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 1ישיבת הנהלה  נושא הדיון:
 
 

 ישיבת הנהלה מטרת הדיון:
 20:15-22:15יום א'  2013פברואר  3 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול הנהל - 001 פורום:

איילת גרוס, אילן גיא, אלי אטון, אמנון בטיה , יהודה גטה, ינון עמרם, יצחק יצחק, עמיר ריטוב,  משתתפים:
 קרוני שרפי , שלמה בר

 אברהם קטרי  חסרו:
 שביט, פנינה אמויאל משה , שחר בן עמי, עו"דמאיר  משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1
 
. ראש המועצה הציג את ה"אני מאמין" שלו ביחסי העבודה בין חברי ההנהלה והמליאה בקדנציה הקרובה 1

 ואת היעדים המרכזיים של המועצה. 
קורות שונים כגון, תביעת . נמסרה סקירה כללית על מצבה הכספי של המועצה וצפי עתידי להכנסות ממ2

השלטון המקומי כנגד ממ"י, תקבולים מהיטלי השבחה מעסקאות בפרויקטים פרדסיה, מקב"ת ינוב ואזור 
 התעשייה תנובות. 

 2113. תכנית פיתוח פיס 2
 

, אושר למועצה תקציב בסך 2013ואושרה לשנת  2012במסגרת תכנית מפעל הפיס שהוגשה בשנת 
066,660 .₪ 
 הנהלת המועצה ממליצה לאשר תב"ר לחלוקת התקציב כדלקמן: החלטה:

סה"כ  –אוטובוסים ישנים שיגרעו ממצבת הרכבים של המועצה  2אוטובוסים חדשים במקום  2רכישת • 
416,660 .₪ 

 ₪. 200,000סה"כ  –רצפת הספרייה  –ביה"ס אור השרון • 
 ₪. 100,000סה"כ  –הצטיידות  –ביה"ס הדר השרון • 
 ₪. 100,000סה"כ  –הצטיידות  –ביה"ס בין ההדרים  •

 ₪. 150,000סה"כ  –הצטיידות  –ביה"ס לב הפרדס • 
 

 הנהלת המועצה מאשרת את התוכנית הפיס כר"מ וממליצה להעביר לאישור מליאת המועצה.

 דיון ראשוני -. חוקי עזר לתיעול וסלילת כבישים 3
 

ר חוקי העזר המשמשים כלי לפיתוח יישובי המועצה ואזורי ראש המועצה הציג את החשיבות באישו
התעשייה שבתחומה. עו"ד שחר בן עמי סקר בפני ההנהלה את ההיבטים השונים באישור חוקי העזר. 

 קיימת חשיבות במעלה ראשונה להתקין חוקי עזר אלו. 
ועצה שיהוו בסיס להערות החברים ניתנו פתרונות משפטיים ואף התייחסות במסגרת החלטות מליאת המ

 לחששות כפי שהוצגו ע"י הועדה לחוקי עזר ובמהלך דיון זה. 
 בסיכום הדיון ובהתייחס להערות החברים, נתקבלו ההחלטות הבאות: החלטה:



 יום. 14חוקי העזר ישלחו לוועדים המקומיים ולאגודות החקלאיות לקבלת התייחסות תוך • 
יום לגיבוש  21ר בהשתתפות היועץ המשפטי ואורבניקס תוך סגן ראש המועצה יכנס את הועדה לחוקי עז• 

 הנוסח הסופי של החוקים.
 המלצות הועדה יידונו בשנית בהנהלה ויובאו לאישור סופי במליאה. • 

 
 

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

 מילי יפרח, עירית גז
 מנכ"לית המועצה  -פנינה אמויאל משה  אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 ברכה מלאכי
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