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 10ישיבת הנהלה  נושא הדיון:
 
 

 ישיבת הנהלה מטרת הדיון:
 19:00-21:00יום ב'  2014פברואר  10 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול הנהל - 001 פורום:

אברהם קטרי , איילת גרוס, אילן גיא, אלי אטון, אמנון בטיה , יהודה גטה, יצחק יצחק, עמיר  משתתפים:
 קריטוב, שלמה בר

 ינון עמרם, רוני שרפי  חסרו:
 רז, פנינה אמויאל משה , שחר בן עמי, עו"דמאיר שביט, משה  משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1
 
ראש המועצה פועל נמרצות במוסדות התכנון ובמשרדי הממשלה לקידום יחידה שלישית –. יחידה שלישית 1

 במשקים החקלאיים.
המשרד,  בדיון שהתקיים במשרד הפנים וכפי שנמסר ע"י נציגי–. העסקת עובדים ע"י הוועדים המקומיים 2

ההערכה היא שעובדים חדשים שיתקבלו לעבודה בוועדים המקומיים יועסקו עפ"י תנאי ההעסקה בשלטון 
 המקומי. 

 .5/3הנושא יוצג בפני הוועדים המקומיים בכנס שאמור להתקיים בתאריך 
קשות פורסם "קול קורא" ע"י משרד הדתות המאפשר לוועדים המקומיים להגיש ב –. תקן לרבנים יישובים 3

 עבור תקן למשרת רב יישובי.
 המועצה תאשר ותמליץ על הפניות שיתקבלו מהועדים המקומיים ותפעל עפ"י הנחיות והוראות חוזר מנכ"ל.

 , בנוכחות שר הפנים. 11.2.14 -יתקיים ב 2012טקס קבלת פרס ניהול תקין לשנת –. פרס ניהול תקין 4
קט רגל התקיים בביה"ס בכר רוסו בנוכחות ראש המועצה. גמר טורניר  -. טורניר קט רגל מוסדות חינוך5

הטקס לווה ברוח ספורטיבית ותרם לגיבוש בתי הספר. במקום הראשון זכו הבנים מביה"ס הדר השרון 
 והבנות מביה"ס שכטרמן. 

טקסים להנחת אבן פינה בביה"ס בין ההדרים שלב ג' ובביה"ס בכר  2התקיימו  –. טקסי הנחת אבן פינה 6
 כיתות(. 6)בניית  רוסו

המהנדס סרג'יו וילנסקי מונה למהנדס המועצה ומשמש אף כמהנדס הועדה לתכנון –. מהנדס מועצה 7
 ובניה והחל עבודתו בתחילת חודש פברואר.

 משכר בכירים. איחולי הצלחה בתפקידו. 85%אושר חתימת חוזה העסקה בהסכם בכירים בשיעור של עד 
תנועת בני עקיבא בשיתוף המועצה קיימו צעדה וטקס  –חוז שרון שומרון מ –. טקס נטיעות בני עקיבא 8

חניכי בני עקיבא. האירוע במושב פורת  4500נטיעות ט"ו בשבט במושבים פורת וכפר יעבץ בהשתתפות 
 היה מרשים ומרגש ותרם לחיי התרבות והקהילה במושב.

והעפיל  2013בל עובד מצטיין לשנת העובד סעדיה אהרוני נהג ממחלקת התחבורה קי–. עובד מצטיין 9
 לשלב הסופי בו יקבל אות נשיא מדינה.

מורה לכימיה בקריית החינוך דרור ותושבת הישוב עין שריד קיבלה פרס ישראל  –. ענת פלדנקרייז 10
למורים מצטיינים מטעם הפקולטה לכימיה בטכניון. המועצה תעניק לחברה תעודת הערכה בישיבת מליאת 

 בה.המועצה הקרו
 -שלולית חורף בעין שריד. המועצה הגישה "קול קורא" וזכתה לתקצוב של כ –. פרויקט המחפורת 11



למימון הפרויקט מקרן שיקום מחצבות במינהל מקרקעי ישראל. במליאה הקרובה יציג המתכנן ₪  800,000
 את התכנית בפני החברים.

ולאכוף חניה באזורי התעסוקה ובמושבים מליאה המועצה החליטה להפעיל רשות חניה –. רשות חניה 12
 המעוניינים בכך תבוצע אכיפה עפ"י פניית הועדים המקומיים. 

הבקשה לשנות החלטת המליאה ולהרחיב את האכיפה בתוך הישובים, במקומות בעייתיים תחבורתית, 
במקומות ולצורך כך תפנה המועצה לועדים המקומיים בהודעה שבכוונתה לאכוף בתחומי הישובים בפרט 

 המהווים מפגע בטיחותי כפי שיוגדרו ע"י קצין הבטיחות ומהנדסת התנועה.

 . אישור צווי מיסים ותקציבים ועדים מקומיים2
 החומר יובא לאישור בישיבת המליאה הקרובה בצורה מרוכזת עם כל המסמכים הנדרשים. החלטה:

 . אישור תברי"ם3
 

במהלך השנה הקרובה, המועצה אמורה לקבל כספי השבחה מפרויקטים שונים מהסכמים שנחתמו בין 
 הרשות למועצה מקומית כפר יונה ומועצה מקומית פרדסיה

 
 שלב ג' הוחל בבניה. –בכר רוסו ובין ההדרים  -בשני בתי ספר של המועצה

 המועצה מגישה הצעה לאישור תב"רים עפ"י הפירוט הבא:
 

 4,365,523מזה השתתפות משרד החינוך ₪,  5,739,050סה"כ אומדן תקציבי  –ג' בין ההדרים  א. שלב
 ₪.  1,373,527 –השלמה מקרנות הרשות ₪. 

 2,923,078מזה השתתפות מפעל הפיס ₪,  5,030,131סה"כ אומדן תקציבי  –ב. מבנה כתות בכר רוסו 
 ₪. 1,668,591ת הרשות השלמה מקרנו₪.  438,462מזה השתתפות משרד החינוך ₪, 
 

מממ"י, בגין ההסכם שנחתם בין השלטון  2,300,000לאור העובדה שנתקבלה המנה השלישית בסך 
 המקומי למינהל, ההצעה להנהלה לאשר פתיחת תב"רים לפרויקטים כדלהלן:

 ₪. 700,000 –א. שלב ג' בין ההדרים 
 ₪. 1,000,000 -ב. בניית בי"ס בכר רוסו 

 ₪. 600,000 –ת ובטיחות בבתי הספר לשנת תשע"ד ג. עבודת בדק הבי
 הנהלת המועצה ממליצה בפני המליאה לאשר תב"רים אלו. החלטה:

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה מס"ד

 19/02/2014 קיצח יצחק תהכנת תכנית השקעו 345
 

 . אישור פרוטוקולים ועדות הנחות 4
 

 .2012-2013אושרו פרוטוקולים וועדת הנחות לשנים 
 אושר, הפרוטוקולים ישלחו לאישור משרד הפנים )מחוז מרכז( כמתבקש עפ"י הנוהל.  החלטה:

 . הסמכת ועד מקומי עין שריד5
 

יח"ד( אשר תחזק את היישוב ותסייע לו בפיתוח  60 -המועצה מעוניינת לקדם הרחבה נוספת בעין שריד )כ
 תשתיות ומבני ציבור. 

 בסיס ההסכם גובש עם היועץ המשפטי של המועצה. 
לאחר דיון, ההנהלה מאשרת את העובדה שיש לסייע ולתמוך בישוב עין שריד בפיתוח תשתיות  החלטה:

 ומבני ציבור בתחום הישוב.
 ועד עין שריד יוזמן להנהלה, להמשך דיון בנושא.

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, ברכה מלאכי, הדסה רוסו, מיטל גוב,  מכותבים:

 עירית גז, שחר בן עמי, עו"ד
 מנכ"לית המועצה  -פנינה אמויאל משה  אושר ע"י:

http://www.axisis.net/levhasharon/admin_tasks.asp?containerid=0&action=form&id=345
http://www.axisis.net/levhasharon/admin_tasks.asp?containerid=0&action=form&id=345


 
 
 

 נערך ע"י
 ברכה מלאכי

 

 
 C&D Manager On Line System    www.axisis.net- הופק במערכת ניהול דיונים והחלטות 

http://axisis.net/

