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סיכום ישיבת הנהלה
הישיבה התקיימה במשרדי המועצה ביום  2במאי 2019
משתתפים :יובל ארד ,אביבה מנצור ,אלי פיינברג ,אופירה רותם ,עו"ד רן קאשי ,איריס ששון ,שמעון שפירא,
מנכ"ל המועצה – שלומי דורני

 .1ראש המועצה סקר בפני המשתתפים את הנושאים שבסדר היום לישיבת המועצה שתתקיים ב5 -
במאי 2019
 .2לקראת סוף החודש תושלם בדיקת החברה למתנסים ונקבל את ההמלצות לקראת קבלת החלטות על
עתיד המתנס .הדבר ישפיע גם על קידום והסדרת תקנון העמותה
 .3בכוונת ראש המועצה להביא למינוי של יועצת למעמד האשה בישיבה הבאה ,שתעסוק בנושא
במסגרת שעתית כפי שיסוכם מול אביבה מנצור
 .4יום העצמאות – ראש המועצה דיווח כי ,בהתאם למסורת הנהוגה בשנים האחרונות ,החליט להעניק
אות הוקרה למר אלי רייך ששימש כראש המועצה הראשון ויחד עם מיקי איתן לקח תפקיד מרכזי
בהקמת היישוב לפני  36שנים.
 .5הסעות למבחני בגרות – ראש המועצה עדכן כי הנחה את מחלקת הסעות להרחיב את מתן המענה
בתקופת הבגרויות ובקרוב יוצג לוח הסעות שכולל לא רק את מבחני הליבה ,וזאת כשיפור משמעותי
על פני הנוהג בשנים האחרונות.
 .6פרוייקטים:
 .aשביל האיחוד – בתאום עם אביבה תוצג תכנית לשיקום שביל האיחוד בפני ועדת איכות
הסביבה מתוך כוונה לבצע בקיץ הקרוב.
 .bכיכר הכניסה – האדריכל איז'י בלאנק ,תושב היישוב ,התבקש להכין הצעה לתכנית לכיכר.
 .cמדרכה בצד ימין ביציאה מכוכב יאיר ועד כיכר צור יגאל תצא לביצוע בקיץ הקרוב
 .dפארק צור יגאל – יקודם בשלב ראשון ביצוע רק של שבילים ותאורה
 .7איריס ששון –
 .aמבקש לבדוק התקנת רשת צל בשבט אפיק .ראש המועצה הנחה את המנכ"ל לקדם ביצוע

 – We Work .bמבקשת לתאם פגישה בהשתתפות ראש המועצה והמתכננת כדי לקבל
החלטות על קידום הפרוייקט
 .cקרן מלגות – איריס תקבע פגישה עם יוסי שליסר ולחוד עם מלי שחורי לגיבוש מדיניות.
אח"כ יש לתאם פגישה של כל חברי הוועדה ואישור הטפסים ואמות המידה .הכוונה בסוף
אוקטובר  2019לפתוח האפשרות להגשת בקשות תמיכה.
 .8הרחבה – חח"י נכנסו לעבודה בשלב האחרון לקראת חיבור הבתים לחשמל .משפחה ראשונה צפוייה
לעבור ב 26 -ביולי .מתוכנן כנס ביוזמת ראש המועצה למפגש עם כל המשפחות החדשות בסוף יוני /
ראשית יולי.
 .9אביבה – במסגרת מועצת הנשים התקיים מפגש ראשון לחולות סרטן .יש ביקוש להצטרף לקבוצת
התמיכה ומקבלת פניות מדי יום.
 .10אופירה – גובשו המלצות לקראת יום הזיכרון בוועדת הנצחה והועברו אל ראש המועצה לעיון ואישור.
מבקשת שלאחר שתעיין בהן ובכפוף להסכמתך יובאו לדיון ואישור במועצה .הכוונה ,בין היתר,
לאפשר הנצחה שיוויונית לכל המשפחות השכולות בתוך תקציב נתון שתקבע המועצה.
 .11עמותת צור יגאל – ראש המועצה עדכן כי התקבל אישור להמשך פעילות העמותה .כעת יוסב יעודה
לגיוס תרומות ותמונה הנהלה חדשה ותקנון .ראש המועצה הנחה לקיים פגישת התנעה בין המנכל
וח"מ אלדד הלחמי לקראת פגישה מורחבת של חברים בנושא.
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