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 ישיבת הנהלה מטרת הדיון:
 10:00-21:00יום ב'  2013מרץ  4 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול הנהל - 001 פורום:

אברהם קטרי , איילת גרוס, אילן גיא, אלי אטון, אמנון בטיה , יהודה גטה, ינון עמרם, יצחק  משתתפים:
 קיצחק, רוני שרפי , שלמה בר

 עמיר ריטוב חסרו:
 רז, פנינה אמויאל משה , שחר בן עמי, עו"דמאיר שביט, משה  משתתפים נוספים:

 . דו"ח סגן ראש המועצה1
 
בגרעון מצטבר של בין  2012: סגן ראש המועצה דיווח על הצפי הכספי לסיום שנת התקציב 2012. תקציב 1

אלש"ח. מבקש להודות לגזבר המועצה ולצוות העובדים על עמידה ביעדים. וכן להודות לוועד  600-000
 ם ועובדי המועצה על ההירתמות וההתגייסות לבלימת הגרעון.העובדי

 . 2012גזבר המועצה דיווח באופן מפורט להנהלה על המצב הכספי לסוף שנת התקציב 
בסימן "מנהיגות". מחלקות המועצה  1/3/2013הצעדה המסורתית התקיימה בתאריך  –. צעדת לב השרון 2

 מארגני הצעדה על ההצלחה ושיתוף הפעולה בין המחלקות. נטלו חלק בארגון הצעדה, מבקש להודות לכל 
ההרשאה התקציבית להקמת קומפלקס הכיתות אושרה ע"י משרד החינוך. התב"ר  –. ביה"ס בכר רוסו 3

 יובא לאישור המליאה.
המועצה מקדמת את הטיפול במשרד החינוך לקבלת הפרוגראמה ואישורי  –. גני ילדים )דו"ח טרכטנברג( 4

משרד החינוך הכיר בצורך בהקמת שבעה גנים. סגן ראש המועצה מקדם  2013רקע. בשנת בעלות הק
 ההליכים בנושא. 

דווח על היוזמה להקמת רשות חניה שתופעל ע"י המועצה ומשמעותה אכיפת החניה  –. רשות החניה 5
 בעיקר באזורי תעסוקה ובמס' מוקדים בעייתיים ביישובי המועצה. 

לכיסוי הוצאות נזקי הסופה בין התאריכים ₪  150,000ה ממליצה לאשר תב"ר בסך הנהל –. נזקי הסופה 6
 . התב"ר יובא לאישור המליאה.0-10/13

 . התייעלות המועצה בנושא כ"א2
 

, נידרשה המועצה לבצע מס' פעולות התייעלות וצמצום בנושא 2013במסגרת הדיון בתקציב המועצה לשנת 
 כ"א. גובשו מס' צעדים שאמורים לתת מענה לקיצוץ הנדרש וביניהם: 

 קיצוץ משרה במחלקת הנדסה / ועדה לתכנון ובניה. -
 פרישה מוקדמת לגמלאות של ארבעה עובדים במחלקות השונות. -
 מצום משרות במחלקת החינוך.צ -

 הנהלת המועצה מאשרת את הצעדים להתייעלות וצמצום בכ"א כפי שדווח בישיבה.  החלטה:

 . חובות אגרות חינוך3
 

. למועצה אין יכולת לגבות 2000הנהלה קיימה דיון בנושא חובות חינוך שהצטברו משנים קודמות ועד לשנת 



החובות בהתבסס על חו"ד המשפטית כפי שהוצגה בדיון ובכפוף חובות אלו, קיימת אפשרות למחיקת 
 לאישור משרד הפנים. 

ההנהלה ממליצה לאשר מחיקת חובות החינוך עפ"י רשימה שהוגשה ע"י מחלקת הגביה, על בסיס  החלטה:
 חוו"ד היועץ מהשפטי למועצה.

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה מס"ד

 14/03/2013 טשבי מאיר  .יו"ר ועדת כספים מבקש מגזבר המועצה דו"ח חובות למועצה 309
 

 . שיקום תשתיות ביישוב הותיק4
 

דווח על קול קורא שפורסם ע"י משרד החקלאות להגשת בקשות לתקצוב פרויקטים באגודות החקלאיות 
בתחום היישוב הוותיק. עפ"י הפרמטרים ששונו ע"י המשרד ניתנה התייחסות אף למצב התשתיות הפיזי 

יות הפיזי בתחום היישוב הוותיק ולקריטריונים נוספים . לאור העובדה שמשרד החקלאות הכיר במצב התשת
הירוד במושבים פורת ויעבץ, ממליצה ההנהלה מתן עדיפות ליישובים פורת, יעבץ והיישוב עין שריד שביקש 

 להכלילו במסגרת זו. 

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
יצהרי, אסף אריכא, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, ברכה מלאכי, הדסה רוסו, אורית אנגל, איילה  מכותבים:

 מילי יפרח, עירית גז
 מנכ"לית המועצה  -פנינה אמויאל משה  אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 ברכה מלאכי
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