 11יוני 2010
מס .הדיון11/2001 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה מס' 32
סימוכין :מליאה 32

נושא הדיון :פרוטוקול מליאה מס' 32
מטרת הדיון :זימון לישיבת מליאה מס'32 :
תאריך 21 :נובמבר  2001יום א' 00:00-00:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,גדעון כהן  ,חיים גואטה
 ,חיים שגיא ,יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב
חסרו :אורה גפני ,אליעזר גז  ,ארנון מינס  ,שמעון שריר
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה  ,רונן אלוני
 .1דו"ח ראש המועצה
א .פורת -תושבי פורת הופיעו בפני המליאה לבקשת תמיכה לקבלת התקציב ממשרד החקלאות לשיקום
תשתיות במושב הותיק .התייחסות ראש המועצה -קול הקורא הופנה לכלל הישובים .
מס' ישובים הגישו בקשות ,מליאת המועצה המליצה על מושב פורת מפאת חוסר מסמכים שהיוו תנאי לדיון,
הועדה דחתה את בקשת מושב פורת .ראש המועצה בגיבוי המליאה יבדוק את הנושא מול משרד החקלאות
והמליאה מגבה את פעילותו גם להסתייע בהליכים משפטיים ככל שידרשו.
ב .שנתיים לכהונת המליאה– המועצה תמשיך לדגול בשקיפות ותשאף להמשך שיפור השירות לתושבים .
ג .חינוך – ועד הורים בבי"ס בכר רוסו החליט לא לגבות תשלומי הורים למרות שידוע לו על תוכנית השקעות
לשנת  .2010המועצה תפעל לפתרון הנושא.
ד .בי"ס הדר השרון -שלב ב' -מ.מ תל מונד הגישה התנגדות לתכנית לבניית בי"ס נוסף ליד הדר השרון.
הדיון התקיים בועדת ההתנגדויות.
ה .קרית חינוך ותרבות דרור -תלמידי חט"צ ותיכון מהחינוך הממ"ד מעוניינים לעבור ללמוד בקרית חינוך
דרור במהלך שנה"ל .לאחר מאמצים רבים הושגו הסכמות עם הנהלת הקריה .ועדת החינוך מתבקשת לדון
ולהתייחס לנושא.
החלטה :אושר
 .2הצטרפות לערים בריאות בישראל
המועצה מעוניינת להצטרף לרשת ערים בריאות בישראל כשהמטרה היא לפעול בתחום הבריאות באמצעות
רכזת הבריאות – אפרת שטראוס .עלות דמי חבר לשנה .₪ 1100
החלטה :אושר
 .3מרכז תחבורה
הנושא הוצג בעבר במליאה .ראש המועצה מודה לחברים אורי בר מעוז ורוני שרפי שהובילו את התהליך
לבדיקת המיזם .ההמלצה למליאה לאשר את סיכום הדיון עפ"י מסמך שהוצג ע"י החברים.
החלטה :תנוסח ע"י היועץ המשפטי.
 .4הסדרת חוב מועצה אזורית -החברה הכלכלית
נציגי המליאה רונן סלטון ואורי בר מעוז התבקשו לטפל בדרישות החוב של החברה הכלכלית מהמועצה

האזורית בגין פרויקטים שביצעה עבור המועצה.
הצעתם הובאה בפני המליאה והיא מסדירה את הנושא ומובילה למסקנות וביניהם תשלום סכום סופי של
2.3מיליון  ₪חייבת המועצה לחכ"ל.
 3%מכל הפרויקטים העתידיים ימשיכו להגיע לידי המועצה עד תום החוזה לתכנון תכנית האב.
רונן סלטון ואורי בר מעוז פרשו בפני חברי המליאה את שיטת העבודה והסבירו את המלצותיהם שכוללות
מעבר לנושא הכספי וזהות בספרי החשבונות של המועצה והחברה הכלכלית ההמלצות כוללות התנהלות
תקינה בעתיד.
ההמלצות אושרו בהצבעה בהתנגדות של חבר אחד.
המועצה מאשרת תב"ר בסך  2.3מיליון ש"ח ליישום ההחלטה.
 .5בחירת  2נציגים למינהלת פארק השרון
בהסכם בין המועצה לבין קדימה-צורן ,הוחלט על הקמת מנהלת משותפת .ראש המועצה מציע את החברים
בר מעוז ורוני שרפי כחברים נציגי לב השרון במנהלת.
החלטה :אושר
 .6אישור צווי מיסים -ועדים מקומיים
המליאה מאשרת צוי מיסים לשנת התקציב  2010של הועדים המקומיים הבאים :בני דרור ,גאולים ,גנות
הדר ,חרות ,כפר הס ,ניצני עוז ,עין ורד ,עין שריד ,פורת ,צור משה ,שער אפרים ,תנובות ,נורדיה ,עזריאל,
משמרת וינוב.
החלטה :אושר
 .7אישור הסמכה לועדים המקומיים לעניין אגרת שמירה
המליאה מאצילה סמכות לכלל הועדים המקומיים לפעול עפ"י חוק עזר לשירותי שמירה (התשנ"ז .)1111
החלטה :אושר
 .8אישור נוסח להצעת בקשה למתן שירותי שמאות לועדה
המועצה תפרסם הזמנה לקבלת הצעות עבור מתן שרותי שמאות לוועדה לתכנון ובנייה.
החלטה :אושר
 .9אישור פרוטוקולים -ועדות מועצה
אושר פרוטוקול ועדת חינוך .צורף דו"ח מהנדס המועצה המפרט את ההשקעות בבתי הספר במסגרת בדק
הבית.
החלטה :אושר
 .11מכרז לשלטי חוצות
אושר פרסום מכרז קבלת הצעות להצבת שלטי חוצות בתחומי המועצה.
 .11הסכם ביטוח לאומי לכיתת  ,P.D.Dבבי"ס לב הפרדס
אושר ההסכם בין המוסד לביטוח לאומי ולב השרון להפעלת כיתת  P.D.Dבביה"ס לב הפרדס.
 .12אישור פרוטוקולים מס'31 ,31 :
טרם אושרו

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :איילה יצהרי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו ,ישורון פרסיק ,רונית רופא -הדרי
אושר ע"י :עמיר ריטוב -ראש המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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