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פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  5.21מיום  18.8.2021בשעה  20:30במשרדי המועצה
נוכחים:
אריה שרון  -ראש המועצה ,מאיר סיטבון ,טל כידן ,גלעד זרקה ,אייל גולדינר ,רחל גלקין ,נאוה גלעד,
ליאור בכר.
נעדרים:
אבי אשכנזי  ,עירית וייס.
משתתפים:
כאמל חלבי -גזבר/מזכיר ,עו"ד משה אריאל – יועץ משפטי ,חוסאם עבדי – יועץ ביוב.
על סדר היום:
.1אישור פרוטוקולים.
.2הצגת פרוייקט ביוב.
.3אישור תרומה כנסת עמיקם.
.4הארכת העסקת עובדת רווחה.
.5אפשרות העתקת חזירי בר מחיפה להר חורשן.
.6הטמעת תכנית לימודי טבע וסביבה במוסדות החינוך.
.7פקיד רישוי עסקים (מחוץ לסדר היום).
.8קול קורא שטחים פתוחים (מחוץ לסדר היום).
דיונים והחלטות:
 .1אישור פרוטוקולים
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס' .3.21
 .2הצגת פרוייקט ביוב
אריה שרון  -הזמנתי את חוסאם עבאדי אשר מלווה אותנו לתת סקירה על סטאטוס פרוייקט הביוב.
מבחינתנו אנו עושים כל מה שצריך לקדם את הפרוייקט כולל הדאגה לאישור תקציב .אך אנו תלויים
במוסדות ומשרדי ממשלה כולל אישור תקציב המדינה.
חוסאם עאבדי  -מציג במצגת סטאטוס הפרוייקט אחרי כל העיכובים בעניין ההיתר לתחנת הסניקה
שלא קשור למועצה ,התקדמנו עם כל האישורים ואנו לקראת הוצאת ההיתר.
תנאי לקבלת תקציב מדינה זה אישור תחנת הסניקה .עלות הפרוייקט כ 50 -מליון  .₪אחרי השלמת
כל האישורים נכין את תיק המכרז .הפרוייקט כנראה יחולק למספר פרוייקטים והשאיפה לבצע אותם
במקביל.
.3אישור תרומה בית כנסת עמיקם
אריה שרון – עלות בניית בית הכנסת כמליון ומאה אלף  .₪יש לנו תקציב של  600אלף  ₪ממשרד
הדתות והיתרה מתרומות .פנינו לקרן זכור לאברהם ובקשנו תרומה והם נענו בחיוב .נציגי הקרן
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ביקרו אצלנו וסיירו באיזור בית הכנסת .התרומה שאושרה היא  360אלף  + ₪ארון קודש +במת
תפילה .סכום התרומה יכול להגיע ל 500 -אלף .₪
המליאה אמורה לאשר את התרומה בכפוף להצהרה שלי כי:
למועצה אין ולא היה כל קשר עיסקי או אחר עם העמותה למעט הפנייה לקבלת תרומה זו.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת קבלת התרומה מקרן פיצ'טו ע"ש קרן זכור לאברהם.
 .4הארכת העסקת עובדת רווחה
אריה שרון – דינה הדר עובדת זכאות במחלקת הרווחה הגיעה לגיל  .70ביקשה להאריך את העסקתה.
דינה עובדת מצוינת ותורמת מעבר לתפקידה .צירפה אישור רפואי .משרד הרווחה אישר את הבקשה
בתנאי שתאושר במליאת המועצה ובוועדת שירות של המועצה .אבקש לאשר את הארכת ההעסקה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הבקשה של דינה הדר להארכת העסקתה.
 .5אפשרות העתקת חזירי בר מחיפה להר חורשן
אריה שרון  -פורסם בתקשורת כי ישנו הסכם בין עיריית חיפה לרשות הטבע והגנים להעביר את
חזירי הבר שבעיר מהשטח העירוני להר חורשן .ראשי רשויות האשכול באזור מתנגדים למהלך .כתבנו
מכתב למנכ"ל רשות הטבע והגנים בו הבענו את התנגדותנו הנחרצת ובנוסף ביקשנו לקבל את ההסכם
במידה והוא קיים.
מאיר סיטבון  -לדעתי המהלך לא יצא לפועל הם רק רצו להרגיע את התושבים.
רחל גלקין  -יש לעקר את הזכרים וזה יפתור את הבעיה בכל הארץ.
נאוה גלעד  -צריך לעגן את פחי האשפה ,לייצר מקורות מים בתוך האזורים המיועדים וזה מה
שהחזירים צריכים.
אריה שרון  -אני עומד מול רשות הטבע והגנים .הבטיחו לגדר אבל השנה יש להם בעיה כספית .יהיה
לנו שיתוף פעולה איתם עתידי ,אני עומד על זה.
.6הטמעת תכנית לימוד טבע וסביבה במוסדות חינוך
אריה שרון  -הנושא חשוב .אנו צריכים לחשוב איך לחזק את חיבור הטבע למערכת החינוך .אנו חיים
בלב טבע ויש לנו הרבה ערכים להכניס לדמות הבוגר שלנו ,ולכן אני פועל להכניס את נושא הטבע
והקיימות למערכת החינוך .קיימתי כמה פגישות עם בעלי תפקידים במערך החינוך לבדוק איך ניתן
להטמיע את העניין במערכת החינוך.
גלעד זרקה  -אפשר להכניס גם את כל הקטע של ניקיון יערות.
מאיר סיטבון  -השאלה אם אנו משנים את תכנית הלימודים ,ועל חשבון מה נכניס את נושא לימודי
הטבע.
ליאור בכר -אלונה התברכה ויש הרבה בתי ספר שעוסקים בטבע .העניין לקחת את הטבע ככלי פדגוגי
ולהשתמש בו בתור תורה קיימת .יש לנו באזור כלים פדגוגים שחבל לא להשתמש בהם .זה שינוי
תפיסה פדגוגי שמתבצע היום בבתי ספר אחרים.
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רחל גלקין – בעקבות הקורונה משרד החינוך מעודד למידה במרחבים פתוחים .לנו יש משאב שאנו
חיים בתוכו ונפלא לנצל אותו .בית ספר אלונה מלפני הרבה שנים פורץ דרך ,יש לנו פינת חי ,פרוייקט
הזיתים ,בז אדום ,שביל הנחל .תכנית הלימודים היא בסיס אשר בתוכו למנהל יש חופש פעולה.
.7פקיד רישוי עסקים
אריה שרון -קיבלנו לעבודה מפקח רישוי עסקים אשר נבחר במכרז אשר יטפל גם בפיקוח כללי ,שמו
אילן וקנין ת.ז 025203943 .ואני מבקש לאשר אותו גם למתן דוחות ע"פ הצורך.
גלעד זרקה -אני מבקש שהמדיניות של המועצה כלפי התושבים קודם כל של הידברות.
רחל גלקין -ראיתי פרסום שרשויות מהאזור פתחו מרכז סיוע לבעלי עסקים ואנחנו לא שם .האם נוכל
להיעזר בו?
אריה שרון -אנו מטפלים ומנסים לפתור את הבעיות של בעלי העסקים ,יש לנו בעיות ייחודיות
שברובם קבלת היתר בנייה ואנו מנסים לפתור אותן.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת למפקח אילן וקנין מתן דוחות ע"פ חוק הניקיון.
.8קול קורא שטחים פתוחים
אריה שרון -אושר לנו תקציב ע"פ הקול הקורא שהגשנו לקרן בסך  850אלף ש:ח .יש לנו גם סכום
מרשות הניקוז ורמת הנדיב כך שניתן לנצל את כל הסכום לתכניות בשטחים פתוחים והנחלים.
גלעד זרקה -ניתן לעשות פרויקטים לטובת הקהילה .כגון מסלול הליכה מוסדר.
רחל גלקין -האם אנחנו יכולים להשפיע על התכנית ומה שיהיה בסביבה?
נאוה גלעד -יש את ועדת איכות הסביבה.
מאיר סיטבון -לחקלאים יש בעיה גם ככה ואם נפתח סביב הנחל ,הבעיה תוחמר .צריך שיתוף
חקלאים.
אריה שרון -לא יהיה על חשבון החקלאיים .אנחנו נשתף אותם.
טל כידן -אני רוצה להעלות נושא חשוב .אני מקבל פניות מתושבים אשר מתלוננים על כך שאין חזון
לדור העתיד בכל הקשור למגורים .הכוונה היא שאין מקום לצעירים שלנו לבנות את ביתם בעתיד
באזור מגוריהם .בן מקום שירצה לגור פה לא יוכל .להוסיף עוד בנייה ביישובים שלנו זה בעייתי ולכן
אופציה שיכולה לעלות על השולחן היא להקים יישוב רביעי .אני מעלה פה רעיון.
אריה שרון -לחלום זה בסדר אבל צריך להיות מציאותי.
רחל גלקין -חזון לא צריך להיות בר ביצוע ,קודם תחלום ,אחר כך תבצע .יש תקדים של מועצות
אזוריות שיש להן ישובים קהילתיים .צריך לחשוב על ישוב ירוק שלא מבזבז משאבי קרקע יקרים עם
בנייה רוויה .אנו צריכים לשבת "קבוצת חולמים" ולהתקדם עם זה .ייקח לנו זמן .הנכדים שלנו
ירוויחו מזה.

רשם :כאמל חלבי
גזבר/מזכיר

אריה שרון
ראש המועצה
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