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 מישיבת מליאת המועצה האזורית לב השרון

 8112 בנובמבר 61 שהתכנסה בתאריך
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 הוקרה לחבר מליאה גדעון כהן ובנו .6
יתם באליפות העולם זכיגדעון כהן ובנו אלון על  המליאה מביעה הערכה ומוקירה את החבר

 .הערכה למאמן רוני עקירבהובעה , כמו כן. ודו'בג

 

 –אושר  -

 

 :ח ראש המועצה"דו. 8

 

 כביש ההדר .א

 במסגרת זו". כבישים ללא אבא" במסגרת תכניתמשרד התחבורה הגדיר את כביש ההדר 

 .רו תקציבים לשיקום וסלילת הכבישיםהוקצו ואוש

 -לאישור תקציב לקידום פרויקט כביש הדר מנהלתדווח על פגישה שנתקיימה עם נציגי ה

 .הרשותבמימון קרנות  20% ח"מש 9 -תקציב שאושר למטרה זו כ

 

 כביש ההדר -עין ורד -כיכרות .ב
 .צומת עין ורד וכביש ההדריכרות בכביצוע צ לקדם "דווח על יוזמת מע

 

 



 נתניה -לב השרון -צורן -ועדות גבולות קדימה .ג
והתייחסות , כבוד הסכמי עבר בין הרשויותריית נתניה על סוכם עם מהנדס עי -נתניה

 .לשיתוף פעולה בפארק המטרופוליני

לקראת , עם נציגי מועצת קדימהשנתקיימה ראשונה  הכנה דווח על ישיבת -צורן -קדימה

 .בועדת הגבולותהדיון 
 

 פיתוח בר קיימא -ועדת היגוי .ד

 . ר קיימאדווח על קיום ישיבת עבודה ראשונה של ועדת פיתוח ב

 .קבע כאיש הקשר עם חברי המליאהגדעון כהן נ

, שהמטרה לפתח את התיירותכ)ודה הכוללות פעילים ואנשי ציבור נקבעו קבוצות עב

 .(חקלאות וקשרים עם רשויות סמוכות

בקרב  מובילי התכנית מעידים על קרקע פורייה ותמיכה לקידום ויישום התכנית

 .התושבים
 

 "דרור"פיס בקרית חינוך ותרבות  אשכול -מצוינות -חוגים .ה
חוגי מצוינות , "דרור"פיס בקרית חינוך ותרבות ההמועצה יזמה הפעלת חוגים באשכול 

 .לבני נוער במעבדות באשכול הפיס

 ".דרור"ריכוז הפעילות במרכז הקהילתי  -המגמה
 

 "דרור"תקציב  .ו
. י לב השרון"כפי שאושרה ע, פרדסיה לממן תוספת התקציבדווח על התנגדות מועצת 

 .לאחר הבחירות ברשויות המקומיות עם ראש המועצה הנבחרבנושא המועצה תפעל 
 

 פיתוח ארגוני -ן.מ.חברת אח דו .ז
 .י מליאת המועצה"כפי שאושר ע, הוחל שלבי ישום תכנית פיתוח ארגוני

 י"עפ, הנדסההמלבד מהנדס למחלקת , לתפקידים השונים המועצה תפרסם מכרז פנימי

 .המליאה אישור

ראש המועצה פונה לחברי המליאה לקבל הערות והתייחסות חברי המליאה  -חזון מועצה

 .לחזון המועצה טרם הדיון בנושא
 

 "יום נגד אלימות נגד נשים" .ח
ת נשים שחוו במסגרת פורום נשים מתקיימת פעילות במהלך החודש הקרוב לטוב

 .רמי חוץי גו"יתקיימו הרצאות עיפתחו דוכנים בנושא ו. אלימות

 ./22/11/0 -חברי המליאה מוזמנים למופע בנושא שיתקיים בתאריך ה
 

 צ בתי ספר ממלכתיים"חט .ט

ראש המועצה ורן . צים בבתי הספר היסודיים"סוכם על הקמת ועדה לבחון עניין החט

 .להב יקדמו את הטיפול בנושא
 

 ועדת תרבות  פרוטוקול .י

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

 -ח ראש המועצה"אושר דו  -
 

 2009צו מיסים לשנת  .3

. ראשוני ביעדים ותכניות מחלקות המועצהדיון ים דיון לאישור צו המיסים לאחר המליאה תקי

 .במסגרת התקציב יתקיימו דיונים בנושא

 ./30/11/0מליאת המועצה תדון באישור צו המיסים בתאריך 
 

 -אושר  -

 



 

 מגמות -2009תקציב  -דיון ראשוני .4

 .מה דיון ראשוני בנושאההנהלה קיי

 .י משרדי הממשלה"כפי שהוחלט ע, מדווח על המגמות והגזירות הכלכליותראש המועצה 

בהתאם להחלטת ההנהלה יתקיים דיון מיוחד בהשתתפות מנהלי המחלקות בו יוצגו תכניות 

 .2009עבודה יעדים ומגמות לתקציב 

 שיבואו לביטוי בתקציבות והצהרת כוונות במגמ, /21/11/0המליאה תקיים דיון בתאריך 

2009. 

   -אושר  -

 

  גני ילדים -ר חניה צור משה"תב. 5

לביצוע חברים  9של קולות רוב אושרה הצעת ראש המועצה ב, בתום דיון שנתקיים בנושא

 .חניה עבור מתחם גני הילדים בצור משה

מקלט לטובת הקמת שאושר עבור הקמת ₪  100,000העברת סכום של  -משמעות ההחלטה

 .₪ 200,000: ר"כ מסגרת התב"סה. חניה

 

 .חברים התנגדו / -ו חברים 9רוב של בהצעת ראש המועצה תמכו 

 

- אושר  -

 

 אישור חוזים .6

 : הסכם בכיריםב" דרור"קת עובדי קרית חינוך המליאה מאשרת העס

 .משרה 100% -ומנהל אדמיניסטרטיבי מחשבים' מנהל יח .1

 .משרה 100% -מנהלן -אורי רועה .2

 .משרה 100% -"דרור"אחראי אחזקה בקרית חינוך ותרבות  -אהרון בובליל .3

 

 -אושר  -

 

 "דרור"חינוך ותרבות . ק -אישור נחיצות משרה .7

לבורנט ועובד , מזכירה: אושרה פנייה למשרד הפנים לקבל אישור נחיצות משרה לעובדים

 ."דרור"בקרית חינוך ותרבות  אחזקה

 -אושר  -

 

 ות ועדים מקומייםהאצלת סמכ .8

 .הדיון בנושא זה נדחה לישיבה הבאה

 

 -אושר  -
  

 15' אישור פרוטוקול מס .9

 .12' פרוטוקול מס אושר

 -אושר  -
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