לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה 9061/
שהתקיימה ביום  018..80.92במשגב
השתתפו :רון שני (יו"ר) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,דני עברי (יודפת) ,אילן מאייר (מנוף) ,רונן גל (מעלה צביה),
רותי יהודה (שורשים).
חסרים :רפי דיין (מורשת)
נכחו :ד"ר חיה בנדק ,דודו דהן ,עו"ד קובי קורין ,גיל גורייבסקי ,שי בוים (לסעיף ג')

א .אישור פרוטוקול
הנהלת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס'  761/מיום .11.7.1/

ב .דיווחי ראש המועצה:
 .1מחאת הצפון – סקירה
למרות הכנת כל התכניות מטעמנו להשקעה של  11מיליארד שקלים בצפון ,התכנית לא נכללה
בתקציב המדינה לשנת  7117-7111אנו חלק ממאבק הגליל להקצאת התקציב לפיתוח הגליל.
 .2מאבק טורבינות הרוח
לאחרונה התקיימו פגישות עם צוותי היישובים .לתהליך נרתמו עוד מס' מועצות רלוונטיות ,סוכם על
שיתופי פעולה (כפר ורדים ,מוא"ז תמר) .מטעם המועצה מוביל את התהליך גלעד אוסטרובסקי ,מנהל
אגף קיימות וסביבה.
 .3תכנית מצפה אבי"ב-טמרה
טמרה מבקשים לשנות את הממשק עם מצפה אבי"ב .הנושא נמצא בטיפול ,כולל בממשלה בדרגים
בכירים.
 .4ראיונות לדירקטוריונים
אנו נדרשים לאייש  7מקומות בדירקטוריונים של החברות והתאגידים המוניציפאליים ועל כן פורסמה
מודעה המבקשת את הציבור להציע מועמדים6ות .ניתנת עדיפות לנשים בשל החובה לייצוג הולם .יש
היענות גבוהה מאד וקורות החיים מרשימים ביותר .ר' המועצה מבקש להסמיך את רותי יהודה לסייע
בגיבוש מועמדות מומלצות .הנהלת המועצה אישרה את ההצעה .בעד ./ :נגד .1 :נמנעים.1 :
 .5היערכות לפתיחת שנת הלימודים
 נבחר מנהל חדש לבי"ס מורשת  -ברק יצחק .נאחל לו הצלחה בתפקידו החדש.
 גן עודד  -יודפת:
משרד החינוך לא מאשר תקן כגן על-אזורי ,אבל הסכים למנות את הילדים של יודפת יחד עם ילדי גן
עודד ולפתוח תקנים בהתאם .בשלב זה המספר לא מגיע לתקן של גן רביעי .התקיימו שיחות רבות עם
ההורים ומשרד החינוך.
 ילדי דמיידה וכאוכב :מהלך שלא צלח – ביקשנו שילדי דמיידה ילמדו בכאוכב במערכת טובה
יותר .לא הייתה הענות מצד התושבים.
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התקיים כנס נהגים שנתי מחייב לנהגי המועצה ולנהגים הקבלניים ,בו הודגשו נהלי בטיחות
ועבודה על מנת לפתוח את שנת הלימודים בצורה המיטבית ביותר.
ההיערכות של בתיה"ס העל יסודיים (קציר ,אסיף ,עומר) מוצלחת ונערכת במלוא המרץ.
מאחלים פתיחת שנה מוצלחת.

ג .שאילתא בנושא תשתיות ציבוריות בצורית:
דיון בשאילתא ששלח חיים כץ (צורית) בנושא מבנה תכנית ביצוע תשתיות ציבוריות בשלב ו'  -צורית .ההנהלה
סיכמה על רוח התשובה לשאילתא שתיענה באחת המליאות הבאות.
סמכות הדיון בנושא ההרחבה בצורית היא של הנהלת החברה הכלכלית .הנהלת החכ"ל תדון בכך ותגבש תשובה.
מאחר ויש מספר אפשרויות לביצוע פרויקטים של תשתית ציבורית ,כולל חקיקת חוקי עזר ,חקיקה ראשית בכנסת,
ו6או המשך פעילות לפי אישור בקרה של רמ"י או משרד השיכון ,לשאלה העקרונית של מקורות ויתרות
בפרויקטים תינתן התייחסות במליאה ,כאמור.

ד .תבחינים לתמיכות לשנת :7117
מנכ" לית המועצה והיועץ המשפטי הציגו את מתווה התבחינים המומלצים לאישור .המתווה דומה לזה של השנה
הקודמת .ההנהלה מאשרת להציג את התבחינים לאישור המליאה .בעד ./ :נגד .1 :נמנעים.1 :

ה .יעדי ביצוע לשנת :7112
ראש המועצה סקר את יעדי המועצה משנת  ,7112ואת הביצוע במהלך השנה .רצ"ב דו"ח היעדים והביצוע.

ו .שונות:
 .1אישור בקשה לקופת פרט לעודף ,בתחנת המידע ביודפת .בעד ./ :נגד .1 :נמנעים.1 :
 .7הצגת תכנית יוניסטרים .משתתף :יקי סקולר ,רכז גיוס משאבים .בעד ./ :נגד .1 :נמנעים.1 :
 .3הצגת נושא קרנות הרשות :הנושא לא הוצג בשל היעדרו של הגזבר.
רון שני
ראש המועצה
רשם :גיל גורייבסקי
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