ועדת איכות הסביבה
בימים אלה התכנסה ועדת איכות הסביבה
שכוללת את:
עמוס נצר | יו״ר
ספי בארי | גזבר
חיים זך | נופית
אסף פלד | כפר ביאליק
ערן לרנר | יגור
נמרוד דגן | שער העמקים
רחל סלע | תברואה
בוועדה סקרנו את הבעיות המרכזיות שעלינו להתייחס אליהן .מסרתי שבכוונתי למנות לוועדה
רכז במשרה חלקית שיוכל לרכז את הפעילות ולוודא עבודה סדירה של הוועדה.
סוכם שלישיבה הבאה נזמין את נציגי בז״ן למסור סקירה על פעולותיהם לצמצום הזיהומים.
כמו כן סוכם שהחתום מטה יכין תקציב וסדרי עבודה לשנת .2019
עמוס נצר | ראש המועצה
							

אירועי מחלקת התרבות במועצה | אפריל 2019
סדרת סובב עולם
מופע 4

ASPEN SANTA
FE BALLET
יום ג׳ | 20:30 | 2.4.19

צבעים

דובי זלצר
וחיים חפר

יום ה׳ | 20:30 | 4.4.19
יום ו׳ | 21:30 | 5.4.19

בגדי המלך
החדשים

יום ו׳ | 17:00 | 5.4.19
בראס עלי

יום ו׳ | 17:00 | 12.4.19
בראס עלי

מרי פופינס

חשבוניסט

שבת | 11:00 | 13.4.19

חוג "שלם" במרכז הנוער חוואלד
במסגרת שיתוף פעולה בין קרן "שלם" ,המחלקה
לשירותים חברתיים ,מחלקת ספורט ונוער ,והיחידה
למניעת התנהגויות סיכון ,נפתח בסוף שנת 2018
במרכז הנוער בחוואלד ,חוג "שלם" המשלב ילדים
ונוער בעלי צרכים מיוחדים יחד עם ילדים ללא
מוגבלות .החוג נותן מענה ל 22-נערים ונערות כאשר
חצי מהמשתתפים בעלי צרכים מיוחדים.
מטרת החוג היא שילוב של קבוצות הילדים ובני
הנוער בעלי הצרכים המיוחדים ,תוך כדי הרחבת המעגלים החברתיים שלהם ,והקדשת זמן
לפעילות פנאי מותאמת .בתחילת הפעילות יזמו מובילי החוג מפגש עם הורי הילדים בעלי
הצרכים המיוחדים ,ושמעו מהם על מורכבות גידול של ילד בעל מוגבלות ,הקושי במילוי שעות
הפנאי ,החשיפה והחיבור לנערים ונערות ללא מוגבלות .בהמשך החוג המשתתפים לקחו חלק
בפעילות שכללה :תיפוף בדרבוקות ,סדנת בישול ,סדנאות יצירה ועוד.
זיו ויינגרם | מנהל היחידה למניעת התנהגויות בסיכון
				

האחים אסנר | מופע 5

הצמיד

יום ו׳ | 17:00 | 19.4.2019
בחוואלד

סרט

מראות שבורות
יום ד׳ | 19:30 | 24.4.19

שבת | 17:00 | 13.4.19
בחוואלד
סרט

גויאבות

חוה״מ פסח
יום ג׳ | 18:00 | 23.4.19
ערב משירי
ולאה גולדברג יד פוגשת
רחל המשוררת
יד אחות
יד פוגשת
יד אחות

שבת | 21:00 | 4.5.19

לפרטים ולרכישת כרטיסים | משרד הכרטיסים יד למגינים
www.yadal.co.il | 04-8431500

מועצה אזורית זבולון

מידעון

04
אפריל
2019

גליון מס׳ 3

לאתי כהן עם סיום עבודתך
כמו מעבר בדרכי ההיסטוריה ,עברו שנותייך
במסדרונות המועצה .מיעקב רם בתחילת שנות
השמונים ,דרך נועם דרכיו של משה נצר.
צלחת בשלום את אופיו המיוחד של שלמה חבר
ז״ל ,והגעת לחוף מבטחים אל פתח חדרו של דב
ישורון .אכן דרך ארוכה  -שלושים ושבע שנים.
אתי .המסדרונות יהיו קצת יותר ריקים בין שמונה
לארבע ,אבל החיים יותר חזקים מכל מסדרון
ומכל דלת סגורה .תיצמדי אליהם ,הם יהיו לך כמו ציפור במעופה  -תמיד תחשבי מה לקחת
מכאן ,לא מה השארת ,את שמשאירים ,אחרי כמה שעות אנשים שוכחים ,קחי לך את הרגעים
היפים ,את האנשים היפים ,את השנים הרבות שהן תקופה ארוכה של חיים  -המשיכי באותה
דרך והיא תמשיך ללכת איתך...
יערי משה
								

לתושבי המועצה,
במהלך חג הפסח יהיו משרדי המועצה סגורים
בין התאריכים 19.4.2019-27.4.2019
במועצה יפעל מוקד חירום במהלך כל ימי החג וחול המועד  -חג שמח!

פרטים נוספים באתר דורות | www.dorotzvulun.org.il

יגור ,שער העמקים ,אורנים ,כפר חסידים ,כפר הנוער הדתי ,כפר המכבי,
נופית ,ראס עלי ,חוואלד ,איבטין ,אושה ,רמת יוחנן ,כפר ביאליק.

תושבות ותושבים יקרים,
אנו בעיצומו של תהליך שינוי במועצה .תהליך שמטרתו
לבנות את המועצה ,כך שתוכל להגיע אל חזונה ואל
היעדים שהצבנו לעצמנו בתחומים שונים.
אני שמח לבשר שמליאת המועצה אישרה את המבנה
הארגוני החדש  -זהו מבנה מודרני ,מבוזר ,מבנה של
אגפים ומבנה בו תחומי האחריות ברורים ומאפשרים גם
לי כראש מועצה להיות פנוי להגעה לישובים ,לשיחות
עם תושבים וטיפול אצל ועם גורמי הממשלה.
המבנה נמצא בתהליך אישור של משרד הפנים ולאחריו
נפרסמו עם הסברים .כחלק מתהליך זה אנו בפני שינויים
משמעותיים בקרב ממלאי התפקידים  -חלקם החלפות וחלקם הצבות שהיו חסרות זמן רב.
סיימנו מכרז של יועץ משפטי ונבחרה עו״ד אורית שקד  -שנקמן .אורית שותפה במשרד עו״ד
גדול חיפאי (ש .פרידמן ושות׳) ועם נסיון רב בתחומים של בניה ותכנון ,קרקעות ,ליטיגציה ,מסחר
ועוד .אורית תחל עבודתה ב  14 -לאפריל ולפניה עבודה רבה מאוד.
סיימנו מכרז של מהנדס המועצה (היה חסר למועצה מזה כשנתיים) ,נבחר לתפקיד שלום
רוזנברג .שלום מגיע אלינו מתפקיד של מהנדס עיריית כפר יונה והוא בעל נסיון רב בתחומים
רבים של הנדסה וועדה מקומית .שלום יתחיל את עבודתו בסוף יוני ואני בטוח שהוא יתרום רבות
למועצה ויקדם נושאים רבים וחדשים ,לצד התרכזותו בהשגת כספים ממוסדות המדינה.
אנו לפני מכרז של קב״ט המועצה שיחליף את ניר עמית (שער העמקים) שיוצא לגמלאות.
גייסנו מנהלת לשכה חדשה לילך לוי (מעין העמק) שלה נסיון רב בניהול לשכה ובעבודה עם
גופים ציבוריים שונים .לילך החליפה בתפקידה את אתי כהן ששירתה במסירות בתפקיד זה
במשך  37שנים.
ארז ארד מזכיר המועצה מזה כ  10 -שנים הודיע על כוונתו לסיים תפקידו בשבועות הקרובים.
אנו בתהליך של גיוס מנכ״ל שזוהי משרת אמון ומינוי אישי של ראש המועצה.
ועם כל זאת דברים רבים נעשים ,כגון הכנות להתחלת שיווק וטיפול בתוכנית נופית ג׳ ,היערכות
לשנת הלימודים הבאה ,הכנת תקציבי פיתוח (יובאו למליאה הקרובה) ,הכנת רשימת פרויקטים
חיוניים ודחופים לישובים השונים ,כחלק מתוכנית תב״רים (תקציבים בלתי רגילים) .על הכל
תעודכנו...
שלא אשכח  -נקיים דלת פתוחה באפריל הפעם ביום רביעי ה  17 -לחודש ,כרגיל בין שלוש לשש
בערב  -נשמח לראות ולהיפגש עם מי שירצה .תאמו זאת מראש עם לילך בלשכתי.

בברכה,
עמוס נצר

שלמה חבר

ז״ל
ראש המועצה 1997-2007
היום אני מספיד את שלמה חבר ,לא רק כראש מועצה אלא גם
כחבר .יצא לי להכיר את שלמה בשני מעגלים .כממלא תפקידים
בקיבוץ ובפלרם וכשותף לאבי משה ז"ל .תרומתו הרבה של
שלמה למועצה ולקהילה לא תשכח.
שלמה מילא מגוון תפקידים במועצה במשך כ  15 -שנה כגזבר,
כסגן ראש מועצה לצד אבי וכראש מועצה.
שלמה הצטיין בתחומיים רבים ,אך נדמה לי שאפשר לציין את
אהבתו הרבה לתחומי החינוך ,התרבות והספורט .בכל אלו פעל
בהמון תשוקה ,המון אהבה.
הכרתי את שלמה כאדם חם ,קרוב ובעיקר חבר .אני חושב
שאפשר להבין זאת דרך הסיפור הבא :יצא לי לפגוש בתפקידי הנוכחי בחורה צעירה שסיפרה לי
שהכירה את אבי .שאלתי אותה  -הכיצד? הרי הגעת למועצה הרבה אחרי זמנו .סיפרה ששלמה
היה שולח אותה לבית אבי שכבר היה בערוב ימיו " -לדבר עם משה"" ,להקשיב לו" .סיפרה
ששלמה אמר שזה חשוב למשה .כמה אנושי .כמה חברי.
יהי זכרו ברוך.
							
עמוס נצר | ראש המועצה
							

פורים במועצה

יום המעשים הטובים | 2.4.19

השנה ,כשהכנרת כבר החליטה לשמח את
ה"יושבים בציון" ומתחה את גדותיה לכל עבר,
החליטה גם השמש  -שברוב שנות השנה
מאדה את מימיה  -להאיר את יומה לקראת
ילדי הגנים ובתי הספר ,בזיו קרניה ובשפע
טובה ,כדי שילדי ישראל יוכלו לצאת מבתיהם
עוטים על עצמם ממיטב פרי יצירת הוריהם
ומשפע עמי העולם ותושביו.
חיות ,לוחמים ,אומנים ,ליצנים ,אינדיאנים
ועוד ועוד ,הסתובבו חופשי בגני הילדים
ובבתי הספר במועצה ,כשהמורות והמורים
כמו תמיד מראים דוגמה וגם הם מצטרפים
לחגיגה אמיתית שמחביאה לכמה שעות
עסקי חולין .עברתי בין גני הילדים ובתי הספר
במועצה ובכל מקום זכיתי לחיוכים ושירה
וגם כמה ילדים שלא בדיוק הרגישו נוח
כשהם דחוסים בתוך תחפושת שהייתה זרה
להם ,אבל כל אלה היו חלק מחוויית פורים
ששֹׂן וִיקָר".
שמְחָה ו ְ ָׂ
שנמשכת כתהלוכה ארוכה כל שנה ומקיימת את הפסוק" :ל ַיְּה ּוד ִים ה ָיְתָה אוֹר ָה ו ְ ִׂ
חג פורים שמח לכל ילדי ותושבי המועצה.
יערי משה
								

זו השנה השלישית שהמועצה מקיימת פעילות ביום המעשים הטובים,
יחד עם עמותת "רוח טובה" .המועצה רואה חשיבות רבה וערך גדול
בפעילות מתמשכת של התנדבות ,אשר מקדמת את הקשר הקהילתי,
מגדילה את הערבות ההדדית ומרחיבה את מעגלי ההשתייכות.
במסגרת יום המעשים הטובים ,משתתפים קרוב ל  5,000 -תושבים
בפרויקטים מגוונים ,חלקם פרויקטים תהליכיים שנפרשים על פני
מספר חודשים ,וחלקם הינם חד פעמיים ,ויתקיימו ביום "המעשים הטובים".
חלק מפעילויות יום המעשים הטובים במועצה מוקדש לירידים יישוביים למען עמותת סאנרייז-
כץ אשר פועלת גם במועצה ומפעילה קייטנות ופעילויות לילדים אשר מתמודדים עם מחלת
הסרטן ,אחיהם ואחיותיהם בגילאי  ,3.5-17מכול המגזרים ללא עלות .כל ההכנסות מהיריד
ייתרמו לעמותה .אנו מזמינים את התושבים להצטרף למעגלי הנתינה.
כפר המכבי |  | 16:00-18:00 | 1.4.19יריד קהילתי עם שעת סיפור ,דוכנים ,מכירת יד שנייה ועוד.
כפר חסידים |  | 16:00-18:00 | 1.4.19הפנינג קהילתי בגינה הקהילתית כולל הפעלות.
שער העמקים |  | 16:00-18:00 | 2.4.19הפנינג קהילתי ,מכירת יד שניה ועוד.
כפר ביאליק |  | 11:00-14:00 | 6.4.19הפנינג קהילתי בשיתוף ביה"ס יעדים ,סדנאות ועוד.
רמת יוחנן |  | 16:00-19:30 | 8.4.19הפנינג ,יריד מכירות ושירת המונים בהנחייה מקצועית.
יגור |  | 18:00-20:00 | 10.4.19ארוחת ערב בחד"א .כל ההכנסות תרומה ,כולל דוכנים.
ליום המעשים הטובים שותפה מערכת החינוך במועצה ומפעל לגין ביגור.
עלו והצליחו
							
ויקי שלם | יחידת ההתנדבות
						

פרויקט "ינשופים" של מפעל הפיס
במסגרת פרויקט ״ינשופים״ של מפעל הפיס זכה בית
ספר נופית לקחת חלק בתוכנית מיוחדת של מפגשי
העשרה בבית הספר ,בתחומי תרבות ואמנות בהנחיית
אמנים מובילים .התוכנית בנויה מסדרה בת שישה
מפגשים ,שהתקיימו בשעות הלימוד בבית הספר,
במהלכם נפגשו התלמידים עם האומן והיוצר דני רובס.
דני רובס סיפר לתלמידים "איך שיר נולד?" ,את
הסיפורים מאחורי השירים המפורסמים והרעיונות
שהובילו אליהם .התלמידים התנהגו בצורה מכבדת ,מעניינת וסבלנית .דני העצים את התלמידים
ואמר להם שכל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה והכול תלוי בהם .דני חשף אותם לסיפורים מאחורי
השירים ,ושוחח איתם על חשיבות ההקשבה ,מהי וכיצד יש להקשיב למוזיקה ובכלל לאנשים .דרך
השירה והיצירה דיבר איתם על ערכים ,חברות טובה ותקשורת בריאה .לשנה הבאה הגשנו בקשה
ממפעל הפיס גם לבית הספר ניצני זבולון.
נקווה שנענה בחיוב.
הלן בוטנסקי | מנהלת מחלקת תרבות
						

יום האישה במועצה
אין ספק שנשים יודעות
לשמוח .במסגרת יום
האישה הוזמנו נשות
המועצה לערב שכולו
מפנק ,קבלת פנים
בחורשה ,דוכנים רבים
שהציעו דברי פינוק ואיפור ,כיבוד קל סביב שולחנות וברקע מוסיקה חיה ואווירה חגיגית .וכמובן
הופעות שהתקיימו באולם התיאטרון .יאנה דרום ,שבעבר חלתה במחלה קשה ,תארה את מסעה
המיוחד בצורה מעוררת כבוד עם הומור שנון ושחור ואיך הצליחה לטפס חזרה ולהתיישר עם תובנות
רבות על החיים .לסיום הערב ,הופיע רמי קלינשטיין במיטב שיריו כשהוא אוסף שפע של מחמאות
ופרגונים לנשים הרבות ,הן קיבלו זאת בהנאה רבה .ערב מהנה ומוצלח ,שארגנה מחלקת התרבות
במועצה.
הלן בוטנסקי | מנהלת מחלקת תרבות
						

הפועל פלרם זבולון גברה על אס"א ת"א במשחק העונה בכדורמים
האלופה המכהנת הפועל פלרם זבולון גברה על
סגניתה  8:12והדיחה אותה מהפסגה בזכות הפרש
שערים עדיף ,רגע לפני תחילת משחקי הפלייאוף
העליון .זבולון השלימה תוך שבוע את מסע כיבוש
המקום הראשון בליגה הסדירה ,אותו החלה מהמקום
השלישי .תחילה היא ניצחה בדרבי בבית את הפועל
קריית טבעון והדיחה אותה מהמקום השני ,והשבוע
השלימה את המהפך וגברה על סגנית האלופה ,אס״א תל אביב ,שהוליכה זמן רב את הטבלה.
גדי הדר הוותיק הצטיין עם חמישה שערים ,ראדובן לטינוביץ כבש שלושה ,יובל קרפלד שניים,
רוני גרוס ואור קרן אחד כ״א .כבשו לאס״א :איתי רוט ואיתמר קולודני שניים כ״א ,ניתאי אסם,
אדם יחזקאל ועידו קרן כבשו אחד כ״א .שפטו :גדי שוורץ והרצל רביבו בקיבוץ רמת יוחנן.
דני אלימלך | מנהל מחלקת ספורט ונוער
					

נערכים לעונת היתושים
המועצה מבצעת מגוון פעולות על מנת לצמצם את
מפגעי היתושים .פעולות ההדברה שהמועצה מבצעת
בימים אלו כוללות הדברה ביולוגית ע"י החדרת דגי
גמבוזיות לבריכות הדגים ,ניטור והדברת שטחים
נרחבים של תעלות ניקוז ,מאגרי השקייה ,רפתות ,בתי
עלמין ,משתלות ועוד ,בהם יש חשש להתהוות בתי
גידול ליתושים וליצירת מפגעים.
את המאמץ העיקרי אנו מרכזים במציאת מקורות מים שאינם גלויים לעין ומים עומדים
שמצטברים במהלך החורף וטרם התייבשו .לאחרונה החלה מחלקת התברואה להשתמש
ברחפן לאיתור מקורות מים מוסתרים .מדיניות המועצה היא ירוקה לחלוטין ואנו נמנעים מלבצע
הדברות בחומרים כימיים באוויר שעלולים לסכן את בריאות הציבור ולפגוע בסביבה.
אנו במועצה רואים חשיבות רבה לרווחתם של תושבינו במניעת מפגעים ומטרדים ובמקביל אנו
עושים רבות למען שימור הסביבה ונמנעים מהדברות כימיות שיפגעו בקרקע ,בחי ובצומח .אנו
מבקשים מציבור התושבים שלנו להיות ערניים ולקחת חלק בהתמודדות שלנו להסרת מפגעים
מקומיים ולדאוג לייבוש מקורות מים עומדים.
רחל סלע | מנהלת מחלקת תברואה
						

