פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  2.2019אשר התקיימה ביום  26.2.2019בשעה 20.00 :במועצה

נוכחים:
אריה שרון – ראש המועצה ,אבי אשכנזי ,טל כידן ,גלעד זרקה ,שחף טנדט ,אייל כהן ,ליאור בכר,
נאוה גלעד.
נעדרים:
מאיר סיטבון  ,עירית וייס.
משתתפים:
כאמל חלבי -גזבר'/מזכיר ,עו"ד אריאל משה -יועץ משפטי ,מתכנן -אילן צבי ,בשארי רחל -מנהלת
מחלקת חינוך.
על סדר היום:
.1אישור פרוטוקול.
.2הצגת פרוייקט-.מתחם נוער באביאל.
.3הצעה להחלפת תאורה קיימת באלונה לתאורת לד.
.4דיווח בנושא תכנית להסדרת מגורי עובדים זמניים בחקלאות.
.5דיווח בנושא אסדת הגז.
.6בקשה של טל כעידן – יוזמה להקמת בי"ס אזורי.
דיונים והחלטות:
.1אישור פרוטוקול
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול .1.2019
.2הצגת פרוייקט מתחם נוער אביאל
אריה שרון נותן סקירה מקדימה על מה שנעשה עד היום בפרויקט מתחם הנוער באביאל.
אדריכל אילן צבי המתכנן מציג את תכנית המתחם במצגת ובמפות ומציין שזו תכנית מעודכנת שעברה
מספר שינויים(.מצ"ב המצגת לפרוטוקול).
חברי המועצה שואלים שאלות ומבקשים הבהרות לתכנית המתחם.
נאוה גלעד הציעה לבנות שירותים במתחם.

ליאור בכר מספר לחברי המועצה על יוזמתו לקידום מתחם הנוער תהליך ההעברה מאביאל והחלוקה
הפנימית של המבנים.
אייל כהן מציע להגדיל את שטח כיתות הלימוד ומעיר כי למבנים מעץ יש עלות אחזקה גבוהה.
שחף טנדט – מזכיר כי בעבר דובר על רצון תושבים להקמת בריכת שחייה ביקש לשקול את האפשרות
אריה שרון – שקלנו בזמנו  ,עלויות גבוהות מאוד שאין ביכולתנו לעמוד בהן.
טל כידן מבקש לבדוק את עניין התאורה במתחם.
אילן צבי  :התאורה המתוכננת היא סולארית
אריה שרון – אני מציג את התכנית ומבקש את אישור המליאה עם כל ההערות שהתקבלו .המתכנן
יתייחס להערות ויציג שוב את התכנית במליאה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הצעת ראש המועצה פה אחד.
.3הצעה להחלפת תאורה קיימת באלונה לתאורת לד
אריה שרון מתאר את המצב הקיים של התאורה בישובי המועצה ואת ההצעה שהעלה אבי אשכנזי
להחליף את התאורה הקיימת באלונה לתאורת לד .התקיימו פגישות עם מספר חברות ונעשו סקרים
במושב עמיקם וגבעת-נילי .החיסכון בתאורה מכסה על עלות הפרוייקט תוך שש עד שבע שנים.
נאוה גלעד -ע"פ מחקרים שקראתי תאורת הלד משבשת ובעיתית כמו מסכי הסמארטפונים והטלוויזיה.
לכן שווה לבדוק שוב את העניין.
אייל כהן – מבקש לבחון תוספת עמודי תאורה כי לחלק מהרחובות אין בכלל עמודים
כאמל :במסגרת הבדיקה יערך סקר בשלושת הישובים בו משתתפת גם חברת החשמל .על פי דעת
המומחים יש חיסכון רב שיממן את עלות הפרוייקט לתקופה כשש עד שבע שנים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד להמשיך בבדיקה ובהמשך ביצוע הפרוייקט.
 .4בקשה של טל כידן -יוזמה להקמת בי"ס אזורי
טל כידן מציג בהרחבה ובעזרת מצגת את הרעיון להקמת בי"ס על אזורי ,שלדבריו ישרת את תושבי
בנימינה -גבעת עדה ,מוא"ז מנשה ואלונה והחלופות למיקומו (מצ"ב המצגת לפרוטוקול).
חברי המועצה מברכים את טל כידן על הרעיון והתכנית שהעלה
אריה שרון – מברך את טל ומתייחס לפערים הקיימים בין החזון והתכנית שהוצגה לבין המציאות
הקיימת ,תכניות המועצות האחרות ותכנית משרד החינוך ומבטיח לקיים בהקדם פגישה עם מנהל
המחוז במשרד החינוך על מנת ולבחון ולשמוע את עמדתם.

.5דיווח בנושא תכנית להסדרת מגורי עובדים זמניים בחקלאות
ראש המועצה מדווח ומעדכן ,כי תכנית להסדרת מגורים לעובדים זמניים בחקלאות שקידומה החל
במושב הקודם של המועצה הובאה בשבוע שעבר לדיון והפקדה בוועדה המחוזית חיפה .ההסדרה
הינה מועצתית.
אייל כהן מברך על היוזמה ועל כך שהמועצה היא הראשונה להסדיר מגורים לעובדים זרים.
.6דיווח בנושא אסדת הגז
אריה שרון מעדכן על הצטרפותו לקבוצת ראשי הרשויות באזור להתמודדות עם אתגרי הגז.
טל כידן מציע להיות שותפים מלאים בקואלציה של הרשויות ולתת את חלקנו במאבק.
אריה מציין כי המהלך מובל בעיקר ע"י הרשויות הקרובות ביותר לאסדות הגז שאמורות להינזק בעיקר
במקרה חירום .נדווח על כל התפתחות כולל השתתפות במחאה הציבורית.
נאוה גלעד מדווחת במסגרת תפקידה כיועצת לקידום מעמד האישה על אירועי חודש האישה
הבינלאומי ומבקשת שחברי המועצה יקחו חלק יחד עם התושבים באירועים אלה.

רשם -כאמל חלבי-גזבר/מזכיר  ,אריה שרון – ראש המועצה

