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פתיחה
שמחים לארח הערב את מנהיגות הנוער המועצתית ,הצטרפו לישיבת המליאה;
מנדלסון נציגת מועצת התלמידים מבית
יו״ר מועצת הנוער הילה אלקבץ ,נופר פ
חינוך ירקון ,סופי בלאוסוב סגנית יו״ר מועצת הנוער ושירה מוזס נציגת מועצת
התלמידים בית חינוך ירקון.

דיווח ראש המועצה
עדכון בנושא מאבקי גבולות ,ותמ״לים )מתחמים מועדפים לדיור( ,תת״לים )תכניות
תשתית לאומיות( ,תכנית דיפו מטרו ,חלופות למסוף אגרגטים במסילה המזרחית.
מסלול ירוק לבניית ממ״דים  -בעקבות מבצע צה״ל בעזה ושיגור טילים גם לאזורנו
ממליצים לתושבים שאין בביתם ממ״ד להקים אחד ,במסלול אישורים מהיר.
מצדיעים ומחזקים את חיילי צה״ל ,שוטרי משטרת ישראל ,כוחות הביטחון וכן תושבי
הדרום ועוטף עזה  -יוזמות רבות ומרגשות במועצה למשלוח חבילות שי לכוחות
באזורנו וכן משלוחי חבילות לישובים בעוטף עזה ואירוח תושבים במועצה לימי כיף
והפגה.
נפתח מרכז השליטה וההפעלה החדש לשעת חירום במועצה ,מהמשוכללים
והמתקדמים בארץ ,למתן שירותי מידע לתושבים בשגרה ובחירום .המשל״ט כולל גם
ממסרי קשר עם הישובים וגורמי ההצלה ומהווה קפיצת מדרגה בביטחון הישובים.
החלטה חשובה  -כוחות מג״ב חוזרים למרחב הכפרי.
אחרי ארבע שנים חוזרת האחריות על ישובי המועצה וטיפול באכיפה נגד פשיעה
במרחב הכפרי ובשטחים החקלאיים ממשטרת ישראל למשמר הגבול
חדשנות בחקלאות במועצה;  GREEN WALLלגידולים על קירות ברמות השבים,
איך זבוב אחד יכול להציל את העולם ,מיזם סופר-פוד בקיבוץ נחשונים.
השקת פעילות ״כנפיים של קרמבו״ במועצה  -בערב מרגש ציינו את תחילת הפעילות
של תנועת הנוער לצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים .ויש לנו כבר  50חניכים 9 ,מדריכים
ורכזים ,ומנהלת סניף אחת מיוחדת נעם שני.
מציינים את חודש הגאווה במועצה ובישובים.
 182שנות וותק מצטברות באירוע מרגש לעובדות ועובדי המועצה הפורשים.

החלטות
אושר פרוטוקול המליאה מס׳  4/21מיום .4.5.21
אושרה מתן הנחה למוסד מתנדב ״עמותת בארי״.
אושרה הפעלת אכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוט המועצה,
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות מקומיות )תעבורה( התשע״ו .2016

פ

אושרה האצלת סמכויות לוועד מקומי עדנים לביצוע קירוי מגרש ספורט בלוחות
פוטווולטאיים .
אושר תקן בטיחות למגרשי המשחקים במועצה.
אושרו התב״רים שהוצגו ע״י גזבר המועצה.

