ישיבת מליאה מן המניין מס' 28
דיווחי ראש המועצה

 .1עדכוני קורונה נכון להיום9.3 ,
ציון רמזור 7.3
 409בבידוד
 108מאומתים  71 /בתי אב
 13,269חוסנו מנה ראשונה |  11666חוסנו מנה שנייה
 38מאומתים מגיל לידה עד  26 ,9מאומתים בגילאי 10-19
 7מאומתים בגילאי  11 ,50-60מאומתים מעל גיל 60
חלוקה לפי רחובות עיקריים :הרמה ,13-עין גנים ,10-הרי יהודה ,8-דרך הים ,8-עין חנוך ,9-דרך אילות,7-
עין שמש13-
מתחם חיסונים ביום שישי  | 12:00-09:00 | 12.3במרכז לידר (הגליל )33
יינתן חיסון שני למי שקיבל חיסון ראשון במתחם החיסונים הקודם מתאריך 19.2
יינתן חיסון ראשון למי שטרם התחסן
ללא צורך בקביעת תור
חיסון של צוותי חינוך והוראה
לשמחתי ,אחוזים מאוד גבוהים של נשות ואנשי החינוך מחוסנים.
כניסה של צוותי חינוך לא מחוסנים תתאפשר רק לאחר בדיקות קורונה באופן סדור.
כל מי שמבקש/ת סיוע ,שיחה עם רופא/ה או כל עזרה אחרת ,אנחנו כאן.

למען הסר ספק ,מחר הלימודים יתקיימו כרגיל
כדי לא לחזור ללמוד מרחוק החל מיום ראשון  14.3כולנו צריכים וצריכות לעשות מאמץ וללכת להיבדק

 .2תכנית ניצנים בחופשת פסח
פורסם הקול הקורא של מרכז השלטון המקומי ואנחנו נערכים בהתאם למתווה ל 4-ימי חופשה.

 .3התכנסות של ועדות חובה במועצה
אנחנו נמצאים ברבעון הראשון של שנת  2021וחשוב להקפיד לקיים את כל ועדות החובה על פי חוק ,כולל
ועדת ביקורת .נא תעקבו שהועדות מתכנסות.

 .4השבוע יחל הפרסום להפקדה של תכנית הגוש הצפוני
ייתלו שלטים ביישוב עם פירוט מטרות ועיקרי הוראות התכנית וכן תרשימים עקרוניים ,בכדי להנגיש את
המידע לציבור.
מצורף מסמך הפרסום להפקדה http://bit.ly/3rybMmG :

 .5עדכון על שינוי ארגוני לצורת התייעלות בנושאי רישוי עסקים ופיקוח
מדור רישוי עסקים שנמצא היום באגף התפעול עובר לאגף ההנדסה וישמש כמחלקה לרישוי ופיקוח
עסקים .באגף ההנדסה תקום גם יחידה לקידום עסקים שתיתן מענה הוליסטי לבעלי ובעלות עסקים.
במקביל ,מוקמת באגף התפעול מחלקת פיקוח שתפעל בצמוד לשיטור היישובי.

 .6הטבה לסייעות המועצה
המועצה החליטה לסבסד הקצאה של  100כרטיסים למופע של מירי מסיקה מחר במרכז הבמה ,עבור
צוות הסייעות שהתחסנו.

 .7ההרשמה לתוכנית המלגות הארצית "כוח משימה לאומי" מטעם המשרד לשוויון חברתי בשיתוף
ההתאחדות נסגרת מחר
ההשתתפות בתכנית היא בעבור מלגה על סך  ₪ 5,000עבור  90שעות פעילות לתקופת החודשים מרץ
עד הגשת המועמדות תתאפשר עד יום רביעי ה10.3-
הפעילות היא למען האזרחים הוותיקים.
הרשמה בקישורhttp://bit.ly/3dEDZ7h :
לפרטים נוספים ,עדי פנסו רכזת מתנדבים03-7978726 :

 .8פריסת עמדות החייאה חכמות במרחב הציבורי
בשיתוף פעולה של המועצה ומגן דוד אדום פרסנו  6עמדות החייאה חכמות ברחבי היישוב ,ועמדה
שביעית נוספת אשר הוקמה במימון מפעל הפיס .עמדות ההחייאה החכמות של מד"א כוללות דפיברילטור
מתקדם וארון אלקטרוני המחובר לרשת מד"א ,נשלט מרחוק ומיקומו מזוהה במוקד  .101העמדה מפעילה
סירנה המקלה על איתורה בזמן האירוע והמכשיר אף משדר את נתוני המטופל למוקד מד"א בזמן אמת!
מיקומי העמדות החדשות :גן השלום והאהבה  -על חדר המשאבות לכיוון הכביש ,מבנה תאגיד המים-
מימין לדלת כניסה ,מתחם כושר (דרך הים/האורנים)  -על הקיר מאחורי הברזייה ,רחבת מרכז פלאים
מתחת לגשר הפסיפס,
ישמח משה בית כנסת נץ דוד  -משמאל לכניסה ,מרכז הבמה  -ליד הקיוסק שמול לנדוור.

 .9פרויקט התקנת מערכות סולריות על גגות מבני ציבור בגני תקווה
המועצה החלה לקדם פרויקט ענק של הפקת אנרגיה סולארית ירוקה ,מערכות אשר יותקנו על גגות מבני
הציבור ביישוב ,לרבות מוסדות חינוך .התקיים מפגש שאלות ותשובות עם מהנדס המועצה ועם החברה
המקימה את המערכות וכל המידע המלא נמצא בזירת השקיפות באתר המועצה ,ניתן להתרשם:
http://bit.ly/30sVSy5
הפרויקט מהווה מסר ירוק וסביבתי ,הן לתלמידי בתי הספר והן לציבור הרחב ,על החשיבות בשמירה על
איכות הסביבה ,פיתוח בר-קיימא והתייעלות אנרגטית ,למען הדורות הבאים.

 .10אירועים קרובים
 -10.3מופע של מירי מסיקה במרכז הבמה
 12.3שישי ספורטיבי ומפנק לנשים
 -6.4זיכרון בסלון
 -7.4טקס יום השואה
 -13.4טקס זיכרון לחללי מערכות ישראל

