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פרוטוקול ישיבת ההנהלה מתאריך 15.6.2011
משתתפים :מטי הרכבי ,אלון עינבר ,יואב כהן ,יונית פרטוק ,יחיעם יוגב ,מוטי קצביץ ,מנשהפור
מנחם ,עופר סלע
חסר :מורדי ונטורה
משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי
עדכונים
• כפר מנחם פנו למועצה שתיקח על עצמה אחריות על תפעול בית הבנים לאור זאת מתוכנן
דיון בהנהלה ובמליאה.
• החלפת מנהל חכ"ל – דווח על סיום תפקידו של אילן כמנכל החכ"ל והחלטת דירקטוריון
החברה על יציאה למכרז לתפקיד מנהל .ההנהלה מבקשת לקיים דיון בהגדרות תפקיד
מנכ"ל החכ"ל.
• פסטיבל התנ"ך  -הסתיים  -השתתפות רוכשי כרטיסים היתה נמוכה .ההנהלה מבקשת
לקיים דיון בנושא המשך קיום פסטיבל התנ"ך.
• התקיים ביקור אצל רני פינצי מנהל מינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים – במהלך הפגישה
הובהר שלא נקבל מענק איזון ומענק פיתוח השנה.
 .2דו"ח גביית ארנונה  - 2010מוזמנים נציגי חברת מגער
הוצגו נתוני  . 2010ההנהלה מברכת על העמקת הגביה בשנת 2011
 .3דוח ביצוע רבעון ראשון – הנושא לא נדון.
 .4בקשת סגולה לפתוח גן במספר נמוך מ 36-ילדים
הדיון נערך בהשתתפות אורי מלול מנהל מחלקת החינוך ונציגות הורי הגן בסגולה .במהלך הדיון
עלו המשמעויות התקציביות והחינוכיות בנושא כולל התחזית של הגדלת מספר הילדים בשנים
הקרובות מהרחבת נחלה .ההנהלה מבקשת לעשות ככל הניתן שכל ילדי סגולה יירשמו לגן
בסגולה.
החלטה :לאור תחזית דמגוראפית המצביעה על צורך בשני גנים החל משנה הבאה ,ההנהלה
מנחה את מחלקת החינוך לפעול להפעלת הגן השני בסגולה בשאיפה לאיזון תקציבי.
 .5מתקני משחקים ביישובים  -בחינת מדיניות המועצה
ביישובי המועצה מתקני משחקים שברובם הגדול אינם עומדים בתקן וחלקם אף ישנים מאוד ואינם
בטיחותיים .המועצה נדרשת לוודא ,שאחת לשנה המתקנים יעברו בדיקה על ידי בודק מוסמך של
מכון התקנים ואחת לחודש ייבדקו בבדיקה חזותית .במרבית היישובים ,לא נעשו בדיקות אלו .חיים
טל עבר הכשרה לביצוע בדיקה חזותית ובמהלך חודש מאי ערך בדיקה של המתקנים ביישובי
המועצה .לאחרונה ,ביצע משרד התמ"ת בדיקה מדגמית של  8מתקנים במועצה .בעקבות הבדיקה
ומצבם של המתקנים ,התקבל מכתב שימוע לפני הגשת צו מינהלי בו המועצה ,נדרשת לנקוט
צעדים מיידים למניעת נגישות למתקנים בתוך  10ימים מקבלת המכתב ולהציג תעודות בדיקה
מאושרות של כל המתקנים במועצה תוך  45יום.
המכתב יחד עם הדוחות של חיים טל הועברו ליישובים לטיפול .בחלק מהיישובים בוצעה סגירה של
המתקנים ובחלקם נעשו פעולות לתיקון .המועצה צריכה להיערך לעמידת המתקנים בתקנים
בשיתוף עם היישובים.
החלטה :הקמת צוות מקצועי שיגבש המלצות להנהלה כולל היבטים משפטים ,תקציב ,והתייחסות
לצו השימוע ,המלצה על סטנדרט ,סוגיית תחזוקת המתקנים וסוגיית האחריות מועצה /וועדים.
מאשרת :ד"ר מטי צרפתי הרכבי
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