פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  8/21אשר התקיימה ביום  12.12.2021בשעה  20:00במועצה
נוכחים:
אריה שרון  -ראש המועצה ,אבי אשכנזי ,טל כידן ,גלעד זרקה ,גלקין רחלי ,גולדינר אייל ,ליאור
בכר ,עירית וייס.
נעדרים:
נאוה גלעד ,מאיר סיטבון.
משתתפים:
כאמל חלבי  -גזבר/מזכיר ,עו"ד אריאל משה  -יועץ משפטי ,שי לוי מתכנן.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול.
 .2אישור מתכנן קרן שטחים פתוחים.
 .3דיווח וועדת אלימות.
 .4שטח המועצה -הפקעה.
 .5אישור מלגת ספורט.
דיונים והחלטות:
 .1אישור פרוטוקול
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' .7/21
 .2אישור מתכנן קרן שטחים פתוחים
אריה שרון – המועצה זכתה בתקציב של  850אלף  ₪מהקרן לשטחים פתוחים .בהשתתפות רמת
הנדיב ורשות הניקוז הסכום מגיע קרוב למיליון  .₪התקציב מיועד לפרויקט נופי אקולוגי במקטע
נחל תנינים העובר באלונה.
ועדת ההתקשרויות דנה בשתי ההצעות שהוגשו לביצוע סקר אקולוגי ,שירותי ניהול תכנון מלאים,
והמליצה על ההצעה של שי לוי שענתה על הדרישות והייתה זולה יותר .הזמנתי את שי הנמצא בחוץ
להציג בפני המליאה את הצעתו.
אייל נכנס למליאה:
המתכנן שי לוי  -גישת הניהול בשיקום נחל תנינים היא חשיבה אינטגרטיבית לפתרונות יצירתיים
מבוססי טבע דוגמת תכנון אקו  -הידרולוגי ,וממשק בין צרכי הטבע לצרכים תיירותיים של פנאי
ונופש .אנו חושבים שצריך לאזן בין שני צרכים מרכזיים אלו .אפיון נכון של הפרוגרמה והכרת כלל
הצרכים והמשתנים בשטח יאפשר ליצור תכנון שישפר את התשתיות לציבור המבקרים לצד שמירה
על ערכי הטבע.
ההצעה שלנו כוללת:
א .יעוץ אקולוגי וסקר הידרו-ביולוגי אשר כולל יעוץ ותכנון אקולוגי מלא משלב גיבוש הפרוגרמה
ועד השלמת התכנון ופיקוח עליון לרכיבים האקולוגיים בפרויקט.
ב .ניהול הפרויקט אשר כולל שירותי ניהול תכנון מלאים לרבות קיום ישיבות ,סיוע בגיוס צוות
תכנון ,ניהול צוות התכנון ,ניהול תקציב ,הגדרת לו"ז ואבני דרך ,תיאום ממשקי עבודה בין
השותפים השונים ,הצגת מצגות וחומרים.

ליאור בכר -אחת הבעיות שיש בנחל תנינים היא הממשק לכביש .השאלה איך מגדירים את הנחל.
האם הנחל עצמו או גם השטח מסביבו .האם יש חשיבה לנתב את המבקרים לשטחים ולא לישובים.
איך תכנון פרויקט זה מתחבר לתכנית הכוללנית?
גלעד זרקה  -לדעתי אנחנו מחמיצים את המטרה .כאשר מספקים אמצעי ישיבה בסביבת הנחל אנו
מושכים יותר מבקרים .במצב שהמועצה לא גובה כסף מהמבקרים גם זה יהווה עול על המועצה
והתושבים.
רחלי גלקין – שמענו רעיונות יפים אך לדעתי עלות ההצעה שהוצגה הרבה מעל התקציב שאושר.
האם בתוך התקציב יש התייחסות לתחזוקה השוטפת והשיקום בהמשך .אנו לא צריכים לפחד
מהמצב הקיים וחדירת קהל שלא רוצים בו אלא להתמודד איתו ולמצוא פתרונות.
אריה שרון – אנו מבצעים סקר אקולוגי והמתכנן מגיש פרוגרמה עם הצעות שונות .תהיה וועדת
היגוי ונבחר מה שמתאים לאלונה.
שי לוי  -כמובן תוואי הנחל גם שטח מסביבו .אנו צריכים להיות זהירים בקשירת פרויקט זה עם
תכניות אחרות במטרה לא לעכב .הנושא האקולוגי הוא הליבה של הנחל והוא סיבה לצמצם את
כמות המבקרים .אפשר לאפשר לציבור מקטע קטן .יש אפשרויות שונות לגיוון (חניון בחוץ ודברים
נוספים).
החלטה:
 .1מליאת המועצה מאשרת את המלצות ועדת ההתקשרויות ומקבלת את ההצעה של המתכנן שי
לוי.
 .2מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדת היגוי לפרויקט תכנון שיקום נחל תנינים.
 .3דיווח ועדת אלימות
אריה שרון  -הנושא הועלה לאחרונה בכל רחבי המדינה .קיימנו ישיבה לוועדת האלימות עם נציגים
ממשרד החינוך ובעלי תפקידים שונים הקשורים לעניין .הדיון היה ענייני ושמענו ממנהלי המוסדות
אצלנו איך העניין מטופל.
צריך לציין כי מצבנו טוב יחסית ,אך אי אפשר להתעלם מהשפעת הקורונה על חיינו .סוכם כי נקבל
מלווים מקצועיים ממשרד החינוך כולל הדרכת הורים .נתכנס בהמשך עם הגורמים השונים אשר
יסייעו לנו וכך נתקדם.
עירית וייס – ישיבת ועדת אלימות התמקדה בדיווחים של הגורמים השונים אצלנו וצורת הטיפול
בעניין .הכוונה שהוועדה תתכנס בהמשך בתדירות גבוהה יותר ותדון בכל בעיה שתעלה.
טל כידן – האם יש מסקנות ופעולות שיצאו בעקבות ישיבת הוועדה?
גלעד זרקה  -מדיווחים של בעלי התפקידים אצלנו לא שמענו משהו חריג אלא צוין כי מצבנו טוב.
 .4שטח המועצה הפקעה
אריה שרון – שטח בניין המועצה מסומן בתב"ע הקיימת בשטח חום למבנה ציבור שאותו רשאית
הרשות המקומית להפקיע ע"פ חוק.

בתב"ע החדשה של מושב עמיקם שטח המועצה מוחרג ממשבצת המושב ומיועד לאותו ייעוד של
מבני ציבור .מבוקש לאשר את הפקעת השטח גוש מס'  11984חלק מחלקה  ,17בשטח של 1736
מ"ר.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד הפקעת שטח של  1736מ"ר מחלקה  17בגוש .11984
 .5אישור מלגת ספורט
אריה שרון  -יותם דשא מעמיקם חבר בסגל האולימפי לאולימפיאדת פריס באופני הרים.
המשפחה משקיעה הרבה משאבים לטובת הילד .הייתה פנייה למועצה ובקשה למלגה .אני רואה
מקום לתמוך במשפחה ולעודד אותם ,ומציע לאשר מלגה של .₪ 1500
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת מלגה בסך  ₪ 1500ליותם דשא.
אייל גולדינר  -אני רוצה להעלות נושא ההסעות .נודע לי כי ילדים מחכים זמן רב בבית הספר
כרמים עד הגעת האוטובוס.
ליאור בכר  -דנו בנושא בוועדת חינוך .אנו מנסים למצוא פתרון לעניין.
 .6אישור פתיחת חשבון להורי כיתות שכבת ז'
מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון בבנק הדואר להורי שכבת ז'.
בעלי זכות חתימה בחשבון:
 .1עדי נוימן ת.ז.061265518 .
 .2עינת ברקת ת.ז.040466021 .
רשם :כאמל חלבי
גזבר/מזכיר

אריה שרון
ראש המועצה

