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בית גוברין

פרוטוקול ישיבת ההנהלה מתאריך 18.5.2011
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משתתפים :ד"ר מטי צרפתי הרכבי ,אלון עינבר ,יואב כהן ,יונית פרטוק ,יחיעם יוגב ,מורדי ונטורה,
מנשהפור מנחם ,מוטי קצביץ
חסר :עופר סלע
משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי
 .1עדכונים
• מטי הציגה את עצמה ואת תפיסת העבודה שלה .סוכם שהסגנים וההנהלה ימשיכו באותה
שיטת העבודה.
חברי ההנהלה מודים לאלון בשמם ובשם כל התושבים על מילוי מקום ראש המועצה
בנאמנות ובמסירות.
• בחירת מנהלת צפית -התקיימה ועדת בחינה 11-מאי  , 2011נבחרה :אלישבע ברוקשטיין,
ככשיר שני נבחר אדי גטלובסקי מנהל בית הספר בקדמה
• אגף מיפוי ותכנון משרד החינוך – נערכה פגישה בתאריך שלנו  8מאי  ,2011נושאי
הפגישה :מבנים יבילים בי"ס האלה ,הרחבה ושיפוץ חדר מורים בבית ספר שדות יואב,
פתיחת גן גלאון ,חידוש ושיפוץ מבנים בצפית.
• חברה כלכלית – אילן סלמונה הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו כמנהל החברה ,בקרוב
ניכנס לתהליך מכרז בהתאם לנהלי משרד הפנים .הגדרת התפקיד תאושר ע"י
הדירקטוריון .יש לקבל החלטה לגבי נציגי המועצה בדירקטוריון י.ש.גת
ההנהלה קוראת לאילן להישאר בתפקיד לפחות בתקופה של השנה וחצי הקרובות.
• בטחון  -המועצה נערכת באמצעות הכנות לתרגיל נקודת מפנה  5ומתן מענים לחירום.
• פסטיבל התנ"ך  -ייערך בתאריכים  8-12יוני בגן הלאומי ,בית גוברין ,אירוע שבועות אזורי
בשדות גלאון יכלל בפסטיבל.
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*
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 .2קול קורא לפיתוח תשתיות ביישוב הוותיק
החלטה :ההנהלה קוראת לכל היישובים שאין להם תוכנית מפורטת לתשתיות להגיש בקשות במסגרת
הקול קורא לתכנון.
ההנהלה מבקשת שמהנדס המועצה ייבדוק את התוכניות של היישובים המעוניינים להגיש בקשה לפיתוח
תשתיות.
במידה ונאלץ להגיש סדר עדיפות יש לכנס את נציגי היישובים ולהשתדל להגיע לסיכום לגבי סדרי עדיפות
במידה ולא תהיה הבנה תיערך הגרלה לקביעת סדר עדיפות.מכיוון שרבדים קיבלו תקציב בשנה שעברה הם
יהיו בסדר עדיפות אחרון השנה.
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מאשרת :ד"ר מטי צרפתי הרכבי

רשמה  :ורד בן ארי – מנכ"לית
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