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עדכונים
יש2גת – תקבולים צפויים בקרן הפיתוח של י2ש2גת הצטברו עודפים שיחולקו לפי החלטת הנהלת
י2ש 2גת בין הרשויות2
אתר דלילה – התקיים דיון בוועדה המחוזית בירושלים בעקבות תוכנית שהגישה מ2א 2מטה יהודה2
המדינה פועלת במרץ כדי לקדם את האתר למרות חוסר החוקיות 2מתוכננת התייעצות שלנו עם
נציגי רבדים וכפר מנחם2
מבנה גן סגולה – בשנת  .212החליטה המליאה " :המועצה תהיה מוכנה לסייע בסך של עד 1.2
אש"ח להתאמה  /רכישה מבנה לגן שני ביישוב או  02%מהעלות הנמוך מבניהם" 2לאור החלטה זו
הוקם גן שני בסגולה 2בהתאם לבקשת המושב ההשתתפות שלו נפרסה למספר שנים 2לאחרונה
לאור חוק טרכטנברג והכוונה להקים גן נוסף בסגולה בתקציב משרד החינוך פנה וועד המושב
בבקשה שלא לשלם את יתרת החוב בסך  02אש"ח ולהעביר את המבנה לשימוש המועצה2
החלטה :הנהלת המועצה דוחה את הבקשה ועומדת על כך שמושב סגולה יפעל בהתאם להחלטת
המליאה2

 32דיון על ישיבת המליאה:
נערך דיון והפקת לקחים על התנהלות הדיון במליאה ,יש להשקיע חשיבה בהכנת הדיונים למליאה כולל
הזמנת נציגי יישובים לדיונים רלוונטיים בהנהלה2
 31קריטריונים להמלצה על יישובים לקול קורא לפיתוח תשתיות
ממשלת ישראל החליטה באוקטובר  .212להשקיע בשיקום תשתיות פיזיות חיוניות לתפקודם של יישוביים
כפריים 2בהחלטת הממשלה נקבע כי לטובת שיקום התשתיות יוקצה סכום של מיליארד שקל בשנים .211-
 .2.2תקציב התכנית השנתית לא יעלה על  122מיליון  ₪בשנה2
משרד החקלאות יצא בקול קורא המתייחס לשלוש שנים הקרובות2
המספר המרבי של הישובים שיוגשו כמועמדים לקול הקורא בתחום המועצה ,לא יעלה על שישה ישובים
בסך הכול.
מספר הישובים המרבי בתחום מועצה אזורית אחת ,בהם תאושר תמיכה בשיקום תשתיות בשנה אחת ,לא
יעלה על שני יישובים2
השתתפות המשרד תעמוד על  32%מהפרויקט (השתתפות עצמית של היישוב 2) 02%
נעשתה פנייה לכלל היישובים בנושא הקול הקורא החומרים והדרישות 2שבעה יישובים הגישו בקשות2
המועצה נדרשת להגיש החלטת מליאה על בחירת ששה יישובים2
נערך דיון בנושא ,סוכם שיש לקבוע קריטריונים ומשקולות לבחירת היישובים,
החלטה :צוות של איציק קמה ,יואב כהן ,יחיאל כהן ורד בן ארי ימליץ למליאה על היישובים בהתאם
לקריטריונים ומשקולות2
 3.השתתפות בחגיגות עשור ליישובים
התקיים דיון בנושא 2ההנהלה רואה צורך בהקטנת התקציב לחגיגות העשור ליישובים2
החלטה :ההנהלה תקיים דיון בנושא התרבות במועצה כולל השתתפויות בחגיגות העשור2
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