
 2021משולחן מנהל הישוב והקהילה אפריל 

 מבנה קהילה

 התחלנו לבצע תשתיות ופיתוח השטח למבנה הקהילה. 18.04.21ב 

 ת במרץ רב ועל פי לוחות זמנים צפופים. הפעילות באתר נעשי

 ביצוע כל התשתיות מתחת לפני הקרקע, מים, ביוב, חשמל, השקיה והכנת המגרש והחניה לרמת מצעים. –שלב א' 

מכרז למבנה עצמו. המכרז יוצא תחת המועצה ושיתוף מלא של הישוב. לאחר אישור הקבלן הזוכה יחלו עבודות  - שלב ב'

 המבנה.

 תשתיות מעל פני הקרקע, אספלט, מדרכות, גינון וכדומה. –שלב ג' 

 מפיתוח השטח. מצ"ב תמונות

 

 

 



 בריכה ולמועדון הנוערמגרשי הספורט, לבטיחות ונגישות 

 נפתח כניסה מחניית הפיצה לכיכר ישירות. 02.05.21יום א' . ב1

 הפתיחה מיועדת כדי להשלים את עבודות הכניסה לחנייה המרכזית.

 מצ"ב תוכנית הכניסה החדשה.

 . גישה לבריכה בעונה2

 , החניה המרכזית בתקופה הראשונה תהיה בחניית הפיצה וחניית הגנים.15.05.21 צפי פתיחת הבריכה ב -

 נבצע צביעה של מעברי החציה ועדכון וחידוש התמרורים בכיכר בפרט ובישוב בכלל. 10.05.21ב  -

הוספנו תאורה )זמנית( בשביל גישה מחניית הפיצה לבריכה ומועדון הנוער. מתוכנן תוספת תאורה גם בכיכר למעבר בטוח  -

 מחניית הגנים לבריכה ומועדון הנוער.

 י ישירות )לא לועדת בריכה(. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לפנות אל

 

 



 

 בריכה

 השנה השנייה שאנחנו פותחים את הבריכה במתכונת של בריכה קהילתית שרובה נשענת על פעילות קהילתית.

דול בראשית כתיבתי בנושא ברצוני להודות לעשרות המתנדבים, העובדים וועדת בריכה שעשו בחודשים האחרונים מאמץ ג

 לפתוח את הבריכה לקראת שבועות ולתת מענה נרחב לכל הבקשות והאירועים.

 מה נעשה עד היום?

רד בצמצום עלויות משמעותית ומקצועיות רבה.זשיפוץ ושדרוג חדר המכונות )על גבול של בית מרקחת( והכל ע"י רענן עו -  

בניית כדורעף חופים ע"י צביקה וצוות המתנדבים. -  

 שישי שבת של פעילות קהילתית להכנת הבריכה :

חידוש כל הדקים. -  

ניקיון וארגון שטח הדשא, הבריכה ועוד ......... -  

 שיפוץ המקלחות והשירותים נדחה לשנה הבאה לאור הוצאות בלתי צפויות שהיו בישוב בתחילת השנה.

להפעלת המזנון, שיעורי שחיה ומצילים. –פתחנו קולות קוראים   

אף אחד לא הגיש את מועמדותו, אנו בוחנים כיצד להפעיל את המזנון.לצערנו  –מזנון   

לשמחתנו ניגשו מספר מועמדים מהישוב ומחוצה לו. –כי שחיה ימדר  

ישנם מספר אופציות מהישוב ומחוצה לו וכן מספר נערים )שמשית( שיצאו לקורס מצילים ויתגברו אותנו  –מצילים 

נשמח לעוד מתנדבים מהישוב.בהמשך. גם תחום זה בעייתי מאוד השנה ו  

      

       



כדור הסל קירוי מגרש  

מספר פעמים  קהוועדים השונים באלון הגליל עוסקים כבר שנים רבות בסוגיית קירוי מגרש כדור הסל. הנושא ירד מהפר

גג עלה האפשרות לקירוי על ידי חברה פרטית שתקים מערכת סולרית על  2020בעבר בגלל בעיות תקציביות. בתחילת שנת 

 שיבנה מעל מגרש כדור הסל.

לחתימה על הסכם עם חברת דוראל לביצוע קירוי ומערכת  הישוב פעל  28.4.20תאריך אסיפה מהחלטת השך לבהמ

.2020סולארית. ההסכם נחתם לקראת אוגוסט   

פניה לרמ"י התברר בעת הדוראל לצורך רישום בחברת חשמל.  חברת לאחר ההסכם נתבקשנו להציג בעלות על הקרקע ע"י

מימון בעבר למגרשי הספורט(.מהסכם המועצה )כנראה כחלק  בבעלותאת ( נמצהגדול שהקרקע )בחלקה  

.החברהברור ראשוני עם המועצה בזמן המשא ומתן עם  נערךלמרות ש וזאת נתון זה לא היה ידוע  

לממש את ההסכם עם חברת דוראל.בהתאם לכך, לא ניתן היה    

מצד הישוב.לבטל את ההסכם ללא פיצוי הוחלט חברת דוראל  עםבהסכמה הדדית   

להתקשר עם חברת אורמש, שזכתה במכרז המועצה )שבוצעה ע"י החברה הוחלט המצב  בהבנה משותפת עם המועצה

הישוב והמועצה פועלים יחד לחידוש חוזה החכירה של המועצה בשטח מגרשי הספורט כדי לרשום נכון להיום  הכלכלית(.

ועד וה לגתבמקביל אנו פועלים מול חברת אורמש לקבלת הדמיה לקירוי המגרש ולה את הישוב להקצאה בחברת חשמל.

 לאישור סופי.

התנהלות הועד ומנהל גבי רת, נעשתה בדיקה של שני הגופים לוועדת ביקולולאור פניה של אחד התושבים למבקר המועצה 

קיימו לאחר קבלת הדוחות   .חברות אחרותבעיקר לגבי החוזה מול חברת דוראל ואפשרויות חתימה מול  ,הישוב בנושא זה

תהליך מול  העובדה שהשטח נמצא בבעלות המועצה חייבה בסופו של דבר על ההערות שהועלו. הועד וועדת ביקורת דיון

  .)עפי שהוסבר לעיל( הקבלן שנבחר על ידי המועצה

.דוחות מבקר המועצה וועדת ביקורת נמצאים באתר הישוב )בלינק של הפרוטוקולים(  

 

, יהונתן דוכןשבוע טוב  

מנהל הישוב והקהילה   


