ו'–אלול–תשע"א
 5ספטמבר2011 ,
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 11/11
מיקום:

משרדי המועצה המקומית.

מועד:

יום רביעי  ,17/08/2011שעה .20:30

המזכיר:

מוטי חטיאל.

נוכחים:

אביהוד רסקי )יו"ר( ,גדי בן שימול ,עודד אילת ,עמית הרפז,
פנינה שורץ ,יעל דקל ,הדסה בן הרצל.

משתתפים :דב אריאל  -גזבר המועצה ,ציון אילוז  -מהנדס המועצה
על סדר היום:
 .1אישור תוכנית מפורטת ,להסדרת דרך גישה חנייה ציבורית ,מתחם בית המכס).
גוש  13946חלקות ) 41,40ח( ( .אושר בוועדה לתכנון אסטרטגי מתאריך
.26/7/2011
 .2אישור להגדלת תב"ר שביל אופניים ראש פינה חצור ).מצ"ב עדכון  1להסכם
וההסכם המקורי(.
תב"ר מאושר .₪ 500.000
סכום לאישור .₪ 800.000
סה"כ לתב"ר  ,₪ 1.300.000מקור מימון החברה הממשלתית לתיירות.
 .3דיווח.
.1

אישור תוכנית מפורטת ,להסדרת דרך גישה חנייה ציבורית ,מתחם בית
המכס] .גוש  13946חלקות ) 41 ,40ח([

ציון :החברה הלאומית לדרכים תכננה עבור המועצה כ  140 -מקומות חנייה לציבור
עם אפשרות לכניסה ויציאה ימנית מכביש .90
הוכנה תוכנית מפורטת ע"י המועצה לכביש מחבר בין החנייה למתחם בית
המכס כפי שמוצג במפה )מצ"ב( .כביש ברוחב  10מטר.
גדי:

מי מממן את החניון.

ציון :התכנון ע"י החברה הלאומית לדרכים ולביצוע .המועצה פועלת בגיוס כספים.
דוסי :למה לא מחייבים את בעלי הנכסים.
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ציון :ניתן לגבות מבעלי הנכסים רק עפ"י חוק העזר.
היו"ר מעלה להצבעה.
מאושר פה אחד )פנינה לא נוכחת(.
* פנינה שורץ הצטרפה לישיבה בשלב זה.
.2

אישור להגדלת תב"ר שביל אופניים ראש פינה חצור).מצ"ב עדכון  1להסכם
וההסכם המקורי (.
תב"ר מאושר .₪ 500.000
סכום לאישור .₪ 800.000
סה"כ לתב"ר  ,₪ 1.300.000מקור מימון החברה הממשלתית לתיירות

היו"ר :השגנו עוד  800אלש"ח מהחמ"ת .לביצוע הפרוייקט אנו נדרשים לאשר
את התב"ר בסכום  1,300אלש"ח.
מאושר פה אחד.
.3

דיווח
שביל אופניים
ישנו הסכם עם משרד החקלאות שמאשר  250אלש"ח לטובת שביל האופניים.
אנו נדרשים להציג קטע כביש גמור מא-ת.
כרגע אנו בודקים איזה קטע כביש ניתן לבצע ב  650 -אלש"ח וכאשר נחליט נוכל
לקבל את הסכום.
אני במאמצים לקבל עוד  500אלש"ח מהחמ"ת לפרויקט .המשרד לפיתוח הנגב
והגליל ביקש להעביר לנו  500אלש"ח גם לטובת הפרוייקט.
צהרוני גנים
החלטתי לצמצם במספר סעיפים בתקציב ע"מ לסייע להורי הגנים אשר קורעים
תחת עומס התשלומים .נשלח מכתב להורי הגנים אשר מודיע להם כי מחירי
הגנים לשנת  2012ישארו כפי שהיו בשנת ) .2010מצ"ב המכתב(.
דיור לזוגות צעירים
נשלח מכתב לשר השיכון בנושא סיוע לזוגות צעירים בנוסף ל  45 -מגרשים
שכבר קידמנו )מצ"ב המכתב(.
שכונה צפונית
אם יתקבל האישור מהאוצר יפעלו כל המתכננים לתכנון השכונה.אנו נלחמנו
למינימום  400מ"ר למגרש .אנו מאמינים שלבסוף זה הגודל שיאושר.
חינוך בראש פנה
נשלח מכתב לשר חינוך מר גדעון סער על ההפלייה לרעה ביחס לישובים השכנים
לנו ,ישובים גם בסוציו אקונומי  8ומעלה )מצ"ב המכתב(.
הישיבה ננעלה בשעה .22:00
____________
המזכיר
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____________
היו"ר
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