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 דוח ראש המועצה. 1
 
ל "ת בנם אריאל זראש המועצה וחברי המליאה מביעים תנחומים ומשתתפים בצער משפחת סוריאנו במו. א

 .בטרגדיה בתאילנד
מצומת רעננה ועד )י התכנון "עפ. 4ועדה לתשתיות לאומיות התכנסה בבית המועצה לדון בתכנון כביש . ב

בית "תחנה בצומת : מתוכננת רכבת עם שתי תחנות. 2012 -מתוכנן לביצוע ב " דרור"המחלף ב( לחדרה
 ".דרור"ובצומת " ליד

ראש המועצה ייפגש עם האגודה החקלאית בנורדיה . נופש מטרופוליני אילנות - הסכם נתניה ולב השרון. ג
 . כולל הסכם שנחתם בעבר עם נתניה, יועבר לעיון חברי המליאה 270ח "תוכנית ותקנון מ. כדי לדון בהסכם

ים וכן יתקיים דיון עקרוני ביחס לאחוז היטלי ההשבחה שיועברו לישוב -תשתיות ביישוב הוותיק עין שריד . ד
 .יוכן אומדן כספי לשיקום תשתיות ופיתוח ביישוב עין ורד

שבעקבותיו הוחלט להביא לדיון להפקדה , התקיים דיון מקדים בוועדה המחוזית -הרחבת כפר יעבץ . ה
המועצה התחייבה לפתח את אתר הגת בתכנית . קיימת חשיבות בקידום התכנית. תוכנית ההרחבה ביישוב
 .לתוכנית הארכיאולוגית שתסופח

 .מתל מונד ועד לעין ורד כולל 533צ יוצאים בזמן הקרוב להקמת כיכרות בכבש "מע. ו
התוכנית תשמר , במסגרת תכנית המתאר של המחוז. תכנית מרקם פולג הוצגה בפני חקלאי היישובים. ז

 .את הנחל וסביבתו
' ש יש חב"י לציין כי במטראו. ש"כולל סיור במט, שר התשתיות ביקר במועצה -ביקור השר לנדאו . ח

 .אפ העושה ניסויים במקום-סטארט
עם , "טלדור"י חברת "שהוכנה ע, ראש המועצה הציג מצגת בנושא - 35א "צוות מעקב ועדכון תמ. ח

לא . לנתניה יש עתודות קרקע בהן היא יכולה להתפתח ולבנות, כפי שהוצג. התייחסות למרקם עירוני נתניה
 .תבוטל או תדחה בשנית ידוע אם תוכנית המרקמים

 הצגת המערכת. 2
 הוצגה בהצלחה, וחלט לרכוש את המערכת :החלטה

 ס הדר השרון"חלוקת אזורי רישום בביה. 2
המועמדים . ס הדר השרון החדש"הוחלט על הקמת ועדה שתעסוק בחלוקה לאזורי רישום של ביה :החלטה
 . רונן עמרם וגבי גופי, הדרי-רונית רופא, אהובה אליצור, ספי מגן, רן להב: לוועדה

איציק ורן להב לאתר משתתף נוסף שיכהן , המליאה מאשרת את ההרכב המוצע לוועדה ומסמיכה את עמיר

http://www.axisis.net/levhasharon/upload/oadt_xynoc_ms_13_-_21.12_shezw7fpp9.doc


 .הר הועד"כיו

 אישור חוזים. 3
 :אושרו חוזי התקשרות עם החברה למשק וכלכלה :החלטה

 .ביצוע בשלב ראשון תכנון בלבד -' בניית בית הספר הדר השרון ב. א
 .ביצוע בשלב ראשון תכנון בלבד -בניית אגף מעבדות בקרית חינוך דרור . ב
 ( פעולות איבהקרן  -מימון מס רכוש )לתקן את כביש ההרים בשער אפרים . ג

 .תובא לעיון ואישור במליאה, התוכנית הסופית של בניית מוסדות החינוך

 ס בכר רוסו"ביה. 4
 

התכנית , הוצעה תכנית רב שנתית לשדרוג המבנים. ס"המועצה מעוניינת לקדם את שיפור התשתיות בביה
 . אינה כוללת לוח זמנים לביצוע ומותנית בתקציבי הפיתוח הפנויים של המועצה

 . חינוך בסוגיה זו' ח מסכם שנערך על ידי מהנדס המועצה ומנהלת מח"על שולחן המליאה הונח דו
י "נערכה בדיקה ע. ס שכר יועץ משלו אשר המליץ לפנות מיידית את מבנה המנהלה"יהועד הורי ב

 .קונסטרוקטור שקבע שהמבנה לא מסוכן ואין מניעה להשתמש בו
ר ועדת חינוך מציע שועדת החינוך תציע קריטריונים לשדרוג בתי הספר וסדר עדיפויות "יו: הערת חבר

 .לתי פורמאלילכל מוסדות החינוך הפורמאלי והב, פנימי
 .י ההורים"מבקש לקיים דיון בנושא מדיניות המועצה במצב של השבתת בתי הספר ע: הערת חבר

 ס אור השרון"ס שכטרמן ובי"בי -המועצה תכין תוכנית דומה לגבי שני בתי הספר הותיקים  :החלטה

 רים"אישור תב. 5
 
 .ח"ש 200,000אושרה תוספת בסך של  -מבנה התחבורה . א
 .ח"ש 300,000 -קידום תכנון של קריית חינוך דרור . ב
 .ח"ש 140,000אושרה תוספת תקציב לסקר תשתיות בסך של . ג

טרם , מול הועדים המקומיים, י מהנדס המועצה ובהתייעצות עם רן להב"נושא סקר התשתיות ייבדק ע
 .סגירת תשלום החשבון בגין הסקר

ס המועצה החשיבות שמייחסת המליאה לאומדנים ועמידה המליאה מבקשת להביא לידיעת מהנד :החלטה
נדרש להביא למליאה לידיעה ואישור טרם , במידה ומסתמנת חריגה. רים"במסגרת התקציב של ביצוע תב

 . ביצוע ולא כעובדה מוגמרת
יהא חתום על ידי מהנדס הרשות , ר"כל אומדן אשר יהווה בסיס לקביעת תקציב לביצוע פרויקט במסגרת תב

 . המפקח שנבחר לליווי ופיקוח על ביצוע הפרויקטומ
ר של הקמת מבנה מחלקת התחבורה ולהיעזר "ראש המועצה יבקש ממבקר הרשות לבחון את ביצוע התב

 . בכל גורם משפטי וביטוחי לצורך הגשת מסקנות
מליאת לצורך אישורו ב, מהנדס המועצה יגיש למליאה הצעה לנוהל ביצוע פרויקטים בתקצוב הבלתי רגיל

 .המועצה
 .ל"רים הנ"אושרו התב, בכפוף לאמור לעיל

 . 1 -נמנע , 1 -נגד , 15 -בעד : הצבעה

 אסף אריכא -אישור העסקה . 6
 85%מהנדס המועצה בחוזה על בסיס  -המליאה החליטה לאשר התקשרות עם מר אסף אריכא  :החלטה

 .משכר בכירים
אסף  -בתנאי ליסינג למהנדס המועצה , י התקשיר"פהמועצה מאשרת רכישת רכב בדרגה המתאימה ע

 . אריכא

 2212ד לשנת "אישור מסגרות של חח. 7
 .ח"ש 2,500,000 -בנק דקסיה  :החלטה

 .ח"ש 2,500,000 -בנק לאומי 
 .ח"ש 1,000,000 -בנק הפועלים 

 .ח"ש 350,000 -בנק אוצר החייל 
 .ד בבנקים"לצורך קבלת מסגרת החח, ון הכנסותהמליאה מסמיכה את המועצה לחתום על טפסים למשכ

 הקמת אתר לפסולת אורגנית -החברה הכלכלית . 8
לבצע בדיקת היתכנות של , ביחד עם החברה הכלכלית, המליאה מאשרת למשרד לאיכות הסביבה :החלטה

המימון יהיה מקרן החזר היטלי השבחה של המשרד . הקמת איזור פסולת אורגנית בסמוך ליישוב תנובות
 .לאיכות הסביבה ויועבר לחברה למימון ביצוע הבדיקה

 . יטל ההטמנה שצריך לחזור למועצהלא יהיה סכום זה על חשבון חלק ה, בכל מקרה

 אישור פרוטוקולים ועדות מועצה. 9



 -ועדת כספים מיום וועדת חינוך מיום , ועדה מוניציפאלית מיום : אושרו הפרוטוקולים של הועדות :החלטה
 .המלצות ועדת חינוך למליאה מצורפת בקובץ נפרד

 אישור פרוטוקולים. 12
 33,32' לים מסאושרו פרוטוקו :החלטה

 ועדת תמיכות. 11
 .2010אושרו תבחיני המועצה למתן תמיכות לשנת  :החלטה

 2010אושר נוסח הפרסום לבקשה להגשת תקשוב תמיכה לשנת 

 
 

 .משתתפים נוספים, חסרו, משתתפים :תפוצה
 ראש המועצה  -עמיר ריטוב  :י"אושר ע
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