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.הסתיימו בהצלחה וללא בעיות מיוחדות או חריגה בתקציב' תשתיות שלב א-

יצא המכרז על מבנה הקהילה  20.07.21ב -

.קבלנים18השתתפו בסיור , בוצע סיור קבלנים27.07.21ב -

(  40%כ )המכרז נותן משקל רב , פ תוצאות המכרז"המכרז יסתיים ויחל תהליך בחירת הקבלן ע15.08.21ב -

.להתרשמות והמלצות על הקבלן ולא רק המחיר הזול ביותר

.חודשים מבחירת הקבלן12-18הליך בניית המבנה כ -

דרכי תקשורת 

mazkirut@alonhagalil.org.ilמייל מזכירות 

04-9865140משרד 

יהונתן דוכן , מנהל הישוב והקהילה

mazkir@alonhagalil.org.il

052-8699410נייד 

קהילתי  , אני עומד לרשותכם בכל נושא מוניציפאלי
.ואישי

פינוי פסולת וגזם

מועדי הפינוי מפורסמים באתר ביומן

מוקדי שירות נוספים 

24/7( ביוב)מועצה ויובלי העמק 

או באתר 04-6520100
http://www.emekyizrael.org.il/

או באתר* 2120(   נתיבי ישראל)י "נת

https://www.iroads.co.il/

יש לפנות בכל מפגע שנוצר על פי התחום והעניין

מבנה קהילה

קירוי מגרש ספורט 

.אסדרה למתקני ייצור באנרגיות מתחדשותהתקבל אישור חברת חשמל ל 21.07.21ב -

.  ל נכנסה להליך בקשת היתר לקירוי והמתקן"חברת אורמש שזכתה במכרז החכ-

.בחודשים הקרובים הישוב וחברת אורמש יכנסו לתהליך תכנון הקירוי-

(.שנה)יום 365החברה מחיובת בסיום הקמת הקירוי ומערכת הסולארית תוך -

mailto:mazkirut@alonhagalil.org.il
mailto:mazkir@alonhagalil.org.il
http://www.emekyizrael.org.il/
https://www.iroads.co.il/
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.מועצה ומשרד השיכון, הסתיים הליך התכנון המשותף לישוב-

.חודשים8-12הליך זה לוקח כ . במשרד השיכון והמנהל, ההרחבה בהליך שיפוט וקביעת עלויות המגרשים-

:מספר דגשים , פ הנחיות המנהל"לאחר הליך זה יחל הליך שיווק המגרשים ע-

הליך זה טרם נקבע לכן אין מידע נוסף. א

.אין רשימות המתנה. ב

.אנחנו תלויים בגופים חיצונים לכן לוחות הזמנים יכולים להשתנות. ג

מרכז הישוב' יח30הרחבה 

הרחבת חקלאים( + מתחת לבריכה)' יח37ע "תב

'  יח37ע "תב-

.ע"הסתיים הליך תכנון התב

.התוכניות הוגשו לאישור הרשויות הרלוונטיות

הרחבת חקלאים  -

.עברו הערות למתכנן החקלאים לצורך תאום התוכניות
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מרכז תפעול ומחזור יישובית-

.הסתיים הליך מדידות השטח ותכנון המרכז. א

.התקיים תאום תכוניות עם החקלאים הצמודים למרכז וועד החקלאים. ב

.ממתינים לקבלת תקציב מהמועצה להקמת אזור מחזור ופסולת גדולה. ג

.90Kלמרות שאושר בתקציב , ביצוע יהיה על פי יתרות תקציביות בלבד. ד

רחוב האלונים  -

.בהליך תכנון הרחוב ובהמשך יבוצע שיתוף תושבי הרחוב להשלמת התכנון, הושלם מדידת הרחוב

(החדש)מכולת ומרכז הישוב -

.חניות הגנים, בהליך תכנון כל אזור המועדון, הושלמו מדידות השטח

.(לאחר השלמת מבנה הקהילה)ברצוננו להיות מוכנים להעברת המכולת למועדון 

.מתכנן נוף ומתכנן כבישים, צוותי משנה, י ועדת תכנון"כל התוכניות מבוצעות ע* 

פרויקטים ותכנונים עתידים
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.בקלפי את הצעת הפשרה שהציג הועד אישר הישוב -

.נחתם הסכם עקרונות שגובש בין הישוב לחברת צומת אלון הגליל26.07.21ב -

.פ הסכם הפשרה"ג ועדת יזרעאלים ע"י חברת צומת אלון הגליל תוכנית חדשה למרלו"הוגשו ע29.07.21ב -

החומר יפורסם לציבור-

ג "מרלו

כביש גישה לאלון הגליל

.ל יעד מרכזי"הועד רואה בהסדרת הכביש הנ-

ראש המועצה ומהנדס המועצה העלו נציגי הועד מספר נקודות. עם ס29.07.21בפגישה שהתקיימה ב -

.דרישה לכיכר. א

הסדרת ותאום בין התוכניות  . ב

התערבותו ומעורבותו של ראש המועצה בכל נושא הכיכר והדרך. ג

.י מהנדס המועצה ויופץ לציבור"סיכום מסודר יצא ע-
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שים  "בחודש האחרון אנחנו בהליך חפיפה בין הרב-

.איציק אוחנה נכנס לתפקיד ומבצע חפיפה עם אלון לויטה על כל הביטי התפקיד

פועלת במרץ בהובלתו של שרון שוורץ, ועדת ביטחון המתחדש-

.גיבוש תפיסת הביטחון היישובית. א

.הרחבת כיתת הכוננות והכנסת לכשירות מבצעית. ב

.המהווים גורם משמעותי באזור" המתמידים"הגדלת המתנדבים . ג

.גיבוש תפיסת הפעלת כיבוי אש. ד

י "ריענון צוות ביטחון צח. ה

ביטחון 
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15.07.21מיכל עזרא החליפה את ורד ונכנסה לתפקידה כמנהלת הגנים ב -

.ב והגדרת התקציב לשנה זו"סיימנו את הרישום לשנת תשפ-

.למרות התייקרויות במשק ועליות שכר, הצלחנו גם השנה לא לעלות מחירים להורים-

.בהדרכתה של מיקה ובליווי צמוד של איילת שפיגלר וועדת חינוך, ג-השבוע החל לפעול קייטנת לילדי א-

.אנחנו במאמץ לפתוח צהרון גם השנה ולתת מענה לצרכי ההורים: ג -צהרון לכיתות א-

.צוות הורים והישוב מקיימים דיונים והכנות לקראת פתיחת הפעילות השנה: ג -פעילות שישי לילדי כיתות א-

חינוך הגיל הרך

חינוך נוער

.מזל טוב לנתלי וניב לרגל נישואים-

.....למרות זאת-

.פעילויות וימי כיף של הישוב והמועצה, טיולים, ים"קורס מדצ–הפעילות בעיצומה ובמלוא הכוח 
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רצוי לעקוב אחרי  , לא רושם מה היה ומה מתוכנן כי רוב הסיכוי שאשכח משהו, מופעים ופעילות בלי סוף, וואוו

.מכל הטוב הזהולהנותהפרסומים 

אירוע פרידה

אתמול נפרדנו בקפה אלונה  

.אביעזר חיון ולימור לב, צביקה אופיר, ניר סיני, איתי קרין–מועד הישוב היוצא 

פישבייןורד חבושה –ממנהלת הגנים 

לויטהאלון –ש הישוב "רב

אכלנו ושתינו קפה ללא סוף, נשאו דברי פרידה והערכה, היה אירוע מרגש מאוד

תודות  

וועדת תרבות. הפרחיםצחרדורון , חובב ואורן על המוסיקה, כיבוד-רשף המיה . ומרגלית מהקפהה'שרהל, ה'יענקל

תרבות 
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אירוע פרידה

,שבת שלום
יהונתן דוכן מנהל הישוב והקהילה 


