פרוטוקול מליאת מועצה מס'61 :
מישיבת מליאת המועצה האזורית לב השרון
שהתכנסה בתאריך  61בנובמבר 8112
בבית המועצה
השתתפו ה"ה :עמיר ריטוב -יו"ר ,יצחק יצחק (שעתאל) ,משה רז ,רן להב ,רונן סלטון ,כהן
גדעון ,חיים גואטה ,מילי יפרח ,קטרי אבי ,חיים שגיא ,איציק גולדברג ,שמעון
שרייר ,רוני שרפי ,אורי בר מעוז ,ארנון מינס ,אלי גז ,קובי רייך.
חסרו ה"ה:

אמנון בטיה ,אמנון נגר ,אורה גפני.

נוספים:

מאיר שביט ,פנינה אמויאל -משה.
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הוקרה לחבר המליאה גדעון כהן ובנו
דו"ח ראש המועצה
צו מיסים לשנת 2009
דיון ראשוני -תקציב  -2009מגמות
תב"ר חניה צור משה -גני ילדים
אישור חוזים
אישור נחיצות משרה -ק .חינוך ותרבות "דרור"
האצלת סמכות ועדים מקומיים
אישור פרוטוקול מס' 15
שונות

 .6הוקרה לחבר מליאה גדעון כהן ובנו
המליאה מביעה הערכה ומוקירה את החבר גדעון כהן ובנו אלון על זכייתם באליפות העולם
בג'ודו .כמו כן ,הובעה הערכה למאמן רוני עקירב.
 אושר – .8דו"ח ראש המועצה:
א .כביש ההדר
משרד התחבורה הגדיר את כביש ההדר במסגרת תכנית "כבישים ללא אבא" .במסגרת זו
הוקצו ואושרו תקציבים לשיקום וסלילת הכבישים.
דווח על פגישה שנתקיימה עם נציגי המנהלת לאישור תקציב לקידום פרויקט כביש הדר-
תקציב שאושר למטרה זו כ 9 -מש"ח  20%במימון קרנות הרשות.
ב .כיכרות -עין ורד -כביש ההדר
דווח על יוזמת מע"צ לקדם ביצוע כיכרות בצומת עין ורד וכביש ההדר.

ג .ועדות גבולות קדימה -צורן -לב השרון -נתניה
נתניה -סוכם עם מהנדס עיריית נתניה על כבוד הסכמי עבר בין הרשויות ,והתייחסות
לשיתוף פעולה בפארק המטרופוליני.
קדימה -צורן -דווח על ישיבת הכנה ראשונה שנתקיימה עם נציגי מועצת קדימה ,לקראת
הדיון בועדת הגבולות.
ד .ועדת היגוי -פיתוח בר קיימא
דווח על קיום ישיבת עבודה ראשונה של ועדת פיתוח בר קיימא.
גדעון כהן נקבע כאיש הקשר עם חברי המליאה.
נקבעו קבוצות עבודה הכוללות פעילים ואנשי ציבור (כשהמטרה לפתח את התיירות,
חקלאות וקשרים עם רשויות סמוכות).
מובילי התכנית מעידים על קרקע פורייה ותמיכה לקידום ויישום התכנית בקרב
התושבים.
ה .חוגים -מצוינות -אשכול פיס בקרית חינוך ותרבות "דרור"
המועצה יזמה הפעלת חוגים באשכול הפיס בקרית חינוך ותרבות "דרור" ,חוגי מצוינות
לבני נוער במעבדות באשכול הפיס.
המגמה -ריכוז הפעילות במרכז הקהילתי "דרור".
ו.

תקציב "דרור"
דווח על התנגדות מועצת פרדסיה לממן תוספת התקציב ,כפי שאושרה ע"י לב השרון.
המועצה תפעל בנושא לאחר הבחירות ברשויות המקומיות עם ראש המועצה הנבחר.

ז.

דוח חברת א.מ.ן -פיתוח ארגוני
הוחל שלבי ישום תכנית פיתוח ארגוני ,כפי שאושר ע"י מליאת המועצה.
המועצה תפרסם מכרז פנימי לתפקידים השונים ,מלבד מהנדס למחלקת ההנדסה ,עפ"י
אישור המליאה.
חזון מועצה -ראש המועצה פונה לחברי המליאה לקבל הערות והתייחסות חברי המליאה
לחזון המועצה טרם הדיון בנושא.

ח" .יום נגד אלימות נגד נשים"
במסגרת פורום נשים מתקיימת פעילות במהלך החודש הקרוב לטובת נשים שחוו
אלימות .יפתחו דוכנים בנושא ויתקיימו הרצאות ע"י גורמי חוץ.
חברי המליאה מוזמנים למופע בנושא שיתקיים בתאריך ה.22/11/0/ -
ט .חט"צ בתי ספר ממלכתיים
סוכם על הקמת ועדה לבחון עניין החט"צים בבתי הספר היסודיים .ראש המועצה ורן
להב יקדמו את הטיפול בנושא.
י.

פרוטוקול ועדת תרבות
אושר פרוטוקול ועדת תרבות מיום.11/9/0/ :
-

אושר דו"ח ראש המועצה-

 .3צו מיסים לשנת 2009
המליאה תקיים דיון לאישור צו המיסים לאחר דיון ראשוני ביעדים ותכניות מחלקות המועצה.
במסגרת התקציב יתקיימו דיונים בנושא.
מליאת המועצה תדון באישור צו המיסים בתאריך .30/11/0/
 -אושר -

 .4דיון ראשוני -תקציב  -2009מגמות
ההנהלה קיימה דיון ראשוני בנושא.
ראש המועצה מדווח על המגמות והגזירות הכלכליות ,כפי שהוחלט ע"י משרדי הממשלה.
בהתאם להחלטת ההנהלה יתקיים דיון מיוחד בהשתתפות מנהלי המחלקות בו יוצגו תכניות
עבודה יעדים ומגמות לתקציב .2009
המליאה תקיים דיון בתאריך  ,21/11/0/במגמות והצהרת כוונות שיבואו לביטוי בתקציב
.2009
 אושר - .5תב"ר חניה צור משה -גני ילדים
בתום דיון שנתקיים בנושא ,אושרה הצעת ראש המועצה ברוב קולות של  9חברים לביצוע
חניה עבור מתחם גני הילדים בצור משה.
משמעות ההחלטה -העברת סכום של  ₪ 100,000שאושר עבור הקמת מקלט לטובת הקמת
חניה .סה"כ מסגרת התב"ר.₪ 200,000 :
בהצעת ראש המועצה תמכו רוב של  9חברים ו / -חברים התנגדו.
 אושר - .6אישור חוזים
המליאה מאשרת העסקת עובדי קרית חינוך "דרור" בהסכם בכירים:
 .1מנהל יח' מחשבים ומנהל אדמיניסטרטיבי 100% -משרה.
 .2אורי רועה -מנהלן 100% -משרה.
 .3אהרון בובליל -אחראי אחזקה בקרית חינוך ותרבות "דרור" 100% -משרה.
 אושר - .7אישור נחיצות משרה -ק .חינוך ותרבות "דרור"
אושרה פנייה למשרד הפנים לקבל אישור נחיצות משרה לעובדים :מזכירה ,לבורנט ועובד
אחזקה בקרית חינוך ותרבות "דרור".
 אושר - .8האצלת סמכות ועדים מקומיים
הדיון בנושא זה נדחה לישיבה הבאה.
 אושר - .9אישור פרוטוקול מס' 15
אושר פרוטוקול מס' .12
 אושר -_________________
אושר :עמיר ריטוב
ראש המועצה

_______________
רשם :מאיר שביט
גזבר המועצה

