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 :להלן סיכום דברים
 :ח ראש המועצה"דו .1
 : נתוני גביית ארנונה .א 

 . אחוזי גביה לשנה 80% -ראש המועצה דיווח על נתוני אחוזי הגביה של כ  
 .י הסדרים מיוחדים"מצויים בהליכי גביה ובפריסה בתשלומים עפ 20% -כ  
 .מגורים והיתר ממקורות אחרים 55% -חלוקת ארנונה כ  
 .הכנת תכנית להגדלת מקורות ההכנסה בקידום יזמויות ופרוייקטים היעדים  
 :'שלב ב -השרון -ס הדר"ביה .ב 

 החברים רונן סלטון ורן להב צורפו . 'השרון שלב ב-ס הדר"הוקמה ועדת היגוי להקמת ביה  
 .לועדת ההיגוי  
 :'שלב ב -השרון -ס הדר"ביה -ועדה לאיזורי רישום  .ג 

 .ועדה לאיזורי רישום שתורכב מנציגי הישובים מהגוש הצפוני ראש המועצה ימנה  
 :מדור נוער .ד 

 .מדור נוער מועמד לקבלת פרס ארצי על פעילותו הרחבה והמבורכת  
 .המליאה שולחת איחולי הצלחה והמשך עשיה פוריה  
 :שנה למדינת ישראל 00חגיגות  .ה 

 למדינת ישראל בשילוב מחלקות המועצה  60 -המועצה בוחנת רעיונות שונים לציין את חגיגות ה  
 .והישובים  
 :פיקוד העורף -ח "תוכנית לשע .ו 

 . ח"להערכות צוותי המועצה לשע₪  60,000.-ס "משרד הרווחה אישר תקציב ע  
 ₪  20,000.-השתתפות המועצה   
 :השרון-ס הדר"הסעות ביה .ז 

 .השרון-ס הדר"א סבב הסעות לביהדווח על פגישה שנתקיימה עם נציגי ועד הורים בנוש  
 אבי קטרי וארנון מינס, רוני שרפי, מעוז-אורי בר, הוקמה ועדה בהרכב החברים שעתאל יצחק  
 .חינוך ותחבורה' לבחינת הנושא בשיתוף מח  
 
 



 
 :אגרת ביוב .ח 

 .תבחן המועצה את הנושא באמצעות חברה חיצונית, לאור הפערים בשעור חיוב אגרת הביוב  
 .השרון יקדם הטיפול בנושא-ל מי לב"מנכ -יציק להב א  
  :מועצה -יעוץ ארגוני  .ט 

 .הועדה לבחינת יעוץ ארגוני למועצה החלה בעבודתה ותפגש עם חברות שונות העוסקות בתחום  
 :תכנית דרך הלב .י 

 י המשרד לאיכות הסביבה לתכנון"אושר תקציב ע. תכנית דרך הלב תוצג בפני חברי המליאה  
 התכנית הוצגה בהנהלה ואושר . מפורט של מקטעים מסויימים מתוך התוכנית הכוללת  
 .י המתכנן אסף קשטן"לקדם תכנון מפורט במקטעים מסויימים כפי שהומלצו ע  
 :קורס גינה אורגנית .יא 

 .לאיכות הסביבה' דווח על סיום קורס גינה אורגנית של היח  
 .דהפעולה מבורכת מכלל פעולות היחי  
 ":קיימא-בר"תכנית  . יב 

 ". קיימא-בר"אושר תקציב לקידום תכנית   
 .י יועץ מקצועי חיצוני בהנהלה ובמליאה"התכנית תוצג ע  
 :השרון-לב -תכנית אב  .יג 

 .השרון-דווח על האפשרות לקבלת תקציב ממשרד החקלאות למימון תכנית אב ללב  
 .התכנית תוצג בפני המליאה  
 :מדר יאיר -רידה אירוע פ .יד 

 .המועצה נערכת לקראת אירוע פרידה מראש המועצה היוצא יאיר מדר  
 .חברי המליאה מוזמנים להצטרף לאירוע -יערך טיול בהשתתפות עובדי המועצה    
 :קבלת עובדי מועצה -ועדת בחינה  .טו 

 .ל"לעובדי המועצה כמתחייב בהוראות מנכ( קבלה)אושר הרכב ועדת בחינה   
 .י ראש המועצה וסגנו"נציג ציבור יקבע ע, נקבע כנציג המועצה -גן ראש המועצה ס  
 :רים"אישור תב .טז 

 :רים כדלקמן"ההנהלה אישרה תב  
 .הפרדס-ס לב"קירוי קבוע למגרש מיני פיץ בביה. ₪ 250,000.-ס "ר ע"תב  

 (.'ב בשל)השרון -ס הדר"לקידום תכנון ומדידות לביה₪  100,000.-ס "ר ע"תב    -
 :ישיבות הנהלה -הפצת פרוטוקולים  .יז 

 .הפרוטוקולים של ההנהלה יופצו לחברי המליאה  
  
 
 :2002תקציב  .2
 .גזבר המועצה סקר בפני המליאה את מבנה וסעיפי התקציב כפי שהוצג לחברי המליאה 
 .2007מבוסס על הפעילות וההוצאות בפועל לשנת התקציב  2008התקציב לשנת  
 כשבסיס התקציב קיימות הכנסות מותנות₪  130,277.50.-שהוגש לאישור המליאה הינו  התקציב 
 .תקבע פגישה עם משרד הפנים במטרה לגשר על הפער בהכנסות. ₪ 2,000,000.-בהיקף של  
 בתום הדיון והתייחסות החברים למסגרת וסעיפי התקציב מחליטה המליאה לאשר את מסגרת 
 . ₪ 130,277.50.-בסך  2008התקציב לשנת  
 ראש המועצה והגזבר ימליצו בפני המליאה על סעיפים בתקציב כהוצאות מותנות במקביל לצפי בחוסר  
 (. ₪ 2,000,000.-)בהכנסות   
 י המליאה וזאת לא יאוחר"המליאה תקיים דיון ביחס לניוד סעיפים במסגרת התקציב כפי שאושרה ע 
 .יים בסעיפי התקציבלאחר קבלת נתונים לשינו 1/3/08מתאריך  
 
 
 
 
 



 
 :2002אישור תוספת בארנונה לשנת  .3
 ניתן דיווח על החלטת המועצה בעבר להתחייבות לאישור העלאה חריגה בארנונה בשעור קבוע של 
 בעקבות דיונים שנערכו במשרד הפנים בבקשה לאישור העלאה. וזאת במסגרת תכנית התייעלות 5% 
 ולאחר שאושר צו המיסים של המועצה  2007בשלהי שנת , ר למועצההתבר 2007חריגה בארנונה לשנת  
 נתקבלה לאחר המועד הקבוע בחוק  2007כי החלטת המועצה להעלאה חריגה לשנת , 2008לשנת  
 .לא ניתן היה לאשרה, ולפיכך, לאישור צו הארנונה 
 :מחליטה המועצה כדלקמן, לפיכך 
 על המועצה לקבל החלטה בדבר הטלת ארנונה( ת אזוריותמועצו)הואיל ועל פי צו המועצות המקומיות  
 ומאחר והחלטת מליאת המועצה להעלאת התעריפים , שלפני שנת הכספים 1/12 -כללית לא יאוחר מ 
 לחוק ההסדרים במשק 11מחליטה המועצה להטיל תוספת בארנונה לפי סעיף , הוגשה לאחר מועד זה 
 . 2008לשנת  5%בשיעור של  1992 -ג "התשנ, (בתיקוני חקיקה להשגת יעדי תקצי)המדינה  
 החלטה בדבר העלאה קבועה בארנונה בשעור , 29/11/08מליאת המועצה תדאג לאשר עד לתאריך  
 .  ואילך 2009לשנת  5%של  
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