 18יולי 2011
מס .הדיון163/2011 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 53

נושא הדיון :ישיבת מליאה מס' 53
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 23 :מאי  2011יום ב' 19:00-21:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורה גפני ,א! ורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אמנון נגר  ,גדעון כהן  ,חיים גואטה
 ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שמעון שריר
חסרו :אליעזר גז  ,אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,יוסי נחמני ,יצחק יצחק ,קובי רייך
משתתפים נוספים :אסף אריכא ,ישורון פרסיק ,מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
 .1דווח על פציעתו של סגן ראש המועצה ,מר יצחק יצחק– המליאה מאחלת לסגן ראש המועצה החלמה
מהירה.
 .2דווח על זכייתו של ד"ר אהוד מנור בפרס רוטשילד למצוינות בחינוך.
בתאריך  21/6/2011תקיים המועצה אירוע לרגל פרישתו של ד"ר אהוד מנור .ראש המועצה מבקש להעניק
לד"ר אהוד מנור אות יקיר המועצה .בנוסף ,ראש המועצה ממליץ על השתתפות המועצה בערב זה בסכום
של כ – .₪ 25,000
החלטה :המליאה מאשרת המלצת ראש המועצה להענקת אות יקיר המועצה לד"ר אהוד מנור וזאת מתוך
הוקרה והערכה על תרומתו ר! בת השנים בתחום החינוך בלב השרון .בנוסף ,מאשרת המליאה השתתפות
בסך  ,₪ 25,000לקיום האירוע.
 .3דווח כי אחוז הזכאים לבגרות בלב השרון עומד על  75.8%ובקרית חינוך דרור אחוז הזכאים לבגרות
עומד על  .85%המועצה תכין תכנית לשיפור אחוזי הבגרות בקרב תלמידים הלומדים במסגרות חינוך מחוץ
לתחומי המועצה ,כולל פילוח של האוכלוסייה בתחום יישובי המועצה ובמסגרות השונות.
 .4דווח על פרסום מס' מכרזים במחלקת החינוך כדלקמן:
 מנהל קריית חינוך דרור (עקב פרישתו של ד"ר מנור לגמלאות). מנהל מחלקת חינוך מנהל בי"ס הדר השרון (החדש). מנהל בי"ס הדר השרון .5תכנון –
תמ"א  – 35המגמה של מוסדות התכנון לא לבטל את המרקמים העירוניים .ראש המועצה בתפקידו כחבר
במועצה הארצית פועל לביטול ו/או הקפאה של המרקמים העירוניים.
תת"ל  – 43דווח על תכנית תשתית לאומית להרחבת כביש  ,4הכולל תוואי למסילת רכבת (מדרור
לרעננה) .הכביש יכלול  4נתיבים בכל צד.
מבחינת המועצה ,הפגיעה באם תהיה בהרחבת התוואי מתייחס בעיקר לגנות הדר ונורדיה .ראש המועצה
נמצא בקשר עם המתכננים למזעור הפגיעה.
תמ"א  – 10המדינה החלי! טה על הקמת קו הולכה נוסף לרשת חשמל ארצית (קו  .)400נבחנות  3חלופות
– כביש  ,6כביש  4ודרך הים (תת קרקעי) החלופה המועדפת על לב השרון הינה דרך הים.
תת"ל  – 22מסילה מזרחית שעוברת ליד כביש  .6התחנה תוצב בסמוך לטייבה ,והכניסה לתחנה דרך מושב

שער אפרים ולב השרון מתנגדת לכך.
הקמת ככרות והסדרת תנועה בכביש ( 553קטע תל מונד עין ורד) במעמד שר התחבורה ומנכ"ל מע"צ,
נערך טקס חנוכת שתי ככרות והסדרת קטע כביש בין תל מונד למושב עין ורד .מכרז להקמת מחלף בצומת
דרור יסתיים בתאריך  .5/6/2011עם קבלת תוצאות המכרז ,יחל הקבלן בעבודות וזאת עפ"י הודעת מנכ"ל
מע"צ.
 .6אירוע  – streetballבתאריך  22/5/2011התקיימה תחרות כדורסל ברחבת קניון דרורים .הערב היה
חוויתי ומהנה.
 .7חברי המליאה מוזמנים לערב הוקרה למתנדבים במושב גאולים הערב יתקיים בתאריך .5/6/2011
 .8ספורט  -דווח על זכיית קבוצת הילדים הלאומית הפועל לב השרון בגביע המדינה.
 .2תכנית השקעות 2111
דווח כי הנהלת המועצה אישרה את תכנית ההשקעות לשנת .2011
בנושא השתתפות היישובים בתכנית ההשקעות ! ,ההנהלה החליטה לאמץ את החלטת ועדת ההשקעות
ובהתאם הוצג לחברי המליאה דו"ח מחזור תקציבי של הועדים המקומיים.
הערת חבר בנושא תקציב הוועדים המקומיים – סוכם לפנות לועדים המקומיים שטרם הגישו את התקציבים
המוניציפאליים לשנת .2011
הערות חברים לתכנית ההשקעות:
 .1אושר תב"ר מקרנות הפיתוח להשלמת העבודות בבניין המועצה בסכום של  .₪ 350,000מסכום זה
נדרשת המועצה לכלול הקמת מעלון לנכים לקומה שנייה .המועצה תפעל לגיוס  ₪ 300,000נוספים
שהובטחו על ידי משרד הביטחון.
 .2לאור אישור תקנים לגרעין דרור ,ראש המועצה מבקש להוסיף נושא זה לתכנית ההשקעות.
 .3נרשמה הסתייגות חבר בנושא החלטת המליאה ביחס לאישור תב"ר לעבודות ניקוז.
 .4הסכום  ₪ 300,000שבקריטריון מס'  3אינו כולל את אגרת השמירה.
 .5בקריטריון מס'  1לגבי גודל היישוב יש להוסיף גם בסעיף .3
 .6לקיים דיון לבחינת חלוקת היטלי ההשבחה כאמור בפרוטוקול ועדת ההשקעות.
החלטה :בנושא הדו"ח התקציבי:
 .1הועדה המוניציפאלית תבדוק את נושא תקציבי הועדים המקומיים בכל הקשור לקריטריונים שאושרו ע"י
ועדת השקעות.
 .2המועצה לא תשקיע ולא ! תעביר כספים ליישובים אשר לא יסדירו את אישור צווי המסים ותקציב הועד
המקומי.
 .3תיבדק חובת המועצה לאכיפת הגשת הצווים ואישור התקציב כמתחייב בצו המועצות האזוריות תיערך
בדיקה עם היועץ המשפטי למועצה (עד לישיבת המליאה הקרובה) בדבר הפעולות המאפשרות נקיטת
הליכים מול הוועדים המקומיים בנושא אישור והגשת צווי מיסים ותקציבי ועדים מקומיים.
בנושא תכנית ההשקעות:
 .1להוציא את נושא גרעין דרור מפרוטוקול תכנית ההשקעות וזאת משום שלא נדון בועדת ההשקעות.
 .2אושרה תכנית ההשקעות לשנת  2011כפי שהומלצה ע"י ועדת ההשקעות.
משימות
מס"ד תאור המשימה
265

לערוך דו"ח ע !ל בנושא צווי המיסים ותקציבים מוניציפאליים של הועדים
המקומיים שלא הוגשו בשנים עברו .

אחראי יעד לביצוע
מאיר
שביט

26/06/2011

 .3דו"ח רבעוני מס'  4לשנת 2111
החלטה :המליאה מאשרת הדו"ח הכספי לרבעון הרביעי לשנת  2010ואת הערת הגזבר לגבי השינוי
המסתמן על פי הנחיות הרישום של משרד הפנים והחינוך .שנת הכספים  2010צפויה להסתיים באיזון
תקציבי.
 .4הערות המבקר לדו"ח 2119
החלטה :המליאה מאשרת הערות המבקר ותשובת הגזבר לליקויים .המליאה מבקשת בחינה נוספת של
הנושאים הבאים:
 .1סוגיית העברת התחייבויות והנכסים לתאגיד מי לב השרון ובדיקה האם ניתן אומדן נכסים מוסכם בעלות
סבירה.
 .2הסבר לגידול הניכר בחובות ארנונה של התושבים לשנת  2009וההקשר לאחוזי הגביה הגבוהים

המיוחסים למחלקת הגביה.
משימות
מס"ד תאור המשימה
266

בדיקת נושא התחשבנות תאגיד מי לב השרון ונושא הגביה.

אחראי

יעד לביצוע

מאיר שביט

26/06/2011

 .5מינוי נציג ציבור לועדת בחינה
החלטה :מליאה מאשרת את מינויים של ד"ר מרים מורבר ו/או ד"ר אירית שדה כנציגות ציבור בועדות
הבחינה מטעם המועצה.
 .6אישור חל"ת
החלטה :המליאה מאשרת את יציאתה של העובדת נועה בן זאב לחל"ת לתקופה של שנה החל מתאריך
.5/12 – 5/11
 .7עדכון תקציב 2111
המליאה מבקשת להביא את נושא עדכון התקציב לשנת  2011לישיבת תקציב נפרדת.
החלטה :המועצה תזמן ישיבה נפרדת לנושא עדכון תקציב  .2011במליאה מהקרובה יתקיימו שתי ישיבות.
 .8חוק עזר לתיעול
החלטה :אושר חוק עזר ללב השרון (תיעול) התשע"א – .2011
 .9אישור הלוואות לישובים
החלטה :המליאה מאשרת הלוואה למושב כפר הס .המועצה תעביר פניה מסודרת לממונה על המחוז
במשרד הפנים בבקשה להיתר לקבלת אשראי בעבור ועד מקומי כפר הס.
 .11אישור פתיחת חשבון למטרת קרן ייעודית להיטלי פיתוח
החלטה :המליאה מאשרת פתיחת חשבונות להיטלי פיתוח בבנק לאומי תל מונד.
 .1חשבון להיטל סלילת כבישים ומדרכות.
 .2חשבון להיטל שצ"פ.
 .3חשבון להיטל תיעול וניקוז.
 .11אישור תב"רים
החלטה :המליאה מאשרת את התב"רים לפרויקטים המועצתיים במסגרת תוכנית ההשקעות כדלקמן:
 .1אושר הגדלת תב"ר מס'  1144ע"ס  ,₪ 180,000לפרויקטים תעבורתיים בסך כולל של ,₪ 480,000
מקרנות הרשות.
 .2אושר הגדלת תב"ר מס'  1149ע"ס  350,000לשיפוץ משרדי המועצה בסך כולל של ,₪ 600,000
מקרנות הרשות.
 .3אושר תב"ר מס'  1187לשיפוץ מגרשי הכדורגל ב! סך  ,₪ 250,000מקרנות הרשות.
 .4אושר תב"ר מס'  1188להתאמת מבנים בחינוך היסודי  2011בסך  ,₪ 2,000,000מקרנות הרשות
( ₪ 700,000מהסך האמור מיועד לתשלום לקבלן אחזקת מוסדות חינוך לשנת .)2011
 .5אושר הגדלת תב"ר מס'  1173ע"ס  ₪ 50,000לשיפוץ אולם ספורט בקרית חינוך דרור בסך 150,000
 ,₪מקרנות הרשות.
 .6אושר הגדלת תב"ר מס'  1177ע"ס  ₪ 400,000להקמת מבנה לשרות הפסיכולוגי חינוכי בסך 510,000
 ,₪מקרנות הרשות.
 .7אושר תב"ר מס'  1189לשיפוץ אולם הספורט בביה"ס הדר השרון בסך  ,₪ 100,000מקרנות הרשות.
 .8אושר תב"ר מס'  1190לעבודות חשמל ביישובי המועצה בסך  ,₪ 200,000מקרנות הרשות.
 .9אושר תב"ר מס'  1191למימוש תכנית פיתוח בר קיימא בסך  ,₪ 70,000מקרנות הרשות.
 .10אושר תב"ר מס'  1192לשיפוץ מקוואות בסך  ,₪ 100,000מקרנות הרשות.
 .11אושר תב"ר מס'  1193שיפוץ מועדון לקשיש פורת בסך  ,₪ 100,000מקרנות הרשות.
 .12אושר תב"ר בסכום של  ₪ 50,000לתכנון מועדון נוער במושב עין ורד מקרנות הרשות.
 .13אושר הגדלת תב"ר מס'  1762לעין ורד בסך  200,000ש"ח.
 .12אישור ! פרוטוקולים
החלטה :המליאה מאשרת את הפרוטוקולים הבאים:
 .1פרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום 22/3/11.
 .2פרוטוקול ועדה מוניציפאלית מיום 13/2/11.
 .3פרוטוקול ועדת השקעות מיום .2/5/11
 .4פרוטוקול ועדת גמלאות מיום .2/5/11

 .5פרוטוקול ועדת השקעות לנכסים נזילים מיום .9/5/11
 .6פרוטוקול ועדת כספים מיום .12/5/11
 .13אישור פרוטוקולים 51,52
החלטה :המליאה מאשרת פרוטוקולים מס' .52 , 51

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