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דיווח ראש המועצה
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החלטות

חברי המליאה ערכו סיור במוסדות החינוך; גני הילדים שעברו מייק-אובר לקראת 
שנת הלימודים החדשה, מגרשי כדורגל שחב״ק (שחק בקהילה) עם דשא סינטטי 

בבתי הספר התיכונים שישמשו גם את הקהילה והאגף החדש בתיכון ״ירקון״ 
הכולל אודיטוריום ומעבדות חדשניות.

אושר פרוטוקול המליאה הקודמת.

 שר התיירות יואל רזבוזוב ביקר בשבוע שעבר, במטרה לקדם תיירות כפרית במועצה.

סיור חברי מליאה

 אושרו תב״רים שהציג מנכ״ל המועצה במסגרת תקציב פיתוח 2021; 
עדכון תקציב אולם ספורט בעמי אסף, עדכון תקציב מגרשי שחב״ק, השלמת ציוד 
בגני ילדים, בדיקת תקינות מרכזיות חשמל בישובים, הצטיידות במשרדי המועצה, 

המשך המאבק בתחנות כוח מונעות בגז.

 המועצה אישרה המלצת ועדת שמות רחובות לקריאת ״סימטת הפקאן״ באלישמע.

 הבוקר פתחנו את ״חודש נובמבר הירוק 2021״ אותו נציין במגוון אירועים ופעילויות 
לעידוד הקיימות והשמירה על הסביבה, בבתי הספר וגני הילדים, בחווה החקלאית 

ובישובים, בשיתוף עם מרכז השילטון האזורי.

 המאבק בהקמת תחנות הכוח מונעות בגז נמשך, קיימנו דיון ראשי רשויות בשרון בנושא.

 חלוקת מחשבים ניידים לגננות, השלמנו חלוקת ניידים לכל צוותי החינוך במועצה.

 בטקס מרגש נקרא היכל התרבות דרום השרון על שם אברהם לזר ז״ל שהלך 
לעולמו לפני כשנה, מי שהיה ראש המועצה המאוחדת הראשון.

 נערך אירוע מחווה והוקרה מכובד לכל השותפים בקהילת החינוך שלנו, לציון 
ההישגים המרשימים שפורסמו ע״י משרד החינוך.

 במהלך החודש הקרוב צפויים לבקר במועצה; שרת הפנים, שרת התחבורה, מנכ״ל נת״י, 
שרת האנרגיה, ח״כ רן שפע, מנכ״ל משרד השיכון.

 סקירת עומסי התנועה והתכניות המקודמות לפיתרונן.   

 המועצה אישרה המלצת ועדת שמות רחובות לקריאת ״דרך החקלאים״ בירקונה.

 אושרה הארכת הוראת השעה לגביית היטל שמירה בישובים בשנתיים נוספות.

 אושרה הארכת תוקף חוק העזר לגביית היטל סלילת רחובות בשנה נוספת.

 נערך דיון בחוק העזר החדש בנושא הסדרת חנייה במועצה.

 מקדמים בברכה את אריק כספי חבר המליאה החדש מרמות השבים.

 ממשיכים להילחם על הירוק של כולנו - אירחנו שבוע שעבר במועצה את הנהלת 
רמ״י לסיור בצופית כדי להמחיש כי השטחים החקלאיים של המושב ירוקים ומעובדים 
ואת חשיבותם לשמירת צופית כמושב חקלאי בעקבות התכנית להקמת שכונה חדשה 

בכ״ס על האדמות החקלאיות של צופית.

 הוקם צוות חשיבה באגף החינוך בנושא שיכחת פעוטות ברכבים.


