פרוטוקול מליאת המועצה  3/21מיום 25/4/21
משתתפים:
מר עודד הלפרין  -ראש המועצה
ד"ר מירה המאירי  -חברת קואליציה
ד"ר איציק מלכה  -חבר קואליציה
מר אורי באואר  -חבר קואליציה
מר שקד גולדמן  -מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה
מר ניר דגן  -חבר קואליציה
גב' יפעת טל  -חברת קואליציה
מר אריאל בר-און  -סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
נעדר:
מר אליהו גבאי  -חבר אופוזיציה
נוכחים:
מר אוהד חנוכה-מנכ"ל ,מר יובל שוב-גזבר.
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דיווחי ראש המועצה.
העברת דף תב"רים המצ"ב ,לחברים.
אישור חברים בוועדות המועצה כמפורט בהצעת החלטה 7/21
פתיחת תב"ר  ,681לפריסת מצלמות אבטחה ברחבי המושבה כמפורט
בהצעת החלטה 8/21
דיווחי ראש המועצה
ראש המועצה מזמין את החברים לחנוכת גן קק"ל.
ראש המועצה מעדכן על תחילת עבודות להקמת מגרש מיני פיץ בשכונת
האלונים
ראש המועצה מעדכן כי התקיימה פגישה טלפונית עם ראש מנהלת
המגורים של צה"ל וכי אנו ממתינים לאישור ממנהל מקרקעי ישראל
להקצאת הקרקע ללא מכרז.
שיפוצים ברחוב ספיר
תרגיל הערכות לחירום -פיקוד העורף קיים תרגיל הערכות לחירום למועצה
אשר בעקבותיו קיבלה המועצה מחמאות רבות על ההיערכות ,ניכר כי קיים
שיפור משמעותי בהיבט זה מאז כניסתו לתפקיד של מנכ"ל המועצה.

• ראש המועצה מפרט על מגוון פעולות אכיפה והסברה אל מול גורמים
שונים שמוביל יחד עם ראש מועצת גליל תחתון בהיבט השטחים
החקלאיים -סיור עם מנהל מחלקת פיקוח של הוועדה לתכנון ובנייה
בעקבותיו יצאו צווי הריסה על בניייה לא חוקית ,סיור עם מנהל המחוז
של משרד החקלאות במטרה לקבוע כי השימוש בקרקע אינו עבור חקלאות
דבר שיסייע להסיר את הגדרות ,פגישה עם נציגי קק"ל ,סיור של חה"כ יועז
הנדל.
(2
מוגש בזאת דף התב"רים לעיון חברי המועצה.
(3
המועצה מאשרת את מבנה ועדות המועצה המקומית ואת הרכב החברים
בוועדות השונות ,כמפורט בהצעת החלטה  ,7/21המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים נערכה הצבעה.
בעד – הצביעו  8חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  7/21בעניין מבנה ועדות המועצה מאושרת פה אחד.
(4
המועצה מאשרת פתיחת מסגרת תב"ר חדשה ע"ס  ₪ 500,000לטובת פריסת
מצלמות ברחבי המושבה ,כמפורט בהצעת החלטה  ,8/21המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד – הצביעו  8חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
לפי כך הצעתה החלטה  8/21בעניין פתיחת מסגרת תב"ר חדשה ,לפריסת
מצלמות מאושרת פה אחד.

עודד הלפרין
ראש המועצה
רשם :אוהד חנוכה.

