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פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום  26בינואר 2021

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

 .1ראש המועצה סקר בפני המשתתפים את מצב התחלואה ביישוב המוגדר "צהוב" .כמו-כן עמד על
היערכות המועצה לפתיחת מערכת החינוך אם יוחלט על סיום הסגר והיערכות המועצה לקיום החגים
הלאומיים ועד סוף שנת הלימודים.
 .2ראש המועצה סקר את פרוייקט הגדר ופירט את הסיכומים שהושגו עם נציגי קק"ל בסיור שהתקיים
ב 25 -בינואר .ראש המועצה העריך כי הסיכומים יאפשרו בימים הקרובים את המשך ביצוע הפרוייקט
לאחר שיתקבלו בכתב .ראש המועצה העלה בפני המשתתפים גם את האפשרות להקמת צוות
קהילתי שיגבש חלופות בהסכמה
 .3פרוייקט תאורת הלד – ראש המועצה עדכן את המשתתפים על הכוונה להעביר בימים הקרובים
למבקש את פרטי כרטסת הנהלת החשבונות של הקבלן המבצע ,במגבלות שקבע היועהמ"ש של
המועצה .בנוסף ,עדכן כי בדיקת מבקר המועצה מתקדמת וכי הוא איתר יועץ מקצועי שילווה את
הבדיקה מטעמו בתקציב מיוחד אושר לטובת בדיקת המבקר.
 .4פרוייקט סיבים אופטיים – ראש המועצה עדכן כי בכוונת המועצה להתקשר עם יועץ שהומלץ על ידי
משרד התקשורת ומלווה בימים אלה את המ.מ .אורנית ,להכנת קול קורא להנחת סיבים אופטייים
לשיפור מהירות הגלישה באינטרנט בבתים פרטיים ביישוב .הדבר מתאפשר בעקבות שינוי חקיקה
שנכנס לתוקף בראשית חודש ינואר.
 .aראש המועצה ביקש משמעון שפירא ומרן קאשי לעבוד יחד עם המנכל ולרכז את היערכות
המועצה בנושא חדש זה.
 .5תפקידי יושבי ראש ועדות המועצה – לקראת מחצית תקופת הכהונה בכוונת ראש המועצה לאפשר
לחברי מועצה להתנסות בהובלת תחומים נוספים בעבודת המועצה במטרה לייצר עניין חדש ולהכניס
רעיונות חדשים לתהליכי העבודה .לפיכך סוכם להביא לישיבת המועצה הקרובה את המינויים
הבאים:

 .aיו"ר משותף לוועדת מכרזים יתמנה שמעון שפירא (לצד אלי פיינברג) ,לאחר שאביבה מנצור
ביקשה לסיים את תפקידה כיו"ר משותף של הוועדה.
 .bיו"ר ועדת איכות הסביבה יתמנה עו"ד רן קאשי במקום אביבה מנצור
 .cאביבה מנצור תמשיך לכהן כיו"ר מועצת הנשים
 .dשמעון שפירא יומלץ לאסיפה הכללית כחבר ועדת ביקורת במתנ"ס במקום אלי פיינברג
 .eאיריס ששון תמשיך כיו"ר ועדת מלגות
.f

אופירה רותם תמשיך לשמש כחברת הנהלת המתנ"ס

 .gאלי פיינברג יכהן במקביל לתפקידו כסגן ראש המועצה גם כממונה על קשרי ממשל במועצה
 .6בנוסף למינויים אלה:
 .aיכהן חבר המועצה אלדד הלחמי לפי החלטת המועצה כסגן יו"ר הוועדה לפיתוח אסטרטגי
 .bתכהן חברת המועצה נאוה קרופפלד לפי החלטת המועצה כסגן יו"ר ועדת החינוך
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