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משתתפים :ראש המועצה ,אביבה מנצור ,אופירה רותם ,איריס ששון ,עו"ד רן קאשי ,שמעון שפירא
מיקום :חדר ישיבות המועצה

ראש המועצה סקר את הנושאים הבאים:
 .1היערכות לחזרה ללימודים בהתאם להחלטת הממשלה לכיתות ה'-ו' ביום ג'  25בנובמבר .הכוונה
להפעיל את בתי הספר היסודיים במתווה מתוגבר של  ,6:5:5במימון עודף של המועצה להעסקת
עוזרי הוראה.
 .2פעילות פנאי – עמדת ראש המועצה שיש להאיץ את פתיחת הפעילויות על רקע התחלואה הנמוכה
ביישוב .נפתחו פעילויות וחוגי גמלאים ,נפתחו פעילויות תנועות הנוער ,פעילויות נבחרות ספורט
מתקיימות .ראש המועצה עדכן לגבי הכוונה להשיק פעילות "שישי נוער" במתקני הקאנטרי אשר
נבחנת בימים אלה בשיתוף פעולה בין יחידת הנוער והמתנ"ס.
 .3מיחזור אריזות – החל לפעול הבוקר בכוכב יאיר .נאספו  1.4טון ביום הראשון .ביום שישי הקרוב יחל
בכוכב יאיר 32 .בתים לא קיבלו ערכות בשל תקלה אצל יצרן השקיות שסיפק כמות נמוכה מההזמנה.
הנושא בטיפול ויושלם בימיםה קרובים.
 .4צמצום הפעלת קמין מוסק בעץ – המועצה פרסמה קול קורא לקראת הכרזה על שינוי מדיניות בנושא
התקנת קמינים מוסקים בעץ .הכוונה לאשר בישיבת המועצה בינואר  2021את המלצת הוועדה
לאיכות סביבה בראשות אביבה מנצור ,על בסיס תהליך מעמיק וסדור שביצעה הוועדה.
 .5הוועדה הגיאוגרפית – תחדש את דיוניה ב 22 -בדצמבר .להבנתנו במרכז הדיון תעמוד תוכנית
משרד הבינוי והשיכון ,כפי שהוצגה בפני המועצה בחודש אוגוסט האחרון .ראש המועצה סקר את
העמדות של הצדדים השונים כפי שמוכרים לנו בעת הזו .הכוונה לקיים ישיבת מועצה שלא מן המניין
במחצית דצמבר לשמוע את עמדות חברי המועצה ,כהמשך לדיון הקודם ,טרם הדיון בוועדה
הגיאוגרפית.
חי בר  -אופירה רותם עדכנה לגבי פגישה שהתקיימה עם מנכל המועצה וחברה המתמחה בתכנון פינות
חי .עבודות ניקוי המתחם הסתיימו .
שריפות פיראטיות – רן קאשי מסר עדכון לגבי פגישות שהתקיימו באחרונה בנושא והיערכות לפגישת
עבודה וסיור עם קמ"ט איכות סביבה בני אלבז ,שנקבעה ל 29 -בנובמבר .בפגישה צפויים להשתתף גם
הקבט והרבשצ ,נועם ביבי אגרונום ופעיל בולט במאבק בשריפות ויתכן שתושבים מעורבים נוספים.

אביבה מנצור הוסיפה כי ב 26 -בנובמבר יתקיים מפגש עם ארגון ישראל ירוקה שסייע בעבר בידה
במאבקים סביבתיים אחרים באזור ומוכנים להירתם למאבק בשריפות הפיראטיות.
תשתיות בצור יגאל  -איריס ששון העלתה את הצורך בשיקום תשתיות מדרכה וכבישים בצור יגאל.
לדבריה הנושא צריך לקבל עדיפות גבוהה יותר בפעולות המועצה על רקע הזנחה של שנים .הנושא נתמך
על ידי אביבה מנצור ששבה והעלתה את הצורך בסלילה מחודשת של רחוב נוף הרים במספרים הנמוכים.
תאורת לד – ראש המועצה עדכן לגבי התקדמות בדיקת מבקר המועצה .כמו-כן נמסר עדכון על תשובת
חברת הביצוע והקשיים בהעברת מידע נוסף למבקשים .ראש המועצה מסר כי דרש מהגורמים העוסקים
בכך לא להערים קשיים ולפעול להעברת המידע המבוקש בהקדם האפשרי וללא עיכובים נוספים ,בהתאם
לכל דין.
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