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 2018 דצמברב 91' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .והתחילה בזמן 20:30במכון לחקר ישראל והציונות ונקבעה לשעה הישיבה התקיימה 

עינב , גלעד ברודרס, רן פינקלשטיין, טלי אילני, הדס אדר, ערן פורת, מנחם אופיר, אבשלום כהן  :משתתפים

  .יל'מוטי אברג, אלון גור, משה

  .אורלי גלעד, הילה קפלן, אמיר אלחייק, אליעזר בן סעיד, ערן דורון  :נוכחים

  .יפה ברנד  :תנצלוה

  

  :דיון

  .ערן מברך את חברי הועד הנכנס .1

 .הישיבה המשותפת נועדה לתאם ציפיות בין הועד החדש לבין המועצה .2

נבנתה כדי להתמודד עם האתגר  תוכנית החומש, המועצה עומדת בפני תהליך של קיצוץ תקציבי – תוכנית חומש .3

הבנה והכרה שיש . אחד היעדים המרכזיים הינו הסדרת יחסי העבודה בין המועצה לבין הוועדים. בשנים הבאות

המשימה המרכזית . המחלקה המוניציפלית הוקמה כאחת מהתובנות בבניית תוכנית החומש. שוני בין היישובים

יעד נוסף טיפול . יעד נוסף למועצה גידול וצמיחה דמוגרפית. שוביםבתקופה הקרובה לייצר הכנסות למועצה וליי

. 'חינוך סביבתי וכו, תברואה, וטרינריה, ה שמטפל במערך האשפה"נראות ובטיחות תחת אגף שפ. והשקעה בחינוך

שי יושם דגש בטיפול בגיל השלי. ובביטחון האישי, בבריונות בכבישים, יש עיסוק בתחום הביטחון בפשיעה חקלאית

  .ירותשיתוף ומתן ש, קיפותש" ש" 3המועצה פועלת לפי . ובבניה של מרכז רפואי במועצה

  .במהלך חודש פברואר תתואם ישיבה עם מנהלי המחלקות השונות .4

  ....ניקיון, כלבים, חניה, יכנס פקח שיוסמך לאכוף את חוקי העזר של המועצה .5

לאחר שנה תתקיים פגישה לבחינת , טיפול ותפעול המועצההמוניציפליה והשקייה בשטחים ציבוריים עוברים ל .6

התקציב והאחריות על התחום יוחזרו לאחריות וביצוע של הועד  –במידה והמהלך לא יצלח . המעבר וההמשך

בחלק של התקציב שאמור לעבור למועצה נכלל השכר של סלאם שהוא איש אחזקה של הועד ונדרש עדיין . המקומי

  .ה ונציגי הועד"שיבה מצומצמת של מחלקת שפהדבר ידון בי. בישוב

, יישוב/ התקיימה פגישה עם ערן הראובני וארז וינר שהחליטו על שיח סביב שולחן בו יהיו שותפים נציג מועצה  .7

לייצור הכנסות , המטרה היא כלכלית. אדוה תרכז את המפגשים. נציג רמי, נציג האוניברסיטה, נציג התאגיד

  .ביישוב

  .גיש כי הועד החדש רואה במועצה כשותפים לדרך ובעלי מטרות משותפותאבשה מברך ומד .8

  :בקשות להצבעה

אלון גור יעבוד מול קיבוצון לצורך שקיפות תקציב . איה אורון תהיה נציגת הורי היישוב מתאם הועד מול קיבוצון •

  . של קיבוצון

  .אושר פה אחד  :הצבעה
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הועד יאפשר לעסקים פרטיים לפרסם את העסק בתחום הדרך .. .פונט, רקע, גודל של שלט) מנחם(הועד יגדיר  •

המועצה נמצאת בתהליך להקמה של שילוט עסקים קבוע בכניסה . השילוט יהיה זמני. ע לכניסה ליישוב"מהגדנ

  .ליישוב

  .אושר פה אחד  :הצבעה

  

  

  אורלי גלעד: רשמה

  

  

 


