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  מעודכן 65פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:

 

  מטרת הדיון:

 17:30-21:00יום ב'  2017דצמבר  4 תאריך:

 בניין המועצה מיקום:

 פרוטוקול מליאה - 002 פורום:

אילן גיא, אמנון בטיה , ארנון מינס , יהודה גטה, ינון עמרם, יצחק יצחק, ירון אביב, משה רז,  משתתפים:

יטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן סלטון , רותם דביר, רן להב , שוקה כרמלי, עמיר ר

 שלמה ברק

 אלי אטון, יוסי נחמני חסרו:

אורית בר, אילן בר, לאה לוטם, מאיר שביט, משה שטיגליץ, עו"ד אורן דיאמנט, פנינה  משתתפים נוספים:

 הדרי, רותם עמוס -אמויאל משה , צילה הדס, רונית רופא

 מנהלי המחלקות– 2018. הצגת תכניות עבודה לשנת תקציב 1

 

 הערות חברים למצגות:

  שיפור מנגנון ההרשמה לגני הילדים. -מחלקת גני ילדים 

 

 מחלקת חינוך :

האם התוספת בבכר רוסו של שעות ההוראה זהה לשעות ההוראה בבתי ספר אחרים בכלל  –רוני פלומין 

  ים בפרט?ובבין ההדר

  רונית תבדוק את נושא ותחזיר תשובה

 מבקש לבדוק גם את נושא התשתיות בשכטרמן ושעות ההוראה בבית הספר. –אמנון בטיה 

 

  מחלקת נוער וחינוך משלים:

נאמר שישנם ישובים המתגברים את פעילות הנוער, זה חינוך אפור ואם המועצה חושבת  –רונן סלטון 

  קצב את התוספות הנ"ל.שזה ראוי ונחוץ עליה לת

יש בעיה עם שכר הרכזים צריך להשוות בין שכר הרכזים כולם ובין עבודות הרכזים בכל  –רוני פלומין 

  הישובים.

 

זה דיון עקרוני שצריך להבחן ובמידה ויוחלט על השוואה זה יבוא לידי ביטוי  –התייחסות ראש המועצה 

  בתקציב המועצה.

 

 מחלקת רווחה :

  מבקש לקבל מידע אודות עו"ס ית"ד –רן להב 

  תאטרון קהילתי המועצה תצטרך לקבל החלטה לגבי תקצוב זה.–יהודה גטה ושוקה כרמלי 



 

 רישוי עסקים:

 האם עסקים מסוכנים מטופלים? –רונן סלטון 

  פועלים לגבי כל עסק שידוע לנו על קיומו.–התייחסות צילה הדס 

 

 איכות הסביבה :

 ם שהיו ברחוב ובפינת המחזור נעלמופחים כתומי –רן להב

 לעשות סבב נוסף של הדרכה ורענון להפרדת הפסולת –משה רז 

 

 בעין שריד אין פחים בקרנות רחוב. -רוני פלומין 

 לרכז את הדרישות הכספיות של מנהלי המחלקות ולשלוח יחד עם המצגת לחברים. –בקשת חבר 

ולחברי המליאה על  2018יות העבודה לשנת ראש המועצה הודה למנהלי המחלקות על הצגת תכנ

 ההקשבה וההתעניינות בנעשה במחלקות המועצה.

 . דו"ח ראש המועצה2

 

 מפאת קוצר הזמן, עיקרי הנושאים ידונו בהרחבה בישיבת המליאה הבאה.

בהכנסות מאזור תעסוקה בפארק  50% - 50%עד כה ביקשו להשוות  –ועדת גאוגרפית קדימה צורן 

 השרון בישיבה האחרונה, במסגרת הועדה ביקשו שכל אזור התעסוקה יעבור לתחום שיפוטם.

 פירוט נרחב ינתן בישיבה הבאה. –שדרוג מט"ש תנובות 

 . אישור פרוטוקול ועדת ביקורת3

 

 נשלח לעיון חברי המליאה ,מאשרים את המלצות ועדת הביקורת. הפרוטוקול

 -מאושר-

 חובות למחיקה -. תיקון טעות סופר4

 

  3,108,521,05בישיבה הקודמת נפלה טעות סופר בסכום החובות למחיקה, סה"כ הסכום למחיקה 

 -מאושר-

  . אישור להארכת הסדר משרד הפנים להנחה בארנונה5

 

 31.12.2017רכת הסדר משרד הפנים להנחה בארנונה עד ליום אישור להא

 -מאושר-

 . בקשה לעבודה במתכונת פיצול6

 

  נהג מחלקת תחבורה בנימין אדמוני

 -לא מאושר-

 . שינוי במינוי דירקטור לחברה הכלכלית לב השרון7

 

  ע"וד גדעון כהן במקום החבר לביא זמיר

 -מאושר-

 . אשרור מתן זיכיון לזוכה במכרז פרסום8

 

עו"ד אורן דיאמנט: בהמשך לחומר שנשלח, בישיבת המועצה במוזיאון הטרקטור אישרה המליאה זיכיון 

לפי מכרז שילוט חוצות על בסיס המסמכים שצורפו לסדר היום ולחוות דעתי שניתנה בישיבה. למען הסדר 



רך אישור ההתקשרות. נדרש אשרור להחלטה הקודמת הטוב, הועברה לחברים חוות דעתי בכתב לצו

 בדבר מתן זיכיון פרסום לחברת לבנון הזוכה במכרז.

  מאושר פה אחד.

 . אישור שמות רחובות בני דרור9

 

 הברוש, הדס, אורן, השיטה

 -מאושר-

 . שונות10

 

 לפרוטוקול זה מצורף תמליל הישיבה

 

 

 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:

 אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, מור גז, עירית גז מכותבים:

  מנכ"ל המועצה -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:
 

 נערך ע"י
 מור גז

 


