פרוטוקול מליאת מועצה מס'22 :
מישיבת מליאת המועצה האזורית לב השרון
שהתכנסה בתאריך  1בפברואר 2002
בקרית חינוך ותרבות "דרור"
השתתפו ה"ה 4עמיר ריטוב -יו"ר ,יצחק יצחק (שעתאל) ,איציק גולדברג ,שמעון שרייר,
קטרי אבי ,משה רז ,אורי בר מעוז ,רן להב ,רונן סלטון ,רוני שרפי ,קובי
רייך ,אמנון בטיה ,אורה גפני ,אלי גז ,חיים שגיא.
חסרו ה"ה4

מילי יפרח ,כהן גדעון ,חיים גואטה ,ארנון מינס ,אמנון נגר.

נוספים4

פנינה אמויאל -משה.
הנהלת הקריה -ד"ר אהוד מנור ,אביגדור טפר ,יוסי לבנון ,מירי גולן,
פרידה דרוק.
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אישור חוזים
אישור תב"רים
אישור צווי מיסים ועדים מקומיים
הרשאות חוקי עזר ועדים מקומיים
ועדות ביקורת לועדים מקומיים
הסמכה ממונה גביה -עובדיה אברהם
הסמכה ממונה גביה -ועד מקומי ניצני עוז
אישור ועדות מועצה
קריית חינוך ותרבות "דרור"  -הצגת העשייה החינוכית -
ד"ר אהוד מנור

 .1אישור חוזים

א .אושר חידוש חוזה בין חברת "אביב תעשיות -מחזור בע"מ" לבין המועצה לאיסוף
בקבוקי פלסטיק למחזור ואספקת מתקנים לתקופה של  3שנים.
ב .אושר חוזה עם הקבלן נומה יצחק ע"ס  ,₪ 022,222לביצוע עבודת חניה במתחם
גני ילדים בצור משה.
 .2אישור תב"רים

א .אושר תב"ר ע"ס  ₪ 222,222לביצוע הסדרים בטיחותיים ומפרץ חניה
לאוטובוסים במושב נורדיה.
מימון - ₪ 002,222 -משרד התחבורה - ₪ 002,222 ,קרנות הרשות.
ב .אושר תב"ר ע"ס  ₪ 022,222לביצוע הסדרי בטיחות במושב עין ורד -עין שריד.
מימון - ₪ 002,222 -קרנות הרשות - ₪ 302,222 ,משרד התחבורה.
ג .אושר תב"ר ע"ס  ₪ 02,222לתכנון והסדרת צומת במושב תנובות.
מימון ₪ 00,222 -מקרנות הרשות.
 -אושר -

 .3אישור צווי מיסים ועדים מקומיים -תקציבים מוניציפאליים לשנת 2009

המליאה מאשרת4
א .צווי מיסים לועדים המקומיים הבאים 4צור משה ,ינוב ,גאולים וניצני עוז.
ב .אושרו תקציבים מוניציפאליים לשנת  0223לישובים הבאים 4ינוב ,גאולים,
משמרת ,כפר הס ,נורדיה ,שער אפרים ,בני דרור ,גנות הדר ,עין ורד ,חרות וניצני
עוז.
 אושר - .4הרשאות חוקי עזר ועדים מקומיים

א .המליאה מאצילה סמכות לישובים 4עין שריד ,עין ורד ,נורדיה ,צור משה וגנות
הדר לפעול עפ"י חוק עזר לשירותי שמירה התשס"ז (.)0331
ב .תיקון חוק עזר שמירה התשס"ז  -0331המליאה מאשרת לתקן חוק עזר לשירותי
שמירה ,עדכון התוספת במסגרת עדכון חוקי עזר למועצה.
 אושר - .5ועדות ביקורת לועדים מקומיים

נתקבלה הודעת החברות ריקי מלול ועופרה אייל על פרישתם מועדת ביקורת לישוב
ינוב -תפורסם הודעה בישוב.
 אושר - .6הסמכה ממונה גביה -עובדיה אברהם

המועצה האזורית לב השרון באמצעות ראש המועצה מאשרת בזאת ,כי מכח הסמכויות
המוקנות לפי סעיף  03לצו מועצות מקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח  ,0302מתירה
לפקח מחלקת גביה ,מר אברהם עובדיה מ.ז 03033310 .להיכנס בכל זמן סביר
למקומות ציבוריים ופרטיים בשטח שיפוט המועצה ,כדי לערוך בהם פיקוח ומדידה.
 אושר - .7הסמכה פקח גביה -ועד מקומי ניצני עוז

המליאה מאשרת פניית ועד מקומי ניצני עוז למינוי החבר אלי אטון כממונה גביה לועד
המקומי.
 אושר - .8אישור ועדות מועצה

אושר פרוטוקול ועדת חינוך מיום 03.0.23
 -אושר –

 .9קריית חינוך ותרבות "דרור"  -הצגת העשייה החינוכית  -ד"ר אהוד מנור

בישיבה השתתפו חברי מליאת המועצה ,ד"ר אהוד מנור ,מנהל הקריה ,מנהלים ,מורים
ונציגות של תלמידים.
ד"ר אהוד מנור הציג בפני המליאה נתונים על ביה"ס" ,קרית חינוך דרור היא אחד
מבתי הספר הגדולים במדינה ( 0022תלמידים) הקריה מנצלת את היתרון של הגודל
בעיקר בתחום המגמות" .הוצגו נתונים על שיעור אחוז הנשירה מביה"ס שהינו אפסי,
כ 22% -מהבוגרים זכאים לתעודת בגרות עם ממוצע ציונים גבוה ביחס לממוצע
הארצי ,אחד מכל שבעה תלמידים יוצא לשנת שרות ,אחוז גבוה של מתגייסים ליחידות
קרביות ,שיתוף פעולה עם מכללת בית ברל ,בי"ס ניסויי בפעם השנייה ולסיכום
תושבי לב השרון יכולים להיות גאים בקרית החינוך והתרבות דרור".
בהמשך נמסרה סקירה ע"י מנהלת חטה"ב מירי גולן ומנהלת החטיבה העליונה פרידה
דרוק על העשייה והפעילות בחטיבות.
המורים למגמת לימודי א"י אירית קרסיק ושלמה שני עם התלמידות אפרת ורוני מינוב
הציגו בפני חברי המליאה את העשייה המרשימה בתחום לימודי א"י החל מהלימודים
השוטפים דרך ימי השל"ח ,פרויקטים ייחודיים בתחום שיקום אתרים ועבודות
שהתלמידים מגישים וזוכים בהן לפרסים ראשונים ברמה הארצית.
בסיכום הישיבה חברי המליאה הביעו את התפעלותם מהנושאים שהוצגו וציינו את
הערכתם הרבה למנהלי בתי הספר ,צוותי המורים ואנשי החינוך.
עמיר ריטוב ,ראש המועצה סיכם את הישיבה בדברי" 4תודה וברכה לצוות הנהלת
הקריה על הצגת הנושאים בפני המליאה .ההבדל בין להיות בי"ס גדול ומוצלח לבין
כישלון תלוי בהנהלה .לשבחו של ד"ר אהוד מנור יאמר שהנהלת הקריה פועלת עם
קודים ברורים ומסורת של ניהול" .עוד הודה עמיר לאביגדור טפר אשר מילא את
מקומו של ד"ר אהוד מנור בתקופת היעדרותו לשביעות רצון המועצה.

_______________
אושר :עמיר ריטוב
ראש המועצה

_______________
רשם :פנינה אמויאל
דוברת המועצה

