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 ברכות.   1
 

 ר ועד מקומי מושב חרות"יו -ברכת נחמיה חסיד

 חבר מושב חרות -ברכת אסא בר טוב

 נציג נורדיה במליאה -ברכת החבר חיים שגיא

 ראש המועצה היוצא -ברכת מדר יאיר

איחולי הצלחה בהמשך . רגל בחירתםהחברים ברכו את ראש המועצה הנבחר וחברי המועצה ל

 .דרכם הציבורית ופעילותם למען תושבי לב השרון

 

ראש המועצה עמיר ריטוב בירך את חברי המועצה על בחירתם ואיחל  -דבר ראש המועצה .2

רואה חשיבות נעלה בקשר האישי עם חברי . הצלחה בדרך המשותפת בניהולה של  המועצה

 .מינוף המועצה לשנים הבאותובתקווה לקידום ו, המליאה הנבחרת

כפי שהוצגה , מודה לחברי המועצה ולתושבי לב השרון שתמכו והביעו אמון בדרכו ובבחירתו

 .במערכת הבחירות ותמכו לבחירתו לתפקיד ראש המועצה

 



 

 

 -ראש המועצה הציג את הנושאים המרכזיים בהם תעסוק המועצה במהלך הקדנציה הקרובה

איכות , הקמת אזורי תעסוקה, ם ושיפור תשתיות בישובי המועצהשיקו, שירות לתושב, חינוך

כפרי של / תוך שמירה על שמירה על האופי החקלאי, "דרך הלב"הסביבה ומימוש תכנית 

 .המועצה

 

 

 ח ראש המועצה"דו .3

נקבע שימי ישיבות מליאת המועצה יתקיימו בימי  -תדירות ישיבות מליאת מועצה. א

 (.ודשאחת לח)שני בתחילת כל חודש 

, 01/1230/בתאריך , 2002המליאה תדון בתקציב המועצה לשנת  -2002תקציב . ב

בהתייחס , במהלך הרבעון הראשון יערך דיון בתקציב. 2001המבוסס על התקציב לשנת 

 .למדיניות המליאה הנבחרת

לחברי הועדה , תיערך השתלמות לחברי המליאה הנבחרת -צהמוע -הכשרת נבחרים. ג

 .כולל סיור בישובי ובמוסדות המועצה, לתכנון ובניה

. דווח על סיום שביתת המורים העל יסודיים -ס על יסודיים"בי -שביתת מורים. ד

 .בשבוע' בימי ו, הנהלת הקריה בוחנת השלמת החומר הלימודי בתוספת ימי לימוד

חניכי בני נוער מלב  500דווח על השתתפות ראש המועצה באירוע  -פעילות בני נוער. ה

 . פעילות מוצלחת ופורייה. השרון ביער בן שמן

 .מנהלת מדור נוער, בראשותה של רותם עמוס, ברכות למארגנים ולמחלקת הנוער

בקרית , דווח על אירוע פורום נשים מלב השרון באשכול הפיס -פעילות פורום נשים. ו

 .בהשתתפות ראש המועצה, "דרור"חינוך ותרבות 

הוחל בשיפוץ , בהתאם להחלטת המליאה הקודמת -ועצהלשכת ראש המ -חדר ישיבות. ז

 .חדר הישיבות ותכנון לשיפוץ משרדי המועצה, לשכת ראש המועצה

ראש המועצה יקיים מפגשים עם הועדים המקומיים  -מייםישיבות ועדים מקו. ח

 .הנבחרים במהלך התקופה הקרובה

ר אהוד "ד, ל הקרייהדווח על פגישה משותפת עם מנה -"דרור"קרית חינוך ותרבות . ט

 . מתגייסים לשירות קרבי 20%מעל , ל"בה הוצגו נתוני מתגייסים לצה, מנור

 .המליאה מביעה שביעות רצון מהנתונים

 .ארצי" גרעין עודד"המועמדים לשירות , (ישובים 12 -מ)חניכים  30דווח על , כמו כן

אה את מבנה והרכב מנהלי מחלקות המועצה יציגו בפני חברי המלי -מחלקות מועצה. י

 .כולל תכנית עבודה שנתית, מחלקות המועצה

  

- ח ראש המועצה "אושר דו -

 
 

מליאת המועצה מחליטה פה אחד לאשר את הצעת  -בשכר -מ וסגן ראש המועצה"בחירת מ .4

 . מ וסגן ראש המועצה בשכר"ראש המועצה על מינויו של החבר שעתאל יצחק כמ

 

- אושר-

 

 

 



 

 

חתימת ראש  -המליאה מאשרת בעלי זכות חתימה של המועצה -תימהאישור בעלי זכות ח .5

או סגן ראש המועצה שעתאל יצחק עם חתימת גזבר המועצה מאיר /המועצה עמיר ריטוב ו

 .המחייבת את המועצה, בצירוף חותמת מועצה, שביט

 

- אושר-

 
טוב המליאה מאשרת מינוי ראש המועצה מר עמיר רי -איגודים ועמותות, כהונה בחברות .2

בכל החברות העירוניות , בכהונתו( שייע)במקום ראש המועצה הקודם מר יצחק ישועה 

 .האיגודים והעמותות שבהן כיהן מר ישועה

 

- אושר-

 

  

, עמיר ריטוב :המליאה מאשרת את הרכב חברי ההנהלה כדלקמן -בחירת הנהלת מועצה  .1

, ארנון מינס, אמנון בטיה, ניאורה גפ, רונן סלטון, איציק גולדברג, אבי קטרי, שעתאל יצחק

 .גז אלי, רוני שרפי, אורי בר מעוז

 

- אושר-

 

המליאה מאשרת התקשרות עם חברה לייעוץ ארגוני   -התקשרות עם חברה לייעוץ ארגוני .2

 .הנהלת המועצה מוסמכת לקדם הטיפול בנושא. לבחירת ובדיקת מבנה ארגוני של המועצה

 

- אושר-
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