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סימוכי :הנהלה  20091
חברי המועצה
ראש המועצה ,גזבר ,מזכיר ,מבקר ,יוע משפטי.
סיכו פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה מיו 24.02.2009
תארי" הישיבה
משתתפי
משתתפי אורחי
מהל" הדיו
מס נושא לדיו
עדכוני שוטפי
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אלפי מנשה לשכה
מקו
24.02.2009
חסדאי אליעזר ,אודי לוי ,פנינה רו ,אמנו כרמי ,זיו סימו.
ליאוניד ,קובי אוחיו )המזכיר החדש( ,נציגי צמח המרמ
פרוט תשובות והמלצות
• קירית חינו  לאור בקשת ועדת הנהלה להתחיל לגלגל את הנושא הקמת
קירית חינו"  /מרכז יישובי  /מתנ"ס באזור מבנה הצופי ,הציגו נציגי צמח
המרמ דוגמאות לפרויקטי שה מבצעי ,סוכ כי עפ"י תוואי השטח ,יוכ
אפיו ראשוני להקמת הפרויקט על שטח של כ  8דונ .המטרה הכנת האפיו
והצגתו לגורמי שוני לצור" קבלת תרומות.
בגבעת טל  נציגי צמח המרמ הציגו את תוכנית מס' 9
•
בגבעת טל .מאחר
האלטרנטיבה לתב"ע שכבר אושרה לאתרי
והתוכנית הנ"ל משקפת שינוי דרסטי ולטובה לגבי התב"ע הקיימת
והמאושרת תוצג התוכנית לכל חברי המועצה במסגרת וועדת תו"ב לשינוי
התב"ע הקיימת .התוכנית תוצג ג בישיבת מועצה הפתוחה לציבור.
• גדר הפרדה – עפ"י החלטת בג"צ הנהלת הפרויקט החלה בימי אלה להכי
את התשתית הזמנית בסמו" לאזור התעשייה ש הקימו בשלב זה את מנהלת
הגדר אשר בשלב מאוחר יותר תועתק לשטח שמתחת לאזור התעשייה.
• שטלי  /הסעות – משרד התחבורה אישר לחברת אפיקי את דחיית
הכניסה לעבודה מחודש אפריל לחודש יוני לצור" השלמת התארגנות ,חברת
אפיקי הודיעה כי הושלמה כל עבודת יבוא הרכבי לצור" ההסעות וכרגע
עוסקי בהתקנת השלדות.
• אתר אינטרנט יישובי – עינת סיימה את האפיו הראשוני והעיקרי ,בימי
הקרובי ייבחר הגור שיעסוק בתחזוקה השוטפת של האתר ושאיתו ייוש
האפיו שנקבע) .עינת ,אמנו ,איציק(
• תיקי בנייה פתוחי – מחלקת ההנדסה החלה בעבודה של ריכוז כל תיקי
הבנייה שעברו בוועדות תו"ב והפעילות שבה לא הסתיימה וכל זאת בכדי
לסגור את כל הנושאי שעדיי פתוחי.
• ביה"ס יסודי בגבעת טל – ממשיכי בלח על משרד החינו" כולל ביקור
במקו בכדי לוודא שלא יהיה דיחוי במועד פתיחת הביה"ס מאחר והדבר
כרגע מותנה בהעברת התקציב המתאי ממשרד החינו" דר" החברה למשק
וכלכלה לקבל.
• תוכנית תבר"י – המזכיר יארג את תוכנית התבר"י ,ה אלה שעדיי
פתוחי וה החדשי לצור" מעקב שוט.,
• גבעת טל )מרכז מסחרי( – ביו רביעי  25לחודש פגישת עבודה במשרד
השיכו.
• גבעת טל )כביש גישה לביה"ס(  ביו רביעי  25לחודש פגישת עבודה במשרד
השיכו.
• פרויקטי נוספי – נערכת בימי אלה עבודת הכנה משפטית להתחלת
עבודה לריכוז פרויקטי בגזרת אלפי מנשה )חייקי  /אמנו(.
• גבעת טל – לצור" קידו כל נושאי הגבעה כגו :ניקיו מפסולת בנייה ,שיקו
שטחי שבה הסתיימה העבודה ,עבודות גינו וכו' – תתקיי ישיבה עבודה
מסודרת לקידו הנושא ב  3למר .
• פרסו החלטות – ועדת ההנהלה החליטה על פרסו מהל" הישיבות
המתקיימות מעת לעת לציבור הרחב למעט נושאי אישיי הנדוני בישיבות
אלה.






















רש והכי  אמנו כרמי









