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 00:00-00:00' יום ב 2009דצמבר  14 :תאריך
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ארנון מינס , אמנון נגר , אמנון בטיה , איציק גולדברג, אורי בר מעוז , גפניאורה , אברהם קטרי  :משתתפים
, רן להב , רונן סלטון , רוני שרפי , קובי רייך, עמיר ריטוב, משה רז, יצחק יצחק, חיים גואטה , גדעון כהן , 

  שמעון שריר
 מילי יפרח, חיים שגיא, אליעזר גז  :חסרו

 ן אלונירונ, מאיר שביט :משתתפים נוספים

 ח ראש המועצה"דו. 1
 

הסכם המסדיר את מכלול הנושאים הכספיים בין החברה הכלכלית לבין המועצה ובתוכם גם סוגיית מרכז 
 .יק בסיוע הגורמים המקצועיים לחתימת הצדדים'י היועץ המשפטי אלי וילצ"התחבורה ינוסח ע

 אישור חוזים. 2
 
אושר ההסכם בין עמותת דורות למועצה אזורית לב השרון המקנה לעמותה זכות שימוש במרכז יום . א

ההסכם ישלח לאישור , ההסכם נוסח לאחר ביצוע נוהל הקצאת קרקע ללא תמורה. לקשיש במושב חרות
 .משרד הפנים

ס בכר רוסו לתקופה "במתחם בבי –אושר ההסכם בין ועד מקומי צור משה למועצה בדבר הפעלת צהרון . ב
 .30/7/10ועד  1/12/09 –מ 
המליאה קיימה דיון בנושא בסיכום והוחלט שהמועצה תפנה  –י במושב גאולים "הרשאת פיתוח בממ. ג

ובמידה והחתימה על חידוש  7/4/96י כפי שנחתמה ביום "למושב גאולים ביחס לחידוש ההרשאה לממ
חברי המליאה לתביעות כל שהן וכן במידה והיועץ ההרשאה הינה בסמכות המועצה ואינה חושפת את 

 .המועצה תחתום על ההרשאה, המשפטי יאשר תוקף המסמך
תקיים המליאה דיון בהשתתפות היועץ המשפטי לעניין השתתפות האגודות החקלאיות , לאור הערת החבר

 .במבני ציבור ובתשתיות

 פקח ועדה לתכנון ובניה. 3
 

י סעיף "כמפקח בניה עפ, בד הועדה המקומית לתכנון ובניה איסמעיל חסקאיההמליאה מאשרת הסמכת עו
 .לחוק התכנון והבניה 257

 רים"אישור תב. 4
 

 :י רשימה שלהלן"עפ, רים"המליאה מאשרת תב
 

 .₪ 20,424,477ס "ע – 942ר "תב• 
 .₪ 2,427,236ס "ע – 970ר "תב• 
 .₪ 200,000ס "ע – 1104ר "תב• 
 .₪ 266,000ס "ע – 1105ר "תב• 



 .₪ 124,383ס "ע – 1055ר "תב• 
 .₪ 109,930ס "ע – 1057ר "תב• 
 .₪ 500,000ס "ע – 1093ר "תב• 
 .₪ 2,353,476ס "ע – 1139ר "תב• 
 .₪ 2,136,750הקטנה  – 1125ר "תב• 
 .₪ 1,941,812הקטנה  – 1085ר "תב• 
 .₪ 188,188הקטנה  – 1001ר "תב• 
 

ר והשימוש הנרחב "חלט כי מבקר המועצה יערוך בדיקה ביחס לביצוע התבהו, ר לב הפרדס"ביחס לתב
 .בקרנות הרשות להשלמת בניית בית ספר

 הסמכה חברת מדידות ארנונה. 5
 

לביצוע מדידות וסקר , מידות לשירותים מוניציפאליים כולל עובדי החברה' המליאה מאצילה סמכות לחב
 .ארנונה בתחום ישובי המועצה והנכסים שבתחומה

 . לפרסם מכרז לביצוע סקר מדידות ארנונה, המועצה תפעל בזמן הקרוב ביותר

 ועדים מקומיים -אישור צווי מיסים. 6
 

 .2010את צו המיסים לוועד המקומי שער אפרים לשנת התקציב המליאה מאשרת 

 הרכב ועדת מכרזים. 7
 

 .מוטל על ראש המועצה לבדוק הרכב ועדת מכרזים בתיאום עם היועץ המשפטי

 33,31,32: אישור פרוטוקולים. 8
 

דיקה שנערכה ביחס להחלטה בנושא הב, 32' המליאה מאשרת את הפרוטוקולים בתיקון פרוטוקול מס
י נוסח היועצת המשפטית "נוסח ההחלטה יתוקן עפ. י החברים אורי בר מעוז ורונן סלטון"בחברה הכלכלית ע

 . חודשים 3הממליצה לאפשר ליזמים תקופה של 

 שונות. 9
 

 .2009בשנת , 8.3%נמסרה הבהרה ביחס להעלאה בארנונה בשיעור של : הערת חבר

 
 

 .משתתפים נוספים, חסרו, משתתפים :תפוצה
, מי לב השרון -סמדר קרן , ישורון פרסיק, הדסה רוסו, ברכה מלאכי, אתי לוי אוסי, איילה יצהרי :מכותבים

 פנינה אמויאל משה 
 ראש המועצה  -עמיר ריטוב :י"אושר ע

 
 

 

 י"נערך ע
 ברכה מלאכי
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