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מיקום :חדר ישיבות המועצה

 .1ראש המועצה מסר עדכון בנושאים הבאים:
•

חזרת המועצה לפעילות כבשגרה לרבות ,פתיחת משרדי המועצה והמחלקות לקבלת קהל.

•

חזרת המתנ"ס לפעילות מלאה ופתיחת פעילויות הבריכה והחוגים

•

מכרז שקיות (פחים) כתומות – פורסם בראשית השבוע.

•

היערכות למעבר היישוב לפחים ירוקים במסגרת מכרז חדש לפינוי אשפה וגזם שצפוי להתפרסם
במהלך החודש הקרוב .מדובר על פי הערכות במהלך שיניב חסכון של כ 2 -מיליון  ₪למועצה.

•

חידוש השותפות עם החברה למתנסים אושר בהנהלת המתנס פה אחד .מתנהל מו"מ על הסכם
השותפות וההסכם והתקנון יובאו במהלך החודש הקרוב לאישור האסיפה הכללית ולאישור מועצה
בישיבה מיוחדת שלא מן המניין.

•

סקירת בטחון – מתחילת השנה ועד היום  4פריצות בלבד בהשוואה ל 12 -בשנת  2019וכ39 -
בשנת  .2018ראש המועצה עדכן בהתקדמות החקירה לגבי הפריצות האחרונות ולגבי ארוע
ההטרדה בשביל הביטחון שאירע במהלך החודש האחרון.

•

היערכות לישיבת מועצה  550מן המניין
o

הוצג סדר היום ונסקרו כל הנושאים

o

גזברית המועצה הציגה את השפעת הקורונה על תקציב המועצה ב 4 -החודשים הראשונים
של 2020

o

מנכ"ל המועצה הציג את נושא הארכת מכרזי הסעות בפטור ממכרז
▪

המנכ"ל ציין שהמועצה נערכת למימוש ההתחייבות להפרדת הסעות תורה ומדע /
הראל מהסעות עמי אסף כבר בשנה"ל הקרובה.

•

התייחסות איריס ששון
o

מבקשת לציין את נושא עשביית המדרכות
▪

o

מעלה פעם נוספת את הצורך בעמעום התאורה של החיפושית בנוף צורים.
▪

•

מנכ"ל המועצה יבחן את הנושא.

התייחסות עו"ד רן קאשי – עדכן את ההנהלה לגבי תלונה שהגיש בימים האחרונים למבקר המועצה
וליועהמש בנושא תאורת הלד.
o

•

ראש המועצה השיב כי מאז השנה שעברה לא מתבצע ריסוס והדברה בגינון
הציבורי .לטובת חירמוש העשבייה הוקצה עובד מועצה ועובד נוסף של קבלן הגינון.
זו עבודה איטית אבל המנעות מהדברות היא מטרה ראויה.

ראש המועצה השיב כי מגוון ההיבטים של הנושא נמצאים בבחינה מזה זמן.

התייחסות אביבה מנצור
o

פארק שמיר – מי הקבלן המבצע?
▪

o

מבקשת להציג במועצה את התוכנית להרחבת אזור התעשייה
▪

o

o

מנכ"ל המועצה עדכן כי הפארק מבוצע בנוהל משכ"ל.

ראש המועצה השיב כי הוא מקבל את הבקשה והנושא יובא לסדר היום בישיבה
בחודש יולי .2020

גינת ספיר – יש לבצע בדיקת בטיחות .אין במקום שלט המודיע עד מתי נבדקו
המכשירים.יש לבדוק גינות נוספות ברחבי היישוב.
▪

מוסיף עו"ד רן קאשי – הנושא בעל חשיבות שכן יש בו אחריות פלילית אישית
במקרה אסון

▪

מנכ"ל המועצה – למועצה התקשרות קבועה באמצעות משכ"ל עם חברה המבצעת
בדיקות קבועות ובאופן רציף לבטיחות המתקנים .הנושא של גינת ספיר יבדק.

הצללות באליקו – האם יחודשו?
▪

מנכ"ל המועצה השיב כי בתחום ההצללות המועצה ספגה פגיעה בחורף האחרון
במספר מקומות .נקרעו הצללות באליקו (בגן המרכזי) ,בספינת הפיראטים ובגינת
דרך הארץ .בנוסף ,חסרה הצללה בגן המשחקים הדרומי באליקו פינת רח' פסגות.
כמו-כן יש להתקין בימים הקרובים הצללה בשבט אפיק ולהזמין הצללה חדשה
לשבט צור/בני עקיבא .כמו-כן תוזמן הצללה חדשה לביה"ס קשת.

▪

לכל ההצללות האלה עלות גבוהה מאד ,מאות אלפי  ,₪ואנו פועלים לגיבוש מקור
תקציבי מתאים.

o

o

הצבת מתקני ספורט באליקו – במקום המתקנים שהועברו בתקופת שימי לכוכב יאיר
לאמפי.
▪

מנכ"ל המועצה עדכן כי המתקנים באמפי מיועדים להסרה בקרוב.

▪

ראש המועצה השיב כי לאחר שיפורסם קול קורא למתקנים בקהילה על ידי משרד
הספורט

עדכנה על חידוש שני פורומים שמובילה –
▪

פורום נשים בעסקים – בהמשך לפגישה שהתקיימה עם נציגי הסוכנות לעסקים
קטנים

▪

פורום חולות סרטן – פורום המתנהל בדיסקרטיות וזוכה להצלחה רבה

רשם :ראש המועצה

