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 .1ראש המועצה מסר עדכון בנושאים הבאים:
•

חזרת היישוב לשגרה ,חזרת עובדי המועצה וחידוש הפעילויות .בשלב זה טרם נפתחו משרדי
המועצה לקבלת קהל (סגורים מאז  1במרץ)

•

חזרת מערכת החינוך לשגרה – הבוקר נפתחו החטיבה והכיתות הגבוהות ביסודי .פתיחת מסודות
החינוך ללא תקלות .בין היישובים הבודדים שהגנים פעלו בלג בעומר.

•

חזרת המתנ"ס לשגרה – מתנהלת בשלבים .חזרו פעילויות נבחרות הספורט הייצוגיות .השבוע נפתח
חדר הכושר ובשבוע הבא לקראת שבועות תפתח הבריכה ויחזרו המנויים .ציין כי בפגרה התווספו
לחדר הכושר  8מתקני אימון חדשים.

•

שת"פ עם דרום השרון – נסקרו הנסיבות לשיתוף הפעולה המתגבש עם דרום השרון לקליטת תלמידי
צור יצחק בחטיבת הביניים ביישוב לתשפ"א-ב והיתרונות הגלומים ליישוב .ראש המועצה סקר את
מערכת היחסים הקרובה עם המועצה האזורית דרום השרון וחשיבות שתוף הפעולה בהיבט של סיוע
הדדי בין רשויות.

•

מכרזים – בחודש הקרוב יפורסמו  4מכרזים שעוכבו בימי הקורונה :פחים כתומים ,גינון ,אשפה וגזם
והסעות

•

קידום פרוייקטים – ראש המועצה עדכן כי הנחה את המנכ"ל לשוב ולקדם פרוייקטים תשתיתיים
שעוכבו בשלושת החודשים האחרונים ובהם שיפוץ בית הנוער ,מרכז הצעירים החדש ,פאב קהילתי
ופרוייקטים נוספים

•

שיפוצי קיץ – ראש המועצה עדכן כי נערכים לביצוע השיפוצים בהתמקדות בשלשוה צירי פעולה –
קידום התקנת טכנולוגיות מתקדמות (חדר מייקרים בחטיבה ,מערכות למידה דיגיטליות ביסודי);
התקנת רשתות אינטרנט בבתי הספר בצמידות לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ורכישת עגלות מחשבים
ניידים לקידום למידה דיגיטלית; ביצוע שיפוץ מבני כמדי שנה.

•

שת"פ עם חברת המתנ"סים – עדכן כי מתנהל דיון רציף מחודש עם החברה למתנסים בעניין שתוף
הפעולה בניהול המרכז הקהילתי והדבר יובא בהמשך לדיון והחלטה במועצה

•

קו  – 21לאחר שנה וחצי של התעקשות הוסב קו  21לקו מונגש והוכנסו לפעולה אוטובוסים חדשים
נמוכי רצפה .ראש המועצה עדכן כי פעל בנושא בשליחותם של תושבי היישוב רועי וגיא קוברובסקי
והודה לסגן ראש המועצה אלי פיינברג על תרומה משמעותית וחשובה לקידום הנושא.

 .2התייחסות אביבה מנצור
•

חידוש סימון כבישים ומעברי חצייה ביישוב .ראש המועצה השיב כי כרגע מתוכנן לביצוע בסיום
חופשת הקיץ ותיבדק על ידי המנכל אפשרות להקדים

•

שיפוץ וסלילה מחדש של כבישים בצור יגאל בדגש לרחוב נוף הרים בחלק הדרומי .ראש המועצה
השיב כי מדובר בפרוייקט שנבדק ועלותו עד  500אש"ח .כרגע לא מיועד לביצוע והדבר יבחן על ידי
הנהלת המועצה במסגרת קביעת סדר עדיפויות.

 .3התייחסות אופירה רותם
•

התייחסות למכרז החי בר שמתעכב זמן רב .ראש המועצה השיב כי המכרז היה מוכן ואולם ערב
משבר הקורונה עלתה הסתייגות של מנכל המועצה והיועהמש מקידום המכרז בתנאים שנקבעו בו.
לכך יש להוסיף את העובדה שעמותות מתקשות כעת לגייס כספים מגמה שתחריף בשנה הקרובה
ועל כן יש לבחון ,לדעת המנכ"ל ,פרוייקט צנוע יותר .סוכם לקיים פגישה נפרדת בנושא.
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