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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  41מיום 48/80/
משתתפים :עמיר ריטוב ,יצחק שעתאל ,אמנון בטיה ,רן להב ,איציק גולדברג ,סלטון
רונן ,גדעון כהן ,אורה גפני ,ארנון מינס ,חיים שגיא ,מילי יפרח ,שמעון שרייר ,קטרי
אבי ,קובי רייך ,אמנון נגר ,אורי בר מעוז ,משה רז ,רוני שרפי.
חסרים :אלי גז ,רן להב.
נוספים :מאיר שביט ,איציק להב ,עו"ד אסף הדס.
על סדר היום:
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2יע"פ -העלאה מעל הקו
 .3סקר נכסים בארנונה -הסכם עם משרד עו"ד ברק -גיט להרחבת בסיס הארנונה.
 .4טכנאי /הנדסאי מיזוג אויר ,עובד תחזוקת מבנים ורכז/ת חינוך סביבתי -אישור נחיצות
משרה.
 .5אישור הצטרפות לשירות מידע באינטרנט בנק דקסיה ישראל.
 .6אגרת ביוב -שינוי בחוק העזר.
 .7התנהלות החברה למימי לב-השרון.
 .8ועדת ביקורת -ועד מקומי נורדיה
 .9מכרז אשפה
 .10אישור פרוטוקולים
 .11אישור חוזים.
 .1דו"ח ראש המועצה:
א .פתיחת שנה"ל תשס"ט
שנת הלימודים נפתחה כסדרה מלבד השבתת גני הילדים במושב פורת.
כן דווח על פניית הורים ממושב ינוב ותנובות ביחס לשיבוץ הילדים בביה"ס בכר-רוסו.
המועצה נערכה להכנת מוסדות החינוך כנדרש וכראוי.
הערכה ותודה לכל העוסקים במלאכה.
ב .גזירות תקציביות  -חוק והסדרים לשנת :2009
דווח על הקיצוצים והגזירות הכלכליות כפי שמתוכנן בחוק ההסדרים לשנת התקציב
 .2009הקיצוצים ישליכו על תפקוד המועצה כולל פגיעה משמעותית בשרותי המועצה
שיחויבו קיצוצים דרסטיים בתקציב המועצה לשנת .2009
ג .ועדת גבולות -קדימה -צורן:
המועצה פנתה למשרד הפנים לביטול מינויו של יו"ר ועדת הגבולות בשל חשש לניגוד
עניינים של יו"ר הועדה .יו"ר הועדה נענה לפניית המועצה ופסל את עצמו.

היועץ המשפטי למועצה יפעל לביטול הועדה עקב הפרת הסכם שנחתם עם מועצת
קדימה .המועצה נערכה באמצעות יועצים חיצוניים – חברת אביב להכנת החומר הנדרש
לדיוני הועדה.
ד .הסעות ילדי צור משה:
המועצה נערכת להסעת ילדי מושב צור-משה עפ"י החלטת המועצה (בעבר) הקובעת
מימון עלות ההסעה  50%ע"י המועצה ו 50% -במימון הורים .החלטה זו בתוקף כל עוד
לא יחול שינוי במדיניות משרד החינוך הפועל לשינוי הקריטריונים במסגרת חוק
ההסדרים.
השינוי במידה ויבוצע יחייב את המועצה להיערך אחרת בכל נושא ההסעות.
ה .אישור הסדר פשרה -פישמן – תנופורט בית אריזה נר הבנים:
הושלם המו"מ עם נציגי פישמן (תנופורט) ביחס לתשלום היטלי השבחה לבית אריזה נר
הבנים.
ההסדר קובע תשלום של כ 4,5-מש"ח בגין היטל השבחה מסכום זה יקוזז סך של כ1,2-
מש"ח מהתחייבות המועצה לסלילת כביש ההדר ,היתרה תשולם בפריסה בתשלומים.
ו .עפארי משה ז"ל ורחלי קרן ז"ל:
המליאה מביעה תנחומים ומשתתפת בצער משפחת עפארי ,במות עובד המועצה עפארי
משה ז"ל וכן למשפחת קרן במות האם רחל ז"ל.
ז .מ"ח -אילנות:
דווח על דיון שאמור להתקיים בועדה המחוזית בתכנית הנופש המטרופולוני והערכות
המועצה לכך.
ח .משפחת מקובסקי -מושב שער אפרים:
דווח על פניית משפחת מקובסקי למבקר המדינה ביחס לחיובים בהיטל ביוב .גזבר
המועצה פירט בפני המליאה את השתלשלות גביית היטל הביוב בישוב שער-אפרים ואת
החלטות המליאה שהתקבלו בעניין.
המועצה תמתין לקביעת המבקר ולא תנקוט באמצעי אכיפה עד לאחר קביעתו.
ט .יעוץ ארגוני:
חברת א.מ.ן השלימה את שלב האבחון שיוצג בפני המליאה .הוועדה ליעוץ ארגוני תקיים
דיון ראשוני טרם הדיון במליאה.
י .ארנונה חקלאית – מושב שער אפרים:
דווח על ההסדר שסוכם עם עו"ד איתן ארז מפרק אגודת שער אפרים לתשלום ארנונה
בגין הנחלות החקלאיות .ההסדר יחול מ.1/10/09 -
 -אושר דו"ח ראש המועצה-

 .2יע"פ העלאה מעל הקו:
המליאה מאשרת הפנייה למשרד הפנים לאישור מעמד מרכז יע"פ כישוב והעלאתו מעל הקו.
 אושר - .3סקר נכסים בארנונה -הסכם עם משרד עו"ד ברק -גיט להרחבת בסיס הארנונה:
הוחלט לאשר.
 אושר - .4אישור נחיצות משרה:
אושרה בקשה למשרד הפנים לאישור נחיצות משרה לתפקידים הבאים :עו"סים ,אב בית
ביה"ס שכטרמן ורכזת חינוך סביבתי .ביחס לאנשי אחזקה מוסדות חינוך וטכנאי הנדסאי
חשמל ומיזוג :גזבר המועצה יציג בפני המליאה נתונים על הכדאיות הכלכלית והבקשה תידון
בשנית במליאה.
 אושר - .5אישור הצטרפות לשירות מידע באינטרנט בנק דקסיה ישראל:
אושרה הצטרפות לקבלת שירותי מידע מבנק דקסיה ישראל באמצעות האינטרנט.
 אושר - .6אגרת ביוב -שינויי חוק עזר:
המליאה מאשרת את התיקון בתוספת לחוק העזר ללב השרון (אגרת ביוב) בהתאם להצעת
החברה לטיפול במי לב השרון בע"מ כפי שאושרה ע"י חברת ג'יגה בע"מ.
המועצה מסמיכה את מנכ"ל החברה יחד עם היועץ המשפטי (עו"ד אסף הדסי) להעביר
למשרד הפנים את נוסח התיקון לצורך פרסים ברשומות.
 אושר - .7התנהלות החברה למימי לב-השרון:
המליאה ממליצה בפני החברה למימי לב-השרון על העסקת יועץ מקצועי לבחינת יעילות
החברה.
 אושר - .8ועדת ביקורת -ועד מקומי נורדיה:
אושר צירוף החברה רחל אמיר לועדת ביקורת לישוב נורדיה.
 -אושר -

 .9מכרז אשפה:
חברת דשא הזכיין במכרז האשפה הודיעה על אי יכולת להמשיך לעבוד בתנאי המכרז
ודרשה תוספת מחיר.
חב' דשא תמשיך בפינוי האשפה תוך קיום מו"מ ביחס להמשך ההתקשרות.
המליאה מסמיכה את ראש המועצה ,סגנו והגזבר להמשיך המו"מ על בסיס תוצאות המכרז.
במידה והמו"מ לא יעלה יפה מאשרת המליאה להתקשר עם הקבלן הבא ע"ס תוצאות המכרז
כל זאת עד לפרסום מכרז אשפה חדש .במקביל ,תפנה המועצה לברור אפשרות הפינוי
באמצעות החברה למשק וכלכלה.
 אושר - .10אישור פרוטוקולים ועדות מועצה:
אושר פרוטוקול ועדה מוניציפאלית מס'  4מיום .13/7/08
אושרו פרוטוקולים ועדות מכרזים מיום .28/8/08 ,25/8/08 ,21/8/08
 אושר - .11אישור חוזים:
א .אושר חוזה עם חברת מגש פרבר לאספקת ארוחות למוסדות חינוך וגני ילדים לשנה"ל
תשס"ט .תוקף הסכם עד .30/6/09
ב.

אושרה התקשרות עם חברות ההסעה המטייל ,שירן נסיעות ,שרונית ,רגב ערבה ,רונן
השרון לביצוע הסעות למוסדות חינוך לשנה"ל תשס"ט.
תוקף הסכם עד .30/6/09

ג .אושר חידוש ביטוח תאונות אישיות לתלמידים באמצעות חברה למשק ולכלכלה לשנה"ל
תשס"ט .עלות לתלמיד לשנה .₪ 34
ד .אושרה הודעת משרד הפנים לרכישת זכויות של העובדת ורדה וולצוביץ (עו"ס) ,בגין
תקופת החלה (שנתיים) עפ"י אישור המליאה מס'  58מיום .14/5/07
 -אושר -

_________________
אושר :עמיר ריטוב
ראש המועצה

_______________
רשם :מאיר שביט
גזבר המועצה

