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עדכונים
 סיור באתר קומפוסט – יחיעם ,אלון ה ,.סמי ,יוסי ומטי ביקרו באתר קומפוסט-אור .אתר פתוח
בגודל של כ 1//-דונם המייצר קומפוסט מבוצה .החברים התרשמו מהאתר הפתוח הפועל באופן
כזה שאין כלל בעיית ריח .מנכ"ל החברה דניאל אונגר חפץ בשיתוף פעולה עם המועצה.
 וועדה מקומית לתכנון ובניה – וועדת בחינה לתפקיד מהנדס תתקיים בתאריך . 3.0.0/12
בודקת תכניות שנבחרה תתחיל לעבוד אחרי שבועות .מבחן כשירות יתקיים בתאריך .3.0.0/12
הנהלה הדגישה שעל בעלי התפקידים במועצה לעשות ככל הניתן כדי לקדם את הקמת הוועדה
לתכנון ובניה המקומית .חברי ההנהלה הלינו על הסחבת הנובעת בעיקרה מאי תפקודה של ועדת
שיקמים ובכלל זה הקשיים של העסקים שנמצאים בתהליכי רישוי.
חברי ההנהלה קוראים לועדה החדשה שתקום לפעול לצמצום הבירוקטיה ולסייע במתן פתרונות
לפרטיים ולעסקים במסגרת החוק כל זאת תוך מתן שירות אדיב ,יעיל ,מקצועי ומהיר.
 מנהלת מחלקת החינוך –מירית דגני נבחרה לתפקיד מנהלת החינוך.
 עתירה – וועד מקומי ורדון הגיש עתירה לבית משפט כנגד המועצה בגין צו החניה.
 מזל טוב לעופר סלע ליום ההולדת.
 .8דיון בנושא גיוס משאבים
הוצג על ידי ניצה נדיל מה נעשה בעבר ,הצורך וההצעה לתפקיד גייס משאבים .הדיון עסק ביתרונות
וחסרונות של תגמול לפי הצלחה ובמיקום של הגייס במבנה הארגוני.
החלטה :ההנהלה מאשרת את ההצעה לגיוס עובד בכפיפות למנהלת המתנ"ס .לאחר תקופת ניסיון של
שנה הנושא יבחן שוב.
 .4מדיניות אכיפה ברישוי עסקים
הוצגה תמונת מצב של רישוי העסקים ע"י עו"ד אבי להם וחיים טל .נערך דיון בנושא קדימויות לאכיפה
ברישוי עסקים .נושאים שעלו בדיון :לבחון האם העסק גורם הפרעה ביישוב .לטפל בנושאים שיש בהם
סכנה בצבור .להקל על עסקים אשר נוקטים פעולות לטובת השגת רישיון עסק.
החלטה :ההנהלה מברכת על פעילות שנעשית בנושא רישוי עסקים .ומנחה את אבי וחיים לפעול בהתאם
להנחיות היועץ המשפטי לממשלה תוך בחינת נסיבות כל מקרה לגופו.
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 .1הסכם פשרה חובות ארנונה דליה אנרגיות
גזבר המועצה הציג את הנושא ובקש מההנהלה לאשר את הסכם הפרשה של דליה אנרגיות.
החלטה :ההנהלה מברכת את יואלי על קידום הנושא ומאשרת את ההסכם.
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מאשרת :ד"ר מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה

רשמה  :ורד בן ארי – מנכ"לית
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