 15יוני 2010
מס .הדיון101/2010 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה מס' 38
סימוכין :מליאה 38

נושא הדיון :פרוטוקול מליאה מס' 38
מטרת הדיון :ישיבת מליאה מס' 38
תאריך 14 :מרץ  2010יום א' 12:00-13:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אורה גפני ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,גדעון כהן  ,חיים גואטה ,
חיים שגיא ,יצחק יצחק ,מילי יפרח ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,שמעון שריר
חסרו :אברהם קטרי  ,אליעזר גז  ,ארנון מינס  ,משה רז ,רונן סלטון  ,רן להב
משתתפים נוספים :מאיר שביט
 .1דו"ח ראש המועצה
 .1דווח על פסק דין בבית משפט עליון (מושב נבטים) המחייב ועדת הקבלה במושבים אף לדיירים
המתגוררים בשכירות במושבים.
 .2סוכם על העברת חומרים מודפסים לחברי המליאה – שיהיו מעוניינים בכך ולא בדוא"ל.
 .3דווח על גרעון מצטבר של כ –  2.9מליון  ₪לסוף רבעון אחרון  .31/12/10יתקיים דיון מקדים בועדת
הכספים.
 .4דווח על דיון בדירקטוריון חב' מי לב השרון ,על חוב המועצה לחברה בהיקף של כ –  3מליון  .₪המליאה
תקיים דיון מיוחד בנושא.
 .5ביה"ס בכר רוסו :דווח על מאבק ועד ההורים ביחס לתשתיות בביה"ס .בבדיקה ע"י מהנדס מטעם
המועצה המבנים אינם מוגדרים כמבנים מסוכנים.
 .6ביה"ס הדר השרון – שלב ב' :המועצה מטפלת מול משרד החינוך לקבלת הרשאה תקציבית לשנת 2010
להקמת ביה"ס הדר השרון שלב ב' .יתכן והמועצה תצטרך לבחון שינוי בסדרי עדיפויות בין בניית דרור (שלב
סופי) או הקמת ביה"ס הדר השרון (שלב א').
 .7הסכם לב השרון  /כפר יונה :דווח על הסכם לקליטת כפר יונה (שכונות מזרחיות) למט"ש תנובות כמו כן
דווח על הסכם עם כפר יונה בעניין העברת שטחים ממושב ינוב להקמת השכונות המזרחיות של כפר יונה,
לפרויקט הנקרא מקב"ת ינוב.
 .8מושב עין ורד – היטל השבחה :דווח על פניית מושב עין ורד ביום  ,22/3/10לשחרור כספי היטל השבחה
לטובת פרויקטים שהוגדרו ע"י הועד המקומי .המועצה אישרה בתכנית ההשקעות סך של ₪ 300,000
שייעודו שיפוץ מבני ציבור .הצעת ראש המועצה שהסכום שאושר יופנה לפרויקט ,עפ"י סדר עדיפות שיקבע
על ידי הועד המקומי.
הוחלט :אושרה הצעת ראש המועצה בהצבעה ברוב של  10חברים כנגד .1
 .9מבצע קמחא דפסחא :דווח על חלוקת כ  180 -מנות לנזקקים לקראת חג הפסח.
 .10מבנה לגרעין עודד – גרעין עודד השתכן בבית במושב כפר הס .הדירה נדרשה לשיפוץ בהיקף של כ –
 .₪ 160,000הוגשה הצעה לרכישת מבנה יביל שישוכן באחד מישובי המועצה .עלות רכישת המבנה כולל
חיבור לתשתיות בסך של כ – .₪ 230,000
החלטה :אושר תב"ר לרכישת מבנה יביל בסכום של  230,000כולל שינוע הצבה ופיתוח .חבר אחד מתנגד
 .2רישוי עסקים
דווח על מצב רישוי העסקים בתחומי לב השרון .לכ –  20%מהעסקים קיים רישיון עסק .ההצעה למפות

בשלב ראשון את כל העסקים בהסתמך על דו"ח מח' הגביה והועדה לתכנון ובניה .כל עסק יידרש להגיש
בקשה לרישיון עסק כולל תשלום אגרה כמתחייב בחוק.
החלטה :המליאה מאשרת פניה לעסקים בתחום שיפוט המועצה להגשת בקשה לרישיון עסק ,עפ"י התקנות
כמתחייב בחוק הפעולה לביצוע בתיאום עם יועץ משפטי למועצה ובניהולה של הגב' צילה הדס -מנהלת
מדור רישוי עסקים.
כל עסק שלא יפנה לקבלת רישוי ,או שלא יפעל בהתאם להנחיות מחלקת רישוי עסקים ,יועמד לדין עפ"י חוק
זה.
 .3דיון ערכי בנושא קשישים תרבות נוער וספורט
ההמלצות הר"מ ,נדונו בשיתוף מנהלי המחלקות ובדיון בהנהלת המועצה ולהלן ההמלצות:
קשישים :המצב כיום ,מתקיימת פעילות קשישים ביישובים ע"י רכזות קשישים ,מדריכי חוגים .התכנית –
איגום משאבים וקיום פעילויות באשכולות ו/או במרכז היום לקשיש (דיור מוגן) .יערך פיילוט בחלק
מהיישובים עפ"י בחינה של אנשי מקצוע בתחום .החלטת ההנהלה קובעת לממש החלטה זו באופן מדורג
ובמקביל לקיים פעילות ביישובים.
בתקציב הקיים לא ישולמו כספים למדריכים ורכזים והתקציב יופנה למימון הפעילות בתחום המרכזים.
החלטה :בתום הדיון הוחלט לקיים משוב עם הקשישים והתייעצות עם כל הגורמים הרלוונטיים בנושא ,טרם
קבלת החלטה.
ספורט :המועצה דרשה מעמותת הספורט להרחבת פעילויות ספורט נוספות ,בתחומי היישובים כגון טורניר
וחוגים נוספים ,כתנאי לאישור התמיכה בעמותה .במהלך פעילות הקיץ הקרובה ,יתקיים טורניר ראש
המועצה ביישובים.
נוער :הדיון בנושא נדחה לישיבה נוספת בנושא.
תרבות :הועלו הצעות לצרף את התרבות לעמותת הספורט .הדיון וההחלטה בנושא נדחה
החלטה :לאור הדיון ובהתאם להחלטת המליאה מיום  ,22/2/2010מאושר מימוש התקציב לפעילות הנ"ל.
 .4אישור חוזים
א.אסבסט – אושר הסכם לביצוע עבודות פירוק והחלפה של גגות אסבסט במוסדות חינוך ,בין המועצה לבין
חב' א .בית אל בע"מ
ב.אוטובוס – אושר רכישת אוטובוס שהוקצה ע"י הפיס לטובת המועצה במקום אוטובוס ישן.
ג.ההסכם עם החברה הכלכלית לבין המועצה מאפשר לרשות להעביר סך של  ₪ 400,000לחברה
הכלכלית וזאת עד לסכום שאושר במליאה קודמת ובסה"כ עד כה  1,900,000ש"ח.
.5
דווח ע"י איציק גולדברג על הגשת עתירה ,כולל בקשה לצו מניעה ,כנגד תכנית השקעות.

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