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ראש המועצה מסר עדכונים בנושאים הבאים:


פגישה עם שר הרווחה וצוות משרדו בנושא הקמת מרכז יום טיפולי לילדים עם מוגבלות
מעל גיל  21ונושאים נוספים.



פגישת עבודה מתוכננת להמשך השבוע עם שר הכלכלה



הקמת קרן מלגות לסטודנטים – תקנון הקרן יופץ לחברי ההנהלה להתייחסות לקראת
ישיבת ההנהלה הבאה ויובא לישיבת המועצה הקרובה לאישור
 אופירה :מציעה לאפשר מילגות ע"ש אישים שנפטרו כהנצחה ובכך להגדיל את
הסכומים שיעמדו לרשות הקרן .סיכום – יבחן לקראת שנת הפעילות השנייה של
הקרן כדי לא לעכב את התנעת הפעילות כעת



חוק עזר לאיכות סביבה – עבר התייחסות של חברי הועדה לאיכות סביבה .היועהמש יעביר
בקרוב נוסח סופי שיופץ לחברי ההנהלה והמועצה עד ה 20 -במרץ ויובא לאישור בישיבת
המועצה הקרובה.



עבודות פיתוח וגינון ברחבי היישוב – ההנחייה שכל העבודות יושלמו עד פסח



כיכר הכניסה – תכנית תושלם בקרוב ותועבר לעיון חברי ועדת איכות סביבה להתייחסות
והערות



מרכב הנצחה ומורשת – אירחנו לפגישת עבודה את מנכ"ל המועצה לשימור אתרים .נקבעה
פגישת המשך בחמ"ת בהשתתפות המועצה לשימור אתרים וצוות שלנו .יוקם צוות היגוי של
ותיקי היישוב שיעבוד מול צוות התכנון.



מנהלת מחלקת חינוך – עדיין לא קיבלה מינוי רשמי .ממתינים לאישור נציבות שירות
המדינה ,אגף פנסיה לאור העובדה שהיא יצאה לפרישה מוקדמת .זה הליך פורמלי שאנו
ממתינים לסיומו.



שכונת ההרחבה – קבלן הפיתוח ישוב בראשית השבוע הבא לעבודה בשטח .הכוונה
וההתחייבות שלו לסיים את עבודות הפיתוח עד  31במרץ .במסגרת זו צפויה הקמת גן
שעשועים חדש צמוד לאתגרי.
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פורימון – ארועי פורים ברחבי היישוב .מחזירים את מסורת השלג בפורים ,השנה יתקיים
ברחבת השופרסל וחסות שלהם.



הושלמה פינת הנצחה חדשה ליגאל כהן ,במלאת  30שנים למותו .טקס הסרת הלוט נקבע
ל 10 -באפריל .ב 13 -באפריל יהיה ארוע לזכרו בבית התרבות בהשתתפות ראש הממשלה
לשעבר אהוד אולמרט ,כדובר המרכזי בארוע.



הוגשה בשם המועצה התנגדות המועצה להרחבת מעבר איל .ההתנגדות הוגשה על ידי
יועהמש המועצה בתאום עם ח"מ רן קאשי ,העומד בראש הועדה למאבק במפגעים
סביבתיים.

אביבה מנצור:


מבקשת לבחון חידוש השישי-שוק לפני פסח .מסורת שהיתה יפה והופסקה בשנים
האחרונות .יש כמיהה בציבור לחידוש .סיכום – אופירה תבדוק אפשרות של המתנ"ס
להיערך כבר לפסח ואם לא יתאפשר יש להיערך לחידוש החל מראש השנה הקרוב.



מבקשת לבחון השבת מתקני הספורט העממי לאליקו ,לאחר שהועברו בקדנציה הקודמת
למדשאת האמפי בכוכב יאיר.

איריס ששון:


מציעה לקיים מבצע נקיון בזולות שמאחורי בית הנוער בכוכב יאיר ,לקראת פסח .איריס
תהיה בקשר עם מנהל שפ"ה בנושא.



מבקשת להיערך להחזיר רשת צל בשבט אפיק לקראת הקיץ ולסדר נקודות חשמל מסוכנות.
סיכום – באחריות מנכ"ל לבחון הנושא ולקדם.

אופירה רותם:


צהרונים – המתנ"ס בתאום עם המועצה בוחנים פרסום מכרז להוצאת צהרוני הגנים למפעיל
חיצוני ,בדומה לצהרוני בתי הספר .היעד – מפעיל חדש כבר בספטמבר הקרוב.



חי בר – התקיימה פגישה עם עמותה שהציגה מודל אפשרי לשתוף פעולה לרבות ,שותפות
בגיוס הון להקמת החי בר החדש ,במודל שמתאים לדרישות הקהילה כפי שעלו בצוות
ההיגוי .הכוונה לצאת למכרז לבחירת מפעיל.



החברה למתנ"סים תחל בשבוע הקרוב סוף סוף בבחינה של המתנ"ס .הכוונה להשלים
הבדיקה בתוך כחודש לקראת קבלת החלטות

רשם :יובל ארד

