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מספרנו00630308 :

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  7מיום 3/3/08
נוכחים :עמיר ריטוב ,יצחק שעתאל ,רן להב ,חיים גואטה ,אורי בר-מעוז ,אמנון בטיה,
אמנון נגר ,אבי קטרי ,מילי יפרח ,גדעון כהן ,ארנון מינס ,אלי גז ,אורה גפני,
סלטון רונן ,רוני שרפי ,יצחק גולדברג ,משה רז.
חסרים :קובי רייך ,שמעון שרייר ,חיים שגיא.
נוספים :מאיר שביט ,פנינה אמויאל ,הדסה רוסו ,ישורון פרסיק.
נציגי ועדת היגוי לגיבוש חזון חינוכי :רונית רופא הדרי ,ד"ר אסתר מורבר ,ציפי גליק,
מיה יפה ,מיה ליפשיץ  -עין-ורד ,ד"ר יוטבא לביא  -שער-אפרים.
על סדר היום:
 1.דו"ח ראש המועצה.
 2.חזון חינוכי בלב-השרון.
 3.אישור תב"רים  -מיני פיץ אור-השרון ,שרותים בכר-רוסו וסקר מבנה ארגוני.
 4.ועדות מועצה.
 5.פרוט תב"רים והחזר היטלי השבחה בעבר.
 .6התקשרות עם חברה ליעוץ ארגוני.
 7.הבהרה בנושא העלאת הארנונה.
 .8חשבון בנק לתשלומי הורים  -נציג הורים מורשה חתימה  -קרית חינוך "דרור".
להלן ההחלטות:
 .1דו"ח ראש המועצה:
א .ברכות לגב' מילי יפרח  -חברת מליאת המועצה נציגת מושב צור-משה מחליפת
דור פנק.
ב .דווח על אירוע חריג  -בעיית אלימות בקרית חינוך "דרור".
ג .דווח על תאונה בבי"ס דרור  -טריקת דלת ופגיעה באצבע של תלמידה.
ד .ביה"ס הדר-השרון  -דווח על תאונה חזיתית בין  2תלמידים בבי"ס הדר-השרון.
התלמידה אושפזה בעקבות כך .המועצה דאגה לרענון הנהלים במוסדות החינוך.
ה .בי"ס בכר-רוסו  -דווח על אלימות בבי"ס בכר-רוסו .המועצה תעסיק סייעת נוספת
למיגור האלימות.
ו .ד"ר אהוד מנור  -דווח על העדרות ד"ר אהוד מנור המצוי בחופשת מחלה.
המליאה שולחת איחולי החלמה ורפואה שלמה.
ז .ועדה טיפול נקודתי  -שער-אפרים  -חבר המליאה אמנון נגר מונה כנציג המליאה
בועדת אד הוק לטיפול נקודתי בנושאי שער-אפרים (הרחבה ,מפרק).
ח .תכנית פיתוח בר-קיימא  -תכנית פיתוח בר-קיימא הוצגה בפני ההנהלה.
הוחלט ,להגיש תכנית זו במסגרת תב"ר שיאושר ע"י המליאה.
התכנית תקודם בשנת התקציב .2008
ט .תקציב  - 2008המליאה תקיים דיון מיוחד בנושא תקציב  ,2008בתאריך .24/3/08
י .השתלמות נבחרים  -המועצה תקיים השתלמות לנבחרים בנוסף להשתלמות
שהתקיימה ע"י מפעם  -משרד הפנים.
יא .תקציב  - 2007דווח על המצב הכספי לסוף שנת  ,2007מסתמן גרעון של כ -חצי מליון ₪
במונחי משרד הפנים ,זהו תקציב מאוזן.
יב .ביקור שר החקלאות  -שלום שמחון  -שר החקלאות יבקר ויסייר במועצה בתאריך
 .11/3/08חברי המליאה מוזמנים לסיכום מפגש שיתקיים במושב גאולים.
-אושר-

.2

חזון חינוכי  -לב-השרון:
הוצגה עבודת הועדה והנוסח הסופי לגיבוש חזון חינוכי בלב-השרון.
החברים ברכו את חברי ועדת ההיגוי על עבודתם המסורה ואמצו את החזון.
-אושר-

.3
-

אישור תב"רים:
אושר תב"ר תיקון תוספת בסך  ₪ 150,000.-להשלמת מגרש מיני פיץ לביה"ס
אור-השרון  -מימון קרנות הרשות.
אושר תב"ר ע"ס  ₪ 80,000.-לשיפוץ שירותים בבי"ס בכר-רוסו  -מימון קרנות הרשות.
אושר תב"ר ע"ס  ₪ 100,000.-לביצוע סקר בחינת המבנה הארגוני של המועצה,
כולל ליווי בישום והטמעת ממצאי הסקר  -מימון קרנות הרשות.

.4

ועדות מועצה:
המליאה מאשרת את הקמת ועדות המועצה עפ"י רשימה שהוצגה לחברי המליאה והמצ"ב.
החברים רשאים להודיע בכל עת על רצונם להצטרף לועדות המועצה.
-אושר-

.5
-

פירוט תב"רים  -החזרי היטלי השבחה בעבר:
המליאה מאשרת הגשת דו"ח גזבר הרשות על נתוני הביצוע בתקציב הבלתי רגיל,
החל משנת  1999ועד סוף שנת .2007
המליאה מאשרת הגשת דו"ח ביצוע פרוייקטים בתקן  100של משרד הבינוי והשיכון
בגין תוספות הבניה שבין השנים  1995ועד לשנת .2000
-אושר-

.6

התקשרות עם חברה ליעוץ ארגוני:
המליאה מאשרת המלצת הועדה ליעוץ ארגוני להתקשר עם חברת א.מ.ן לליוי ובחינת
יעוץ ארגוני לרשות .הועדה תלווה את התהליך עד לסיומו.
-אושר-

.7

הבהרה בנושא העלאת הארנונה:
למען הבהירות ולמניעת אי הבנות ,המליאה מבטלת את החלטתה מיום  ,18/2/08בדבר
העלאה של  5%כתוספת ארנונה ומחליטה על העלאה שיקלית עפ"י סעיף  11לחוק
ההסדרים בהתאם לטבלה הרצ"ב עבור התקופה מיום פרסום תוספת הארנונה ברשומות
ועד סוף שנת הכספים .2008
-אושר-

.8

חשבון בנק תשלומי הורים  -קרית חינוך דרור  -נציג הורים מורשה חתימה:
המליאה מאשרת עדכון מורשי חתימה בבנק לאומי בחשבון כספי הורים.
קבוצה א'  -מר אהוד מנור ומר אביגדור טפר.
קבוצה ב'  -גב' איריס כהן ,מר ירון וינקלר ומר מנחם קינן.

-

-

אושר-______________
אושר :עמיר ריטוב
ראש המועצה

_____________
רשם :מאיר שביט
גזבר המועצה

