 15יוני 2010
מס .הדיון100/2010 :
סוג הדיון :ישיבה מליאה מס' 37
סימוכין :מליאה 37

נושא הדיון :פרוטוקול מליאה מס' 37
מטרת הדיון :ישיבת מליאה מס' 37
תאריך 22 :פברואר  2010יום ב' 20:00-00:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורה גפני ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,גדעון כהן ,
חיים גואטה  ,יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב
חסרו :אליעזר גז  ,ארנון מינס  ,חיים שגיא ,שמעון שריר
משתתפים נוספים :ישורון פרסיק ,מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
א .אב הבית ביה"ס אור השרון – אבי עדוי -לאור חוסר שביעות הרצון מתפקודו מומלץ לסיים את עבודתו
מתפקיד אב הבית בביה"ס אור השרון בתנובות.
ב .סקר שביעות רצון תושבים  -המועצה בניהולה של גב' פנינה אמויאל ,ערכה סקר שביעות רצון בקרב
תושבי המועצה (כ –  500תושבים מדגם מייצג) ,מתוך מטרה לבחון את רמת השירות לתושבים .בימים אלו,
נערך סקר שביעות רצון גם בקרב עובדי המועצה.
ג .הוועדה המוניציפאלית קיימה ישיבה בהשתתפות יו"ר ועדים מקומיים ומזכירי יישובים והיועצת משפטית
של המועצה בנושא יחסי גומלין בין הועדים המקומיים והמועצה .מומלץ לוועדה המוניציפאלית לקבוע ישיבות
נוספות בנוכחות יו"ר וועדים מקומיים ומזכירי היישובים.
ד .ועדת גבולות מטעם משרד הפנים סיירה ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות הסמוכות לעיר נתניה
ובחנה מקרוב את הדרישה להעברת שטחים לתחום השיפוט נתניה.
ה .מוקד  – 105אושר ע"י חברת בזק הקמת קו מוקד  105וזאת במסגרת שיפור השירות לתושב.
ו .המליאה תקיים דיון ערכי בחודש מרץ בנושא ספורט ,רווחה ,תרבות ונוער עפ"י החלטתה עם אישור
תקציב המועצה לשנת .2010
ז .נוהל לניהול פרויקטים – הובא בפני המליאה נוהל לניהול פרויקטים כולל תכולת תיק פרויקט ,כפי שנערך
ע"י מהנדס המועצה.
ח .בשל חוסר הבהירות בנוגע למרכיב השכר בתקציב  ,2010הוחלט לקיים דיון ובקרה לנושא זה ,במליאה
שתתקיים בחודש .3/10
 .2תוכנית השקעות לשנת 2010
ראש המועצה סקר בפני המליאה את פרטי ועיקרי תוכנית ההשקעות לשנת  2010כפי שהוצגה לחברי
המליאה .התוכנית משמעותית לעבודתה השוטפת של המועצה ומממשת את הצרכים שבסדרי עדיפות
עליונה .הפרויקטים המוצעים בתוכנית מהווים כהתחייבויות להשלמת פרויקטים שאושרו בעיקר ע"י המועצה
וכן מימוש התחייבויות ליישובים במסגרת החלטות עבר כגון ,פסי האטה ,בתי עלמין וכו' .הפרויקטים
בתוכנית ההשקעות לקחו בחשבון את תכנית ההשקעות לשנת  2008וצרכים נוספים אשר התבררו
כחשובים ודחופים הן לתפקוד המועצה והן לרווחה היישובים .המועצה תדרוש מהיישובים שבהם תתבצע
השקעה בנכסי הציבור ,הסכם בין וועד האגודה לוועד המקומי להעברת השימוש בנכסי הציבור לשימוש
הועד המקומי לתקופה של  25שנה או לחלופין הפקעת השטחים לטובת המועצה .התוכנית כוללת בניית
מוסדות חינוך בקרית חינוך דרור וביה"ס החדש בהדר השרון ,וכן שיפוץ מבני ציבור לטובת הנוער

והקשישים .ראש המועצה הבהיר כי ההחלטה על הדיון בתוכנית ההשקעות ללא מסירת החומר טרום
הישיבה ,נובע משיקולים שלו כראש רשות .ראש המועצה מודיע כי התוכנית תסייע ותקדם את עבודתה
השוטפת של המועצה ותשפר במידה לא מבוטלת את איכות מבני הציבור ובפרט המועדונים ביישובים.
התקיים דיון בו נשמעו הערות החברים ביחס לתוכנית ההשקעות ובתום הדיון הוצגו שלוש הצעות להחלטה:
• הצעה ראשונה  -הצעת ראש המועצה לאשר את תוכנית ההשקעות ואישר תב"רים לכל פרויקט כמפורט
בתכנית.
המועצה תכין תוכנית רב שנתית שתכלול התייחסות לצרכים במוסדות חינוך ,ציבור ונוער.
הוועדה המוניציפאלית תבחן התקשרות עם גורם מקצועי להשלמת סקר מקיף התואם לצרכים ולציפיות של
המועצה והיישובים.
רשימת התב"רים הפתוחים כפי שאושרו במסגרת תוכנית ההשקעות לשנת  ,2008יידונו במליאת המועצה
הקרובה החומר יימסר לחברי המליאה לפני הדיון – בטיפול ואחריות הגזבר.
• הצעה שנייה  -הצעת החבר איציק גולדברג  -לשוב ולדון במליאה הבאה לאחר בדיקה נוספת של תוכנית
ההשקעות.
• הצעה שלישית  -הצעת משה רז  -לאשר את הפרויקטים בתוכנית ההשקעות במוס"ח ובמוסדות מועצה
כללי ולא לדון בפרויקטים ביישובים( .מצורפת טבלת תוכנית ההקשעות)
המליאה ערכה הצבעה לשלוש ההצעות ולהלן תוצאות ההצבעה:
א .הצעה ראשונה – תמכו  11חברים ,התנגדו  4חברים ו –  1נמנע
ב .הצעה שנייה – תמכו  ,3התנגדו  ,11ו –  2נמנעים.
ג .הצעה שלישית – תמכו  14 ,1מתנגדים 1 ,נמנע.
החלטה :אושרה הצעת ראש המועצה לאישור תוכנית ההשקעות כולל אישור פתיחת תב"רים לפרויקטים
כפי שהוצגו בתוכנית.
חבר מליאה גולדברג יצחק דרש רישום שמי של ההצבעה ,בקשתו תיבדק עם היועמ"ש של הרשות.
 .3הוצאת ביה"ס הדר השרון מתחומי כ.הס וחרות
לאחר התייעצות עם הוועדים המקומיים
החלטה :אושר הוצאת שטחי ביה"ס הדר השרון הישן והחדש ,מתחום הוועדים ביישובים חרות וכפר הס.
 .4ועדת ביקורת
החלטה :אושר צירוף החברים סרביאנסקי הרי ושלום כהן כחברי ועדת ביקורת למושב ינוב ואושרו החברים
בת עמי שלום ,משולם דוד וראובן כרז ,כחברי ועדת ביקורת למושב שער אפרים.
 .5אישור חוזים/מכרזים
תום אבטחה  -אושר חוזה עם חברת תום אבטחה ,לאספקת שרותי רפואה לקריית חינוך דרור לשנה"ל
תש"ע.
עמותת ידידים – אושר חוזה בין המועצה לעמותת ידידים ,בדבר הפעלת תוכנית לחונכות אישית ותוכנית
"סיירת פארקים" לנוער .תוקף ההסכם עד לחודש .7/10
פרסום חוצות – אושר ההסכם בין המועצה לבין חברת לבנון – פרסום חוצות ,להצבת שלטי חוצות ופרסום
בתחומי המועצה .לאור הערת חבר ,יש לבדוק עניין חבות ביטוח אחריות מקצועית וכן ביטוח רכוש.
אושר ההסכם בין הוועדה מקומית לתכנון ובניה לבין אפרים מרגלית שמאות וניהול מקרקעין ,למתן שרותי
שמאות לוועדה המקומית לתכנון ובניה בלב השרון.
החלטה :אושרו כל החוזים וההסכמים
 .6אישור פרוטוקולים תחבורה ותמיכות
אושר פרוטוקול ועדת תחבורה מיום .10/2/10
אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  ,24/1/10המליאה אישרה שחרור כספים לעמותת הספורט ,בהיקף של
עד  50%מגובה התמיכה השנתית ,עד לקיום הדיון הערכי בסוגיית תרבות ,נוער ,ספורט וקשישים.
 .7הסמכת פקח מחלקת גביה

המועצה האזורית לב השרון באמצעות ראש המועצה ,מאשרת בזאת כי מכח הסמכויות המוקנות לפי סעיף
 63לצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית) תשי"ח  ,1950ומאשרת לפקח המועצה :אברהם עובדיה ת.ז.
 ,59199976להיכנס בכל זמן סביר למקומות ציבוריים ופרטיים בשטח שיפוט המועצה ,כדי לערוך בהם
פיקוח ומדידה .תוקף המינוי הוא עד ליום .31/12/10
המועצה האזורית לב השרון באמצעות ראש המועצה ,מאשרת בזאת כי מכח הסמכויות המוקנות לפי סעיף
 63לצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית) תשי"ח  ,1950ומאשרת לחברת מידות שירותים מוניציפאליים
בע"מ עובדיה ופועלים הנלווים אליה ,להיכנס בכל זמן סביר למקומות ציבוריים ופרטיים בשטח שיפוט
המועצה ,כדי לערוך בהם מדידות .תוקף המינוי הוא עד ליום .31/12/10
ההרשאה בתוקף עד לפרסום מכרז ע"י המועצה וקבלת זוכה על פיו.
 .8תקציב הג"א
החלטה :אושר עדכון סעיף ביטחון בתקציב וזאת לאור אישור תקציב הג"א מיום .8/12/09
 .9קבלת הלוואה  -צור משה
בקשת הועד המקומי צור משה לקבלת הלוואה מהאגודה החקלאית
החלטה :נדחית.
 .10אישור פרוטוקולים
פרוטוקולים מס' 35 ,34
החלטה :מאושרים

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,הדסה רוסו ,רונן אלוני
אושר ע"י :עמיר ריטוב  -ראש המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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