פרוטוקול הנהלת מועצה מס'2 :
מישיבת הנהלת המועצה האזורית לב השרון
שהתכנסה בתאריך  22בפברואר 2002
בבית המועצה
השתתפו ה"ה :עמיר ריטוב -יו"ר ,יצחק יצחק (שעתאל) ,רוני שרפי ,איציק גולדברג ,רונן
סלטון ,קטרי אבי ,אורי בר מעוז ,ארנון מינס ,אלי גז ,אורה גפני.
חסרו ה"ה:

אמנון בטיה.

נוספים:

מאיר שביט ,פנינה אמויאל -משה.

על סדר היום)1 :
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

דו"ח ראש המועצה
איכות הסביבה -תכנית לישוב בר קיימא
ועדות מועצה
תב"ר שירותים -בכר רוסו
תב"ר מיני פיץ -אור השרון
דירת עמידר -עין שריד
פירוט תב"רים והחזר היטלי השבחה בעבר
אישור פרוטוקול מס' 1
שונות

 .1דו"ח ראש המועצה:
א .ברכות והצלחה לגב' מילי יפרח -כחברת מליאת המועצה כנציגת מושב צור-משה
תמלא את מקומו של החבר דור פנק.
ב .אירוע חריג בי"ס "דרור" -דווח על בעיות חריגות באלימות בקרית חינוך "דרור".
ג .תאונה בבי"ס "דרור" -דווח על אירוע תאונה בקריית חינוך "דרור" .דלת נטרקה
ופגעה באצבע של תלמידה.
ד .ביה"ס הדר-השרון
דווח על תאונה חזיתית בין  2תלמידים בבי"ס הדר-השרון .התלמידה אושפזה
בעקבות כך .המועצה דאגה לרענון הנהלים במוסדות החינוך.
ה .בי"ס בכר-רוסו -דווח על אלימות בבי"ס בכר-רוסו .המועצה תעסיק סייעת נוספת
למיגור האלימות.

ו .ד"ר אהוד מנור -דווח על היעדרות ד"ר אהוד מנור המצוי בחופשת מחלה.
המליאה שולחת איחולי החלמה ורפואה שלמה.
ז.

ועדה טיפול נקודתי  -שער-אפרים -חבר המליאה אמנון נגר מונה כנציג המליאה
בועדת אד הוק לטיפול נקודתי בנושאי שער-אפרים (הרחבה ,מפרק).

ח .תכנית פיתוח בר-קיימא -תכנית פיתוח בר-קיימא הוצגה בפני ההנהלה.
הוחלט ,להגיש תכנית זו במסגרת תב"ר שיאושר ע"י המליאה.
התכנית תקודם בשנת התקציב .2002
ט .תקציב  -2002המליאה תקיים דיון מיוחד בנושא תקציב  ,2002בתאריך .24/3/02
י.

השתלמות נבחרים -המועצה תקיים השתלמות לנבחרים בנוסף להשתלמות
שהתקיימה ע"י מפעם  -משרד הפנים.

יא .תקציב 2002
דווח על המצב הכספי לסוף שנת התקציב  ,2002מסתמן גרעון של כ -חצי מליון ,₪
במונחי משרד הפנים ,זהו תקציב מאוזן.
יב .ביקור שר החקלאות -שלום שמחון -שר החקלאות יבקר ויסייר במועצה בתאריך
.11/3/02
חברי המליאה מוזמנים לסיכום מפגש שיתקיים במושב גאולים.
-

אושר דו"ח ראש המועצה-

 )2איכות הסביבה -תכנית לישוב בר קיימא
תכנית פיתוח בר קיימא הוצגה בפני חברי ההנהלה.
הוחלט להגיש תקציב מיוחד לכך במסגרת תכנית ההשקעות.
המליאה תקיים דיון מיוחד בנושא.

 אושר - )3ועדות מועצה
המליאה מאשרת את הקמת ועדות המועצה עפ"י רשימה שתוצג לחברי המליאה
והמצ"ב .החברים רשאים להודיע בכל עת על רצונם להצטרף לועדות המועצה.

 -אושר -

 )4תב"ר שירותים -בכר רוסו
ההנהלה ממליצה למליאה לאשר תב"ר בסך של כ ,₪ 100,000 -לשיפוץ שירותים
בביה"ס "בכר רוסו" -צור משה.

 אושר - )5תב"ר מיני פיץ -אור השרון
ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר תב"ר להקמת מגרש מיני פיץ בבי"ס "אור
השרון" בתנובות ע"ס .₪ 325,000

 אושר - )6דירת עמידר -עין שריד
הוחלט לא להיענות למשפחת אוחנה מהישוב עין שריד ,לויתור על זכויות המועצה
בדירת עמידר בישוב עין שריד שהוקצתה למועצה לשימוש ציבורי (גן ילדים) .הוחלט
לבחון שיפוץ הדירה והקצאתה לגרעין עודד.

 אושר - )7פירוט תב"רים והחזר היטלי השבחה בעבר
סוכם להעביר לועדים המקומיים פירוט יתרות תב"רים והתחשבנות עם הועדים
המקומיים בהיטלי השבחה.

 אושר - )8אישור פרוטוקול מס' 1
הפרוטוקול אושר.

 -אושר -

_________________
אושר :עמיר ריטוב
ראש המועצה

_______________
רשם :מאיר שביט
גזבר המועצה

