פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  5/19אשר התקיימה ביום  1.7.19בשעה 20.00 :במשרדי המועצה
נוכחים  -אריה שרון -ראש המועצה ,נאוה גלעד ,עירית וייס ,גלעד זרקה ,שחף טנדט ,אייל כהן,
מאיר סיטבון
נעדרים  -ליאור בכר ,טל כידן ,אבי אשכנזי.
משתתפים – כאמל חלבי -גזבר/מזכיר ,אייל שני -מנהל אגף הפיקוח באיגוד ערים לאיכות הסביבה.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול.
 .2אישור צו הארנונה לשנת .2020
 .3התקשרות עם מתכנן תאורת לד.
 .4הצעה למיזם משותף כפר קרע.
 .5פסולת אלקטרונית.
 .6תכנית כוללנית.
 .7אישור הנגשה בבי"ס בסך  110אלף .₪
דיונים והחלטות:
 .1אישור פרוטוקול.
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' .4/19
 .2אישור צו הארנונה לשנת .2020
דיונים והחלטות.
אריה שרון – צו הארנונה נשלח לחברי המועצה לפני עשה ימים .בעיקרון יש תוספת של  2.58%שהיא
תוספת ארצית על פי הנחיות משרד הפנים ,ואנו מחוייבים להעלות ע"פ] התקנות.
כאמל חלבי – התוספת מורכבת מ 50% -מדד שכר ציבורי .וכך נקבע שיעור העדכון לשנת  2020אשר
יעמוד על .2.58%
החלטה  -מליאת המועצה מאשרת את צו הארנונה לשנת .2020

 .3התקשרות עם מתכנן תאורת לד.
אריה שרון  -אני הזמנתי לישיבה את אייל שני מאיגוד ערים לאיכות הסביבה שאנו מתייעצים איתם
בנושאים מקצועיים סביבתיים .אייל ליווה אותנו בישיבות עם יועצים והוא יתייחס לנושא.
אייל שני  -בנושא החלפת תאורה ללד.
 .1נערכו פגישות עם  2יועצים.
 .2קיימים כמובן עוד יועצים בתחום.
 .3מומלץ לחתום על הסכם עם חברת אנרגיה ירוקה ,וזאת מהטעמים הבאים:
א .יועץ מוכר.
ב .זול יותר מרמי אלוביץ.
ג .הוזלת עלויות הייעוץ -יועץ גם של חוף כרמל.
ד .הוזלת עלויות החלפת התאורה ללד שכן במכרז משותף עם חוף כרמל צפויות עלויות זולות יותר
לכל גוף תאורה בגלל היתרון לגודל.
. 4החלפת תאורה ללד דורשת החלפת כל גוף התאורה ,ולעיתים גם את הזרוע .אין צורך להחליף את
העמוד.
.5ככל הניתן לא יוחלף החיווט בעמוד.
.6לפי ממצאי הסקר ישופצו גם מרכזיות התאורה.
.7גוף תאורה מסוג לד מאפשר שטף אור רציף יותר ,וקביעת גיאומטריות אור כך שתתאים לרחוב
ספציפי.
.8למניעת זיהום אור מומלץ לבחור בתאורה בגוון "חם" – פחות מ.K3500 -
נאוה גלעד  -בישיבה קודמת החלטנו לבחון את הנושא בהתייחס לפגיעה באיכות השינה ודברים
אחרים.
אייל שני  -כפי שהסברתי ע"מ למנוע זיהום מומלץ לבחור תאורה בגוון "חם" פחות מ.K3500 -
מאיר סיטבון  -מאיזה תקציב הפרויקט והאם מחליפים כבלים ומתייחסים לתאורה גם במגרשים?
אריה שרון  -עלות הפרויקט תכוסה מהחיסכון בחשמל במשך חמש שנים בערך בנוסף לעלות האחזקה
שיש לה אחריות לעשר שנים.
גלעד זרקה  -האם יש הערכה בכל המושבים לצריכה והאם הפרויקט על בסיס העמודים הקיימים?
אריה שרון  -כן .על בסיס הקיים .פנינו לשני מתכננים שהומלץ לנו עליהם .עם חברת אנרגיה ירוקה יש
יותר כדאיות שהם גם מתכננים את הפרויקט במועצה אזורית חוף הכרמל .ולכן אם נצטרף אליהם יהיה
יתרון לגודל ונחסוך בעלויות.
אייל כהן – אני חושב אחרת .במקום לעשות פרויקט קטן וממוקד ולסיים בזמן סביר ,אנו נלך לפרויקט
של  15ישובים וכך מסתבכים ומאריכים את תקופת ביצוע הפרויקט.
שחף טנדט  -אפשר לבדוק את לוחות הזמנים ,מתי הולכים על תכנון וכמה זמן ייקח.

עירית וייס  -אני מגיעה לישיבות מועצה ונדרשת להצביע על דברים בהם אני לא מבינה ואני לא מקבלת
מספיק מידע לפני הישיבה.
אריה שרון  -אנחנו לא שונים ממקומות אחרים .לעניין תאורת הלד הנושא כבר הועלה בישיבות קודמות
ובישיבה זו אנו מתקדמים לבחירת המתכננים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת לבצע את פרויקט תאורת לד במשותף עם מ.א .חוף הכרמל .שישה הצביעו
בעד .אחד התנגד (אייל כהן).
 ..4פסולת אלקטרונית
אריה שרון  -בישיבה קודמת יו"ר הועדה לאיכות הסביבה העלה המלצות בדיון שהיה להם .בין היתר
עלה עניין ההתקשרות לאיסוף פסולת אלקטרונית.
אייל שני  -בנושא פסולת אלקטרונית:
 .1המדינה הסמיכה שני גופים מוכרים לנושא  -אקומיוניטי ומאי.
 .2הפגשנות עם נציגי הגוף המוכר " אקומיונטי".
 .3אין הבדל מהותי בהתקשרות בין שתי החברות ,אולם אנו מעדיפים לעבוד מול אקומיונוטי מהסיבה
שהם מעסיקים עובדים בעלי מוגבלויות.
 .4להצעה שלהם שני מרכיבים:
א .ארגזים לאיסוף סוללות למיחזור בכל אחת מהמכולות בישובים ,ועוד אחת בבית הספר .הארגזים
יפונו על ידי עובדי המועצה לחבית מרכזית אחת.
ב" .מחסן מרכזי" אחד לפסולת אלקטרונית "בינונית" – צגי מחשב ,מדפסות ,מחשבים ועוד.
 .5ללא עלות למועצה.
 .6הדרכות בנושא על ידי אקומיוניטי בבית הספר.
שחף טנדט  -יוזמה מבורכת אבל המחסן המרכזי לא צריך להיות בעמיקם כי כל הזבל יהיה ליד
המכולת.
אריה שרון  -תהיה תקופת ניסיון ואז נבחן את ההשלכות .חשוב שתהיה הסברה טובה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את ההסכם עם חברת אקומיוניטי.

 .5תכנית כוללנית
אריה שרון  -דיווחנו בהרחבה בישיבה קודמת על התוכנית הכוללנית לאלונה ??? בשיתוף עם מועצה
אזורית מנשה .היום אני מדווח כי מבין  4משרדי תכנון שהגישו נבחר ע"י הוועדה המשותפת שלנו
ומנשה המשרד עדן בר "בר לוי דיין".
 .6הצעה למיזם משותף עם כפר קרע.
אריה שרון  -יש לי תקשורת טובה עם ראש מועצת כפר קרע ,ובישיבות בינינו העלנו נושאים ומיזמים
משותפים שניתן לקדם .ישבנו אצל שר הכלכלה בעניין אזור תעשייה משותף אשר נתן את ברכתו
לנושא .ראש מועצת כפר קרע מציע עוד שיתופים בנושאי תרבות ואיכות הסביבה .לאחרונה ראש
מועצת כפר קרע פנה למשרד התחבורה וביקש את עזרתי שתהיה ירידה מכביש  65והתחברות לכביש
 6לכיוון כפר קרע.
נאוה גלעד  -יש לנו חיבורים עם כפר קרע ,ערערה ,באקה ,וג'סר בהקשר של מיזם נשים בעסקים.
בשנתיים האחרונות אנו מריצים את הפרויקט שנקרא "נשים מבשלות שלום" .הכוונה להעמיק את
הקשר כך שבפסטיבל נחל תנינים שמתקיים כל שנה ,השנה אפשר לשבת אתם ולתכנן גם עם ג'סר
אלזרקה.
החלטה:
מליאת המועצה מברכת על הליכה למיזמים משותפים עם כפר קרע.
 .7אישור תקציב  110אלף  ₪ממשרד החינוך להנגשה.
אריה שרון  -ב 13.6 -הוזמנה מנהלת מחלקת בינוי במשרד החינוך לסיור באשכול גנים ובבית ספר.
בסיור אישרה לנו במיידי  110אלף  ₪לשיפוצים והנגשה בבית הספר ונושאים נוספים שאנו נגיש
במסגרת קולות קוראים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת הרשאה בסך  110אלף  ₪להנגשה בבית הספר.

רשם :כאמל חלבי

גזבר /מזכיר

אריה שרון

ראש המועצה

