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פרוטוקולים מליאה15/

פרוטוקול מליאת מועצה בתאריך 14.4.15
נוכחים:

ראש המועצה -
חברי המליאה -

משתתפים:

מזכיר גזבר
מבקר
יועמ"ש

חסרה באישור

מר חן פיליפוביץ
מר מנחם מור
מר שמואל חביליו
גב' ענת כנפו
גב' דניאלה בן שושן
מר חיים מנדל שקד
מר עמיר אריהן
גב' פנינה בן עמי איצקוביץ
מר ירון ארנון
מר שי צפורי
עו"ד גילי רוגל
גב' רוית מזרחי

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים קודמים
 .2עדכונים.
מהלך הדיון:
 .1אישור פרוטוקולים קודמים:
הפרוטוקולים מהתאריכים- .3.2.15 ,20.1.15 ,6.1.15 ,3.12.14 ,7.10.14 :

אושרו פה אחד
הפרוטוקולים של הישיבות מיום 10.3.15 :יובאו לאישור בישיבה הבאה.

פנינה :מציעה להכין הצעה לפתרון טכני להקלטה של ישיבות המועצה
חן :מאשר בצוע בדיקה הנושא תוך שימת לב להקלטה ולתמלול.
 .2עדכונים:
 מכרזי כ"א:
 oפורסם מכרז למשרת מפקח בניה משולב עם פקוח עירוני.
 oמכרז למשרת מנהל מרכז הספורט – יפורסם בקרוב.
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תחבורה:

 oמחלף נווה אילן נפתח .חן :פניתי לחברה לנתיבי ישראל לתיקון
השילוט והוספת שם הישובים הר אדר ואבו גוש בשלטי המחלף
החדשים בכביש .1
 oחניות -מבקש עבודת תשתית של ועדת שפ"י עם ועדת תחבורה,
נחל בהסברה מול החונים באופן בעייתי ואח"כ נבצע אכיפה ע"י הפקח
העירוני.

"ערים" – חן :בעקבות פגישה שקיימתי עם מנכ"ל ערים ,הם יבצעו עבורנו

עבודות פיתוח בסמוך לאולם הספורט בשווי  150אלש"ח.






מרכז מסחרי – היזמים הגיעו להסכמה עם מקורות בנושא קו המים מתחת
למרכז המסחרי והפרויקט יצא לדרך.
יבלונקה-בניה רוויה :חן מעדכן כי הם עברו שלב אישורים נוסף לקראת
הבניה ,מסביר את פרטי הפרויקט  ,ירון  :מציין נתונים טכניים.
הפועל קבוצת כדורסל :בעקבות פגישה שקיימתי עם הנהלת הפועל הודיעו לנו
שהם יקימו קבוצת כדורסל בבית הספר בתמיכה מלאה שלהם ,ביגוד  ,מאמן וכו'
סטריטבול :ארוע הסטריטבול היה מוצלח ביותר
מפעל הפיס כספים לחדר כושר :היינו בפגישה עם מפעל הפיס  ,טרם נתקבל הכסף
לחדר הכושר ,באם לא נקבל את הכסף במהירות יש לחשוב על חלופה עד לקבלת
הכסף.

חן :קיימנו בפעם הראשונה ארוע יום האישה הבינלאומי בספרית הישוב

הארוע נחל הצלחה רבה .פנינה  :אכן היה מוצלח.
ביה"ס של הקיץ –חן :אני מעוניין שנקיים את הפרויקט השנה כפי שהיה

שבנה שעברה בהצלחה רבה ללא קשר למשרד החינוך .פניתי לפנינה אשור יו"ר
ועד ההורים לקיים פגישת הכנה לבצוע בית הספר של הקיץ .עמיר מציע להיעזר
בתושבת הישוב ,אילנה סמברג ,שהייתה אחראית על הנושא בביה"ס "אלון" בשנה
שעברה .חן :נתאם בינה לבין הצוות שיפעל .חן :נקצה את מבני הציבור לטובת
הנושא .ענת :מסכימה ומברכת .פנינה  :מציינת את פועלו החיובי של ברק .הנושא
יטופל בהובלה של רוית.
מבצע אילת – חן :גם השנה התקיים בהצלחה רבה מבצע אילת בהשתתפות

מעל  100בני נוער,יש לודא שהמידע מופץ לכל בני הנוער  .פנינה :אכן היה
מצויין,מציעה לבדוק את נושא העלויות בין אם מדובר בארוע חד שנתי או יותר.
דניאלה :יש לודא שהמידע יגיע לכלל הנוער  ,חן :תתבצע בדיקה של הרשימות.
מימונה :המימונה הייתה מוצלחת ביותר  ,בוצעה ע"י עובדי המועצה בהובלת
התושב בני חן  .תודות לכל עובדי המועצה ,היו משתתפים רבים מבעבר.
ארוע שוק ברחבת הספריה  :היה מוצלח ביותר  ,הארוע היה בתכנון ובצוע של
תצושבות מתנדבות.
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הצללות גני ילדים – חן  :השנה בוצעו הצללות בחצרות גני הילדים אחרי חג

הפסח.
משלחת מנהלי מחלקות חינוך של מגרמניה :חן :אירחנו משלחת מגרמניה

של מנהלי מחלקות חינוך  ,התרשמו עד מאוד  ,האירוח התקיים בספריית הישוב
זו הייתה משלחת גומלין למשלחת שהובלתי לגרמניה .
ועדת בטחון וועדת חינוך של מש"מ .חן :אירחנו את שתי הועדות של מרכז

השלטון המקומי  ,האירוח היה מוצלח ופורה.
אירועי יום העצמאות – פנינה סוקרת את התכנית ,ירון מציין את העלות .חלק

ראשון הדלקת משואות ויקירי הישוב ,החלק השני הופעות .חן :מעלה שמות שעלו
ליקירי הישוב :ישראל סינגר,דוד זטלאוי ,נתלי שחף ,מבקש מחברי המליאה
להעלות שמות נוספים במידה ויש.
עולה נושא הזיקוקים והרגולציה  ,חן מאשר כי יהיו זיקוקים באירוע.
o
יהיו מתקנים חדשים  ,קיר טיפוס ואומגה.
o
פנינה  :חילקנו כ  60לוחות עץ לצורך הצבת ציורים של תושבים
o
ברחובות הישוב ,מבקשת לגלות הענות.

חן מבקש לקבל הצעות לשמות עבור חדרי החוגים במרכז הספורט .ענת :יש

להעלות את הנושא מול הנוער  ,חן  :מאשר.
בית פתוח :יתקיים ביוני  ,תאריך יפורסם בהמשך.

מוקד :חיים מעלה נתוני ארוע שפנה בגינו למוקד ,הטיפול היה טוב ,חן :

מסביר כי ההתנהלות שלנו מול המוקד מתחילת יוני תשתנה לשני גורמים ,מוקד
כמקובל ,ובטחון הישוב מהשעה  ,16:00חן מציין כי על פי לקחי מבצע "צוק איתן"
יועבר המוקד אחרי השעה ארבע לבטחון הישובי ,אפליקציה וכו בכדי למקסם את
הטיפול ,חן :אנא הפיצו כי האפליקציה היא האמצעי המעודכן ביותר לקבלת
והפצת מידע לתושבים.

רשם

מאשר הפרוטוקול

ירון ארנון

ראש המועצה ,חן פיליפוביץ
-----------------------
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