ה' אדר תשפ"א
 17פברואר 2021
פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום  9בפברואר 2021

משתתפים :ראש המועצה ,אופירה רותם ,שמעון שפירא ,רן קאשי ,איריס ששון
נעדרו :אביבה מנצור ,אלי פיינברג
מיקום :חדר ישיבות המועצה

 .1ראש המועצה סקר את ההתפתחויות בעקבות הודעת ההתפטרות של אביבה מנצור מכל תפקידיה
במועצה וכן שמע את התייחסות חברי ההנהלה להתבטאויותיה החריגות .ראש המועצה אמר כי הוא
מצר על הדברים הפוגעניים והמיותרים שנאמרו על ידה.
 .2המשך פרוייקט הגדר – ראש המועצה עדכן במגעים האחרונים עם קק"ל לרבות ,ההסכמה
שהתקבלה להמשך פרוייקט הגדר בקטעים שנותרו לביצוע ,בגבול יער/מועצה .בכוונת ראש המועצה
למצות את השיח המתנהל עם גורמים שונים בתוך הקהילה בימים הקרובים בטרם יושלם הפרוייקט,
מתוך כוונה לבחון הערות שהתקבלו בנושא מתוך הקהילה.
 .3היערכות לפתיחת בתי הספר – ראש המועצה עדכן לגבי מוכנות המועצה לפתיחת מערכת החינוך
ביום חמישי הקרוב ,בכל פורמט שעליו יוחלט בממשלה .עדכן כי התקיימה פגישה של ועדת החינוך
שבה הודעה שביעות רצון גבוהה של הנהגות ההורים מהלמידה מרחוק וממידת ההשקעה של צוותי
החינוך במערכי השיעור ובתהליכי הלמידה .האתגר המרכזי שעולה הן מהצוותים החינוכיים והן מצג
ההנהגות צפוי בתחום הרגשי חברתי ונעשות פעולות בסיוע השפ"ח להיערך למענים בתחום.
 .4מצב התחלואה – ראש המועצה עדכן בזינוק בתחלואה לאור  9מקרים חדשים שהתגלו בסוף השבוע
האחרון והצפי שהיישוב יעבור בימים הקרובים לתחום ה"כתום" .לאור הכוונה לפתיחה דיפרנציאלית
יש חשיבות לשמור את רמת התחלואה נמוכה כדי לאפשר פתיחת מערכת החינוך ביישוב ויש
להמשיך ולקרוא לתושבים להשמר ולהקפיד על קיום ההנחיות.
 .5חיסונים – יזמנו יום חיסונים מוצלח בבית התרבות ביום שני האחרון 370 .איש התחסנו ועל פי
הערכה כ 300 -מהם מקרב תושבי היישוב .שיעור המתחסנים ביישוב גבוה יחסית לערים ויישובים
אחרים ואולם יש עדיין פערים בהתחסנות בני נוער וצעירים .נבחן קיום יום חיסונים נוסף.
 .6תאורת לד – כרטסות הנהח"ש שהתבקשו על ידי תושבים לפי חוק חופש המידע יעברו במהלך סוף
השבוע הקרוב אליהם .ראש המועצה יפגש בשבוע הבא עם ראש המועצה בכפר יונה .גם שם דו"ח
מבקרת המועצה בהקשר לפרוייקט תאורת הלד נמצא בשלבי גיבוש סופיים .הכוונה לבחון ,ככל
שיוחלט שהדבר נדרש ,הגשת תביעה משותפת כנגד הגורמים המעורבים בפרוייקט בכפוף לממצאי
דו"ח הביקורת.

 .7פרוויקט גינת אודם – נבחר במכרז משכ"ל הקבלן המבצע .היקף הפרוייקט כ 500 -אש"ח בהתאם
לתב"ר שאושר במועצה .אנו מצפים להגשת תוכניות סופיות ויציאה לביצוע בקרוב.
 .8השכונה החדשה – בראשית מרץ יחל שלב פיתוח ב' – מדרכות וכבישים בשכונה.
כפי שהוצג במועצה על ידי המנכ"ל ,ישנה חריגה בפרוייקט בהיקף של כ 4.3 -מיליון  ₪שמקורה
בהחלטות שהתקבלו בשנת  ,2017בתקופת המועצה הקודמת .בעיקר בשלושה תחומים – פילרים
( 2.5מש"ח) ,עבודות עפר ומגרשים ( 2.5מש"ח) ומבנה בזק (כ 0.6 -מש"ח).
יתרת הסכום הקיימת בתקציב רמ"י תאפשר את השלמת הפרוייקט מתוך המשאבים הקיימים ואולם
החריגה הגדולה תבחן בהמשך על ידי מבקר המועצה ,לבקשת ראש המועצ וכפי שדווח בישיבת
המועצה.
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