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 ישיבת מליאה מטרת הדיון:
 19:00-21:00יום ב'  2013מאי  6 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול מליא - 002 פורום:

איילת גרוס, אילן גיא, אלי אטון, אמנון בטיה , ארנון מינס , יוסי נחמני, ינון עמרם, יצחק יצחק,  משתתפים:
 קרמשה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן סלטון , רן להב , שלמה ב

 אברהם קטרי , יהודה גטה, רוני שרפי , רותם דביר חסרו:
 אסף אריכא, מאיר שביט, פנינה אמויאל משה , שחר בן עמי, עו"ד משתתפים נוספים:

 רשימת תב"רים לאישור שינויים, רשימת תב"רים לסגירהקבצים מצורפים: 

 . דו"ח ראש המועצה1
 
חברי המליאה מביעים תנחומים ומשתתפים בצערה של מנכ"לית המועצה במות  –. פנינה אמויאל משה 1

 עידה אמויאל ז"ל. –ה אימ
מרכז המועצות האזוריות בשיתוף עם המועצה, מקיימים יום עיון לזכרו של ישועה יצחק )שייע(  –. יום עיון 2

 . חברי המליאה ואנשי ציבור מוזמנים להשתתף ביום העיון.35ז"ל. נושא יום העיון תמ"א 
עצה. מהנדס המועצה מוביל את בתחום המו GISדווח למליאה על קידום פרויקט  – GIS. פרויקט 3

 הפרויקט.
במרחב  35ראש המועצה דווח על הדיונים המתקיימים במועצה הארצית לשינויים בתמ"א  – 35. תמ"א 4

הכפרי והגדלת המרקמים העירוניים על חשבון המרחב הכפרי. בתחום לב השרון קיים איום משמעותי 
ת המקובלות על מרכז המועצות האזוריות. במסגרת בהגדלת כפר יונה על שטחי מושב ינוב. קיימות הצעו

 הדיונים, הוצגה הצעה לאשר תוספת יחידה שלישית במשקים החקלאיים.
הוצע למועצה להיכלל בפרויקט ניהול עצמי של מוסדות החינוך. המפקחת  –מוסדות חינוך  –. ניהול עצמי 5

ה את פרטי התוכנית והמשמעויות מטעם משרד החינוך אשר שמשה בעבר כמנהלת בי"ס הדר השרון הציג
הפדגוגיות והכלכליות כתוצאה מהמעבר לניהול עצמי. המועצה בוחנת הצטרפות ליוזמה זו בכל בתי הספר 

 היסודיים שבתחומה. הנושא יבחן ויובא לדיון והחלטה במליאה. 
עברת כשעיקרה ה 2013דווח על הגזרות התקציביות במסגרת חוק ההסדרים לשנת  – 2013. תקציב 6

תקציבים מרשויות חזקות לרשויות חלשות בעיקר בתחום החינוך והרווחה. המועצה תצטרף למאבק של 
 מרכז השלטון המקומי המתנגד לגזרות ומוביל את המאבק מול הממשלה בנושא. 

הגב' מרל ברנט כהן הציגה בפני חברי המליאה  –עמותת "חיים"  –. אירוע התרמה לעמותת חולי סרטן 7
 מה לקיום אירוע התרמה לחולי סרטן והזמינה את חברי המליאה להשתתף באירוע זה. את היוז

מחזור י"ד קריית חינוך דרור ערך ערב התרמה וגייס כספים עבור תלמידים חסרי יכולת  –. מסע לפולין 8
לכל ועד מקומי התורם ₪  1,000למימון השתתפותם במסע לפולין. המועצה משתתפת במצ'ינג בסכום של 

 כום זהה. ס
הפצת אגרת השמירה לתושבים נדחתה בשל תכנית משרד הפנים להקפאת הגביה  –. אגרת שמירה 9

 , לאור העובדה ששר הפנים חתם על הצו תופץ איגרת לתושבים בהתאם. 2013לשנת 
ראש ענף התיישבות במשרד הביטחון, נציגי הגנת  –. נערך סיור בהשתתפות מר עמיקם סבירסקי 10

יגי מג"ב ביישובי קו התפר. מרבית הבקשות נענו על ידם ואושרו תקציבים למרכיבי ביטחון העורף ונצ
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 ביישובים שער אפרים, ניצני עוז, עזריאל, ויעבץ ובסיס המתמידים במושב חרות. 

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה מס"ד

 27/06/2013  פנינה אמויאל משה ההבאת נושא הניהול העצמי בבתי הספר היסודיים במליאת המועצ 328

 26/06/2013 בריטו עמיר ההפצת אגרת לתושבים בנושא אגרת שמיר 329
 

 31/12/2012. דו"ח רבעוני 2
 

במהלך שנה זו, ננקטו צעדים ₪.  600,000 –שנתי של כ מעיד על גרעון  2012הדו"ח הרבעוני לסוף שנת 
ופעולות לצמצום והקטנת הגרעון בעיקר בהגברת הגביה. ראש המועצה וחברי המליאה מודים למחלקת 

 הגזברות ולגזבר המועצה על ההישג המשמעותי בסיום שנת התקציב בגרעון מצומצם.
ע"י גזבר המועצה שההלוואה שנלקחה ע"י  לשאלת חבר ביחס לרישום הלוואה לכיסוי הגרעון, הובהר

 המועצה נרשמה לכיסוי הגרעון המצטבר. 
 .2012אושר הדו"ח הכספי לסוף שנת התקציב  החלטה:

 2011תאגידים  -. אישור הגשת דו"חות כספיים 3
 

, של התאגידים )החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון 2011הוגשו לחברי המליאה הדו"חות הכספיים לשנת 
ותאגידי הביוב( וכן הדו"חות הכספיים של העמותות: דורות, מרכז תיעוד, עמותת הספורט, הפועל לב השרון 

 ועמותת הטרקטור.

 . פתיחת חשבון חח"ד בבנק דיסקונט4
שרת פתיחת חשבון חח"ד בסניף בנק דיסקונט בקניון דרורים. מסגרת החח"ד תוקטן המליאה מא החלטה:

 מבנק הפועלים ותועבר לבנק דיסקונט.₪  1,000,000 –ב 

 . סגירת תב"רים5
 

נשלחה רשימת תב"רים שהושלם ביצועם, חלקם הסתיימו במסגרת התקצוב המאושר ואחרים בעודף או 
 בחוסר. 

ת רשימת תב"רים, עפ"י רשימה שנשלחה לחברי המליאה והמצורפת לפרוטוקול, . אושר סגיר1 החלטה:
 כולל תוספות וגריעות נדרשות לקרנות ומקרנות הרשות ויתרות מתב"רים קודמים. 

 לעיון החברים. 2012 –ו  2011. עפ"י בקשת חבר, יימסר פירוט תב"ר בדק בית בשנים 2

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה מס"ד

 10/07/2013 טשבי מאיר הלעיון חברי המליא 2011-2012העברת פירוט תב"ר בדק הבית  330
 

 . אישור פתיחת תב"רים6
לביצוע עבודות בדק הבית במוסדות החינוך לקראת פתיחת ₪  1,000,000. אושר תב"ר ע"ס 1 החלטה:

 שנה"ל תשע"ד. פירוט רשימת ביצוע העבודות ישלחו לעיון חברי המליאה. 
 לבדיקת מתקני ספורט בתחום היישובים באמצעות מכון התקנים.₪  100,000. אושר תב"ר ע"ס 2
צוע פרויקטים בטיחותיים ותחבורתיים בתחום יישובי המועצה עפ"י לבי₪  200,000. אושר תב"ר ע"ס 3

 רשימה שנשלחה לחברי המליאה. 
 לבדיקת מתקני מבני הנוער עפ"י קריטריונים שנערכו ע"י מהנדס המועצה. ₪  60,000. אושר תב"ר ע"ס 4

 . אישור חוזים7
חינוך מיוחד, עפ"י אישור והמלצת . אושר הסכם עם חברות ההסעה לביצוע הסעות למוס"ח ו1 החלטה:

 ועדת המכרזים.
. בכוונת המועצה לאשר הסכם מסגרת בין המועצה והחברה הכלכלית לביצוע פרויקטים במוסדות חינוך 2

 )בתי ספר וגני ילדים(. לפני כל פרויקט, תיערך בדיקת כדאיות הביצוע באמצעות החברה הכלכלית. 
 ם החלטה זו וביצוע הפרויקטים באמצעות החברה הכלכלית.סגן ראש המועצה יפקח וילווה את יישו

 
 הסכם המסגרת יובא לאישור המליאה.

 משימות
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 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה מס"ד

 10/07/2013 קיצח יצחק תהכנת הסכם מסגרת עם החברה הכלכלי 331
 

 . אישור פרוטוקולים ועדת תמיכה8
, לעמותות שאושרו בעבורם תמיכה 2013 -ו 2012אושרו פרוטוקולים של ועדת תמיכות לשנת  החלטה:

 במסגרת תקציב הרשות בכל שנה. הפרוטוקולים הוצגו לפני המליאה ואושרו, אולם לא נרשמו בפרוטוקול.

 עובדת מועצה -. אישור חל"ת 9
 הם לחל"ת, לתקופה של שנה. המליאה מאשרת יציאתה של העובדת רינת סנדרין אבר החלטה:

 . אישור ועדת ביקורת10
 אושרו הרכב וועדות הביקורת לוועדים המקומיים כדלקמן: החלטה:

 אבי גרינברג, משה שובל ושי מגן –ניצני עוז • 
 הילה שיץ, חני פרי, ניסן כנפי, ליאת מאיר ואייל אלקיים. –צור משה • 

 וועדות בחינה -. אישור נציגי ציבור 11
 משה דותן, מרים מורבר, עירית שדה, יאיר מדר, איילת גז.  -אושרו נציגי ציבור לוועדות בחינה  החלטה:

 5. פרוטוקול מליאה מס' 12
 

רונן סלטון ורן להב, ביחס לשינויים בדו"ח ראש המועצה ובהחלטות שלטענתם לא נדונו  –להערת החברים 
 (.5במליאת המועצה )בפרוטוקול מס' 

 הוסכם שהחברים יעבירו בכתב את הערותיהם בהתאם.  החלטה:
 אם. תערך התייעצות עם היועץ המשפטי ביחס לאופן נוהל כתיבת הפרוטוקול והמליאה תפעל בהת

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה מס"ד

לערוך התייעצות מול היועץ המשפטי ביחס לאופן נוהל כתיבת  332
  פרוטוקול מליאה

פנינה אמויאל 
  משה

26/06/2013 

 

 
 

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

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

 
 
 

 נערך ע"י
 ברכה מלאכי

 

 
 C&D Manager On Line System    www.axisis.net- הופק במערכת ניהול דיונים והחלטות 

http://www.axisis.net/levhasharon/admin_tasks.asp?containerid=0&action=form&id=331
http://www.axisis.net/levhasharon/admin_tasks.asp?containerid=0&action=form&id=331
http://www.axisis.net/levhasharon/admin_tasks.asp?containerid=0&action=form&id=332
http://www.axisis.net/levhasharon/admin_tasks.asp?containerid=0&action=form&id=332
http://axisis.net/

