 18יולי 2011
מס .הדיון157/2011 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 51

נושא הדיון :ישיבת מליאה מס' 51
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 28 :פברואר  2011יום ב' 19:00-21:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורה גפני!  ,אורי בר מעוז  ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,חיים גואטה  ,יצחק יצחק,
מילי יפרח ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שמעון שריר
חסרו :איציק גולדברג ,אליעזר גז  ,ארנון מינס  ,גדעון כהן  ,יוסי נחמני ,משה רז ,עמיר ריטוב
משתתפים נוספים :אסף אריכא ,ישורון פרסיק ,מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה  ,רונן אלוני
קבצים מצורפים :תכנית עבודה שנתית  -עמותת הספורט
 .1דו"ח סגן ראש המועצה
א.דווח על זכאות המועצה להקמת אולם ספורט אזורי (בגודל בנוני) מתקציב מפעל הפיס וממקורות הרשות
בשיעור של כ – 45%
ב.דווח על השלמת המו"מ עם היזמים בעסקת פרופנדטי באזור התעשייה פארק השרון .ההסכם אמור
להיחתם לאחר אישור בית המפשט לעסקה.
ג.פורסם מכרז פנימי למנהל מחלקת חינוך .מועד אחרון להגש! ה  .3/3/2011במידה ולא יהיו מועמדים,
יפורסם מכרז חיצוני.
המליאה מביעה הערכה ותודה לעו"ד איציק גולדברג על בדיקת הנושא.
ד.פורסם מכרז פנימי למזכיר המועצה .מועד אחרון להגשה .6/3/2011
ה.דווח על הנתונים המרשימים באחוזי הגיוס לצה"ל ברשות בקרב הבנים והבנות .בקרית חינוך דרור –
אחוז הבנים עמד על  95.7%ובקרב הבנות  .95.6%המליאה גאה באחוזים הגבוהים כפי שהוצגו ע"י נציגי
צה"ל.
ו.תיאטרון עדות – חברי המליאה מוזמנים להפקת ההצגה במרכז קהילתי דרור בתאריך ,30/3/2011
הזמנות ישלחו בנפרד.
ז.צעדת לב השרון מס'  – 4תיערך ביום שישי  4/3/3011ההתכנסות במושב עזריאל – חברי המליאה
מוזמנים להשתתף בצעדה.
 .2יועץ משפטי למועצה
החלטה :המועצה תפרסם מכרז ליועץ משפטי במהלך השבועות הקרובים .מקורות המימון לתקצוב המשרה
מכספים שיתקבלו מעסקת פרופנדטי.
 .3הסמכת ועדים
החלטה.1 :צווי מיסים – ועדים מקומיים:
בהתאם להוראת סעיף ( 133א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,1958 -הוחלט
להסמיך את ! הוועדים המקומיים חרות ,ינוב ,תנובות וכפר הס ,להטיל ולגבות ארנונה לשנת התקציב 2011
בתחום הנהלתם בהתאם לצו המסים שהוגש על ידם למועצה.
.2חוק עזר – אגרת שמירה:
הוחלט להסמיך את הועדים המקומיים חרות ,ינוב ,תנובות וכפר הס ,להפעיל שירותי שמירה ולבצע פעולות

נלוות ,לרבות גביית אגרת שמירה ,והכל בהתאם להוראות חוק העזר ללב השרון (שירותי שמירה),
התשנ"ז.1997-
.3תקציבי ועדים מקומיים :האצלת סמכות – ועדים מקומיים – סוגי שירותים:
בהתאם לסמכותה עפ"י סעיף 63ה' ו  132 -לצו המועצות האזוריות (מקומיות) התשי"ח  ,1958מחליטה
המליאה להאציל לועדים המקומיים שבתחומה את הסמכויות הר"מ:
•מנהל כללי – שכר ,הנהלת חשבונות ,הוצאות משרדיות ,הוצאות משפטיות.
•שמירה ובטחון.
•אחזקת מוסדות ציבור.
•גינון.
•ספורט מקומי כולל מתקני ספורט.
•תרבות :חוגים ,נוער – גרעינר ,אירועים מקומיים – חוגים ,טיולים וכו'.
•ספריה מקומית.
•קשישים – מקומי.
•דת – שרותי דת כללי.
•איגוד ערים כיבוי אש.
•ביטוחים – אחריות נושאי משרה.
•תרומות ומתנות.
•שילוט הכוונה ופרסום.
•ריסוסים והדברות.
•אחז! קת כבישים ומדרכות.
•ניקוז מקומי.
•בתי עלמין.
•אחזקת מקלטים.
•טיאוט רחובות.
•איכות סביבה – פינוי פסולת ,גזם ואשפה.
•כבישים ומדרכות – אחזקה שוטפת.
 .4שער אפרים  -התחייבות ממ"י
בהתאם להחלטה מיום  ,17/1/2011קיימה המליאה דיון בהסכם בין המועצה ,אגודת שער אפרים וועד
מקומי ,בעניין ההתחייבות לממ"י לשיווק  42מגרשים בתחום ההרחבה .לאחר בדיקה נוספת של סגן ראש
המועצה ומהנדס המועצה הוגשה תכנית לשיקום תשתיות ,כבישים ,מדרכות ,ניקוז וביוב בתחום היישוב ,ע"י
המהנדס אילן ירון ,בהיקף של כ .₪ 2,000,000 -
במו"מ עם המפרק אושרה השתתפות האגודה בסך של כ  ₪ 1,500,000 -והשלמה בסך ₪ 500,000
מכספי היטלי ההשבחה שיתקבלו בגין שיווק המגרשים.
הערות חברים:
.1להגדיר בסעיף  2בהסכם שהכספים מיועדים לשיפוץ כבישים ,מדרכות ,ניקוז וביוב ,בתחום כל היישוב
עפ"י כתב הכמויות שהוכן ע"י המהנדס.
.2להגדיר בהסכם שלא ידרשו הקמת מבנה ציבור נוספים עם אכלוס  42יחידות הדיור המיועדות לשיווק ע"י
ממ"י.
החלטה :המועצה מאשרת מתן התחייבות לממ"י עפ"י! הדרישה לשיווק  42יחידות דיור שנותרו במסגרת
תכנית ההרחבה בכפוף לחתימת ההסכם וזאת כפי שהוצג לחברי המליאה ובתיקון הסעיפים כנ"ל.
 .5אישור אמנת שירות
לבקשת החברים ,הדיון באמנת שירות נדחה לישיבה הבאה.
 .6אישור חוזים
החלטה.1 :אושר חוזה עם משכ"ל להקמת מועדון הנוער במושב משמרת ע"ס  ,₪ 1,350,000מקורות
המימון מקרנות הרשות ואגודת מושב משמרת.
.2אושר חוזה עם משכ"ל להקמת מקווה במושב בכפר יעבץ ע"ס  ,₪ 984,326מתקציב משרד הדתות.
.3אושר ההסכם עם חברת מי לב השרון ואגודת מושב עזריאל לביצוע עבודות פיתוח והקמת כיכר בטיחות
במושב עזריאל במסגרת המכרז שפורסם ואושר ע"י דירקטוריון החברה למי לב השרון .מקורות מימון
מתקציב משרד התחבורה וקרנות הרשות.
.4חוזה בכירים:

א.אושרו החוזים להעסקת עובדים מקרית חינוך דרור ,בהסכם בכירים כדלקמן:
•נסים קריו  -מנהל יחידת המחשב ,בהיקף של  40%משכר בכירים.
•אורי רועה  -מנהל תפעול ,בהיקף של  30%משכר בכירים.
ב.המליאה מאשרת העסקת מזכיר המועצה בהסכם ב! כירים בשיעור של  90%משכר הבכירים ,וזאת החל
ממועד אישורו לתפקיד מזכיר המועצה.
 .7אישור פרוטוקולים ועדות מועצה
א.פרוטוקול ועדת חינוך – יו"ר ועדת החינוך ממליץ שד"ר אהוד מנור יציג את תוכניתו בנושא הנוער בפני
המליאה.
החינוך הדתי בלב השרון  -לאור דיון מקיף בועדת החינוך בנושא החינוך הדתי ,ממליצה הועדה להתקשר
עם יועץ מקצועי חיצוני לבחינת כל נושא החינוך הדתי בלב השרון (יסודי ,חט"ב וחט"ע).
המליאה מביעה הערכתה ומודה לחבר רן להב על הצגת הנושאים בישיבת המליאה.
החלטה .1 :פרוטוקול ועדת חינוך  -ד"ר אהוד מנור יוזמן למליאת המועצה הבאה.
 .2הסעות ושכל"מ בחינוך הדתי – ועדת חינוך  -סגן ראש המועצה ויו"ר בצרוף שני חברים נוספים מהוועדה
יגישו את ההמלצות בנושא.
 .3מאושר פרוטוקול ועדת חינוך מיום .15/2/2011
 .4פרוטוקול ועדת השקעות  -חברי המליאה מתבקשים להעביר הערותיהם לגבי הקריטריונים וסדרי
העדיפויות כפי שהומלצו ע"י ועדת ההשקעות ,בישיבתה מיום .10/2/2011
משימות
אחראי

מס"ד תאור המשימה

יעד לביצוע

238

להזמין את ד"ר מנור להצגת נושא הנוער במליאה .

פנינה אמויאל 31/03/2011
משה

239

קידום ההתקשרות עם היועץ החיצוני והגדרת מקור תקציבי.

יצחק יצחק

31/03/2011

241

הגשת המלצות בנושא שכל"מ והסעות בחינוך הממ"ד הנ"ל.

יצח !ק יצחק

31/03/2011

242

הועדה תקיים דיון נוסף בהמלצותיה ותגיש את תכנית ההשקעות לשנת
 2011לדיון במליאה .

יצחק יצחק

31/03/2011

 .8אישור פרוטוקול מליאה מס' 55
החלטה :פרוטוקול מס'  50מאושר
 .9הערות כלליות של חברים
 .1לתקן את מכונת ההקלטה.
 .2תקציב עמותת הספורט ותקציב מדור נוער לפעילות בני נוער שאינם משתתפים בפעילות בתנועות הנוער
– יתקיים דיון מיוחד בנושא.
החלטה :נושא תקציב מדור הנוער ייבדק במסגרת הועדה שהוקמה לבחינת מדור הנוער.
משימות
מס"ד תאור המשימה

אחראי

יעד לביצוע

243

לתקן את מכונת ההקלטה.

פנינה אמויאל משה 31/03/2011

244

להעביר לחברי המליאה את תכנית העבודה של עמותת הספורט .

פנינה אמויאל משה 31/03/2011

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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