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מס .הדיון129/2010 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 44

נושא הדיון :פרוטוקול מליאה מס' 44
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 6 :ספטמבר  2010יום ב' 19:00-21:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אליעזר גז  ,אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,חיים
גואטה  ,יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שמעון
שריר
חסרו :אורה גפני ,אמנון נגר  ,גדעון כהן  ,חיים שגיא ,יוסי נחמני
משתתפים נוספים :אסף אריכא ,מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
א.פתיחת שנת הלימודים תשע"א – ראש המועצה דיווח על פתיחת שנת תשע"א בכל מוסדות החינוך
כסדרה ,כולל מערך ההיסעים והודה לאסף אריכא מהנדס המועצה ולכל העובדים על תרומתם בהכנת
מוסדות החינוך ועבודות בדק הבית.
ב .יועץ לענייני ותיקים – מינויו של משה שמואלי לתפקיד יועץ לענייני ותיקים מותנה בבדיקת נחיצות
התפקיד במועצה.
ג .תביעה סעיף  197לחוק תכנון ובניה – מושב נורדיה :דווח על תביעת מושב נורדיה לפיצויים ,עפ"י סעיף
 197לחוק תכנון ובניה בגין תכנית לשינוי יעוד מקרקעין על אדמות משבצת מושב נורדיה.
ד .מכרז אבות בית – אושר פרוטוקול בחינה מיום  ,23/8/10לקליטתם של אבות הבית  -לביה"ס "אור
השרון" – זוהר שמר ולביה"ס "שכטרמן" – אברהם וענונו.
ה .דווח ע"י ראש המועצה על בקשת המינהל לאחריות המועצה על תשתיות שער אפרים ,כתנאי למכירת
והעברת זכויות ביישוב .תנאי המועצה לקבלת אחריות הינו התחייבות לקבלת סכום של כ –  1.8מליון ,₪
מסמך שנערך ע"י החברה הכלכלית להסדרת התשתיות הקיימות.
ו .טיוטת דו"ח חצי שנתי לשנת  – 2010דווח על גרעון מסתמן של כמיליון ומאתיים אלף  .₪הדו"ח יובא לדיון
במליאה.
ז .מערכת הפעלה בהסעות תלמידים – יתבצע פיילוט באחד או בשניים מיישובי המועצה לזיהוי תלמידים
והממצאים יובאו לדיון ולהחלטה במליאה.
 .2אישור פרויקטים מתוך תכנית ההשקעות
א .מבנה מחלקת גביה – סה"כ .₪ 700,000
ב .קריית חינוך דרור – השלמת פרוגרמה בשטח  1301מ"ר ,בשנת התקציב .2011
ג .מגרש ספורט ביה"ס שכטרמן – המליאה מאשרת שינוי התכנית מהקמת מגרש מיני פיץ למגרש משולב –
תידרש תוספת תקציבית בשל השינוי.
החלטה :המליאה מאשרת קידום פרויקטים הנ"ל.
 .3עדכון תברי"ם מתכנית ההשקעות
החלטה :א .אושר פרוטוקול ועדת השקעות מיום  ,2/9/10הועדה המליצה על שינויים בתכנית ההשקעות

ושינויי התב"רים כר"מ:
 oמושב פורת – עדכון תב"ר לסך ( ₪ 220,000עפ"י החלטת מליאה מיום )6/4/09
 oמושב נורדיה – עדכון תב"ר לסך ( ₪ 200,000עפ"י החלטת מליאה מיום .)6/4/09
 oמושב גאולים – הסבת תקציב למועדון נוער (ביטול תקציב מרכז למידה).
 oמושב משמרת – לאור הנתונים והאומדן התקציבי להקמת מועדון ובהתבסס על דו"ח א.מ.ן .בו הומלץ על
הקמת מועדון ביישוב משמרת ולאור העובדה שקיים פער של כ –  ,₪ 450,000ממליצה המליאה על הקמת
המועדון בתוספת התקציבית כאמור.
מוטל על ראש המועצה ומהנדס המועצה לערוך בדיקה ביחס לפער התקציבי בין מקורות המימון ,לבין
האומדן התקציבי הראשוני.
ראש המועצה ייפגש עם נציגי מושב משמרת ביחס לתקציב.
 oמרכז יעף – מבני ציבור – תיערך בדיקה במסגרת דו"ח א.מ.ן.
 oמרכזים קהילתיים – המליאה מאמצת את המלצת הועדה לקיום פעילויות תרבות ,חוגים וספורט במסגרות
מרכזיים קהילתיים – יתקיים דיון נוסף בנושא.
ב .תיקון תב"ר  1160מועדון ניצני עוז – אושר תב"ר ע"ס  ₪ 450,000 .₪ 480,000לבניית בית כנסת
( ₪ 300,000מתקציב ממשרד הדתות ו  ,₪ 150,000 -מקרנות הרשות) וכן  ₪ 30,000לשיפוץ מקלט
עבור הנוער (מקרנות הרשות).
ג .תיקון תב"ר  1161מועדון עזריאל – אושר תב"ר ע"ס  ₪ 603,000לבניית כיכר  ₪ 423,000 -ממשרד
התחבורה ו  ₪ 180,000 -מקרנות הרשות.
 .4הסכם ועד מקומי -ועד אגודה
החלטה :הוחלט להפיץ לחברי המליאה את תשתית טיוטת ההסכם ,בצרוף הערות היישובים .יתקיים דיון
מיוחד בנושא.
 .5דירת גרעין עודד
בשל היעדרותם של החברים אורה גפני ואמנון נגר ולבקשתם ,נדחה הדיון בנושא דירת גרעין עודד.
 .6הפעלת חוגים -מועצה
א.המועצה תפעיל השנה שלושה מרכזי חוגים :בבי"ס "אור השרון"" ,הדר השרון" וקריית חינוך "דרור".
המגמה הינה להמשיך ולהפעיל מרכזי חוגים ,גם בבתי ספר נוספים.
ב.השכרת חדר באולם הספורט בביה"ס הדר השרון לסטודיו של דליה הררי – יתקיים דיון בהנהלת המועצה
בהשתתפות היועץ המשפטי.
 .7מרכזיות חשמל בישובים
הועדים המקומיים יחוייבו לתקן את מרכזיות החשמל ביישובים .ישוב שלא יבצע החלפת מרכזיה ישנה,
המועצה תבצע ותקזז מכספים שיאושרו לטובת היישוב בעתיד.
 .8רצף זכויות עובדי מועצה
החלטה :כהן סולל נורית – הנושא ידון בשנית לאחר פניית המועצה לממונה על תנאי השרות במשרד
הפנים.
 .9אישור חוזים
החלטה :א .אושר הארכת חוזה לשנה"ל תשע"א  -אבטחה במוס"ח.
ב .אושר חידוש הסדר תאונות אישיות לתלמידים.
 .11אישור פרוטוקולים ועדות מועצה
החלטה :א .פרוטוקול ועדת חינוך מיום  – 23/8/10אושר.
ב .פרוטוקול הועדה המוניציפאלית מיום  – 2/9/10אושר.
ג .קריטריונים לחלוקת תקציב למקהלות ולהקות – אושר.
 .11אישור פרוטוקולים מועצה
החלטה :פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  – 43אושר.
 .12הרמת כוסית לשנה החדשה
חברי המליאה קיימו הרמת כוסית לקראת השנה החדשה ,בהשתתפות הרב אשר זמל שליט"א.
ראש המועצה ברך את חברי המליאה בברכת שנה טובה ומבורכת להם ולבני משפחתם.

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