 אני מציינת כי הסרט על הפחים הכתומים מדהים. - רחל גלקין

 התכנון בנושא הזיקוקים לעצמאות? וקים? ומהמה עם פינוי מיכלי הבקב – נאוה גלעד

 אני מציע להסיר את המיכלים קדון אין יותר פינוי לבקבוקים.ילאחר שעבר חוק הפ - אריה שרון

יש התנגדות אך עדיין לא ן הזיקוקים ולהשאיר מיכל אחד בבית ספר לשימוש התלמידים. בעניי

 .הוחלט

 קודם צריך להודיע לתושבים בעניין פינוי מיכל הבקבוקים. אני מציע לחשוב על מופע - טל כידן

 רחפנים במקום הזיקוקים ליום העצמאות.

 :החלטה

 מליאת המועצה מאשרת את המלצות ועדת חזות.

  



 

 

 

 

 המלצות ועדת איכות הסביבה .3

 אלי: המלצות ועדת איכות הסביבה כפי שהועלו - אריה שרון

מהפסולת על  60%חזור של למועצה ממוחזרת תוך הצבת יעד למ הפיכת המועצהכנית לתיישום  .1

 סוגיה.

לוט יעל מנת לצמצם את הפסולת האורגנית המוטמנת המועצה אמורה להתחיל בפי –ם יקומפוסטר .2

 ומחירתם לתושבים במחיר מסובסד. קומפוסטרים 40של רכישת 

 בשיתוף עם המדביר.קט הדברת נמלי האש באופן קהילתי מתוזמן פרוי .3

 .מחזור לדוגמא - מלאים לפעילות קיימתחיבור הג .4

 כל תושב שרוצה קונה לעצמו. ניסינו בעבר והעניין לא ,אני מתנגד לקומפוסטרים - מאיר סיטבון

 הצליח.

 הועדה אפשר לעשות פיילוט לעשרה לאחר פרסום של המועצה, רישום והדרכה מהמועצה. - טל כידן

קרטונים ולמקמם בסמוך למכולת בעלות שתתחלק בין המועצה,  מכולות  ממליצה גם לרכוש דוחסי

לאחר אישור תכנית סינגל חורשן, קרן  ."שבילונה"יקט ם. בנוסף הועדה מזכירה קידום פרוותושבי

 קיימת הודיעו שהעבודות יחלו תוך ששה חודשים.

 וחים?יקט שאושר במסגרת שטחים פתמה עם שיקום נחל תנינים והפרו – רחל גלקין

 יש מתכנן שזכה והתחיל בהכנת הסקר. - אריה שרון

 

 אירוע התרמה למשפחת קינן .4

 משפחת קינן אשר נמצאים בבית חולים בניו יורק עם בתם בת הארבע שעוברת ניתוח - אריה שרון

 2.4.22המועצה נרתמה למשימה זו וביום  פנתה למועצה בבקשה לסייע להם באירוע התרמה.ב מורכ

 אשר מטפלת באירוע. למשפחה. ישנה קבוצת פעילים התרמה אשר כל הכנסותיו יעברויתקיים אירוע 

 היה פרסום בעניין המשפחה והרבה אנשים תרמו. התרומה עכשיו בקניית כרטיס לאירוע. - נאוה גלעד

 יקבים לתרום יינות לאירוע.אולי אפשר לבקש מבעלי ה – רחל גלקין

 ומעלה. 17מבורכת של אהרון אזולאי בגיוס  מתמידים מגילאי אני רוצה לציין יוזמה  - טל כידן

 :החלטה

 מליאת המועצה מאשרת את אירוע ההתרמה למשפחת קינן.

 

 דיווח יו"ר רשות ניקוז כרמל .5

 אני מדווח למליאה שנבחרתי לתפקיד יו"ר רשות ניקוז כרמל. ישנה עבודה רבה ורעיונות - אריה שרון

שינויים נדרשים ברשות. לציין גם כי נבחר מנכ"ל חדש לרשות הניקוז רבים שמובילים אותי לבצע 

 אייל שני.

 חשוב להזמין את המנכ"ל החדש ולהציג בפנינו את האתגרים של הרשות. - טל כידן

 פסטיבל נחל התנינים .6

 המועצה תיכננה גם השנה יחד עם תושבי אלונה לקיים פעילות ליד נחל תנינים. האירוע - אריה שרון

לאפריל. פנינו  לקרן קיימת וביקשנו מדריך כמו כן ביקשנו לשתף את מועצת  7-9-נן להיות במתוכ

 עדה מאחר ויש חלקים של נחל תנינים בשטח שיפוט שלהם אך לא הסכימו.-בנימינה גבעת



 

 

 

ליד   לאהבת הנחלים וחיבור הקהילה עם הטבעכולו עשייה קהילתית  פסטיבל נחל תנינים - נאוה גלעד

 הפעילויות כוללות סיורים וסדנאות.הבית. 

 יה שעושים אירוע התנדבותי שחלק מהאנשים מתנדבים וחלק מקבל כסף למרותלי יש בע - גלקין רחל

שהתשלום נמוך. לעניין אחר, הכנתי מצגת בנושא התעסוקה האפשרויות באלונה, אולי אפשר להעלות 

 את זה בישיבת מליאה הבאה.

 

 :רשם

 אריה שרון                                                                   כאמל חלבי           

 גזבר/מזכיר                                                                              ראש המועצה

 


