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 :ח ראש מועצה"דו .1
 : פרוייקט הצלחת השרון .א 

 ה לפטורלא תמושש הקל, בשל הגשת ערר ביחס לתשלום ארנונה  
 . שאושר במליאה קודמת, חודשים 3תשלום מארנונה למשך   
 :2008תוכנית פיתוח לשנת  .ב 

 .2008פיתוח לשנת  -ההנהלה קיימה דיון ראשוני בנושא תכנית השקעות   
 .ידי ההנהלה-המליאה תידון בנושא לאחר גיבוש התוכנית על  

- א ו ש ר  -
 
 :השרון-ס הדר"ביה .ג 

 השרון-ים המופעלים לפתיחת אזורי רישום לבתי הספר הדרדווח על הלחצ  
 אולם מסקנותיה ימומשו , המגמה להקים ועדה. לקראת שנת הלימודים הקרובה  
 הכוונה לנוכח גידולו הצפוי לקלוט סגנית למנהלת . ע"רק בשנת הלימודים תש  
 חדשדווח על עמדת מוסדות התכנון ביחס למיקום בית הספר ה, ס כמו כן"ביה  
 .מונד-בסמוך לשכונת מגורים בתל  

- א ו ש ר  -
 
 
 
 
 
 



 :מתקני שעשועים  .ד 
 לסגירת אתרים למתקני שעשועים בישובים, ת"דווח על פניית משרד התמ  
 .המועצה התקשרה עם גורם חיצוני לבדיקת המתקנים. שונים  

- א ו ש ר  -
   

 :כיכר קדימה צורן .ה 
 צ ביחס לתלונות שנתקבלו על הכיכר "מע' תקבע פגישה עם נציגי חב  
 .בכניסה לקדימה צורן 5613שהוקמה בכביש   

- א ו ש ר  -
 
 :ש לאון רקנטי"פרס ע .ו 

 ש לאון רקנטי על פרוייקט יחודי"הרווחה של המועצה מועמדת לפרס ע' מח  
 . בנושא אלימות כלפי קשישים והעברה הבינדורית  
 .ת בארץמחלקו 8המחלקה מועדמת לפרס בין   

- א ו ש ר  -
 
 ":שולחן עגול" .ז 

 תוכנית המטפלת בנוער בכל ההיבטים תוך מתן" שולחן עגול"דווח על פרוייקט   
 .דגש על נוער מאתגר  

- א ו ש ר  -
 
 :אימוץ מועצה אזורית שער הנגב .ח 

 .שער הנגב כולל אירוח משפחות ונוער. א.המועצה הציעה עצמה לאמץ את מ  
- א ו ש ר  -

 
 :2007ח כספי לשנת "דו .ט 

 ₪ 500,000  -מעיד על גרעון של כ( רבעון שלישי) 2007ח לסוף שנת תקציב "הדו  
 .2007ברכות לגזבר ולעובדי המועצה על התוצאה בשנת התקציב   

- א ו ש ר  -
 
 : ביקור שר החקלאות .י 

 .השרון-ח על ביקור השר בישובי המועצה נערך מפגש עם חקלאי לב"דו  
 הנושאים העיקריים שהוצגו בפני השר נושאי מים ופיצויים לחקלאיים עקב   
 .הקרה  

- א ו ש ר  -
 
 :ביקור השר להגנת הסביבה .יא 

 השר סייר בישובי המועצה במהלך הביקור הוצגו פרוייקטים יחודיים בנושא  
 .איכות הסביבה  

- א ו ש ר  -
 
 
 
 
 
 
 
 :אפרים-ועדה לנושא שער .יב 

 .אפרים-אישרה הרכב חברי הועדה לקידום וטיפול בענייני שערההנהלה   



 ,שמשון חדד, יאיר משה, מעוז-אורי בר, שוקה כרמלי: להלן שמות החברים  
 , אריה מעודה, ד מוטי מיכאלי"עו, ר הועדה"יו -אמנון נגר , אבנר דגה  
 . ד אבי פיילה"עו  

- א ו ש ר  -
 
 :אפרים-מושב שער .יג 

 ה שנתקיימה אצל רשם האגודות בהשתתפות נציגי משרד החקלאותדווח על פגיש  
 עמדת המועצה לקדם את. אפרים-והמפרק בנושאים הקשורים למושב שער  
 .ד נוספות"יח 400 -פרוייקט הרחבת הישוב ב  

- א ו ש ר  -
 
 :פחי אשפה .יד 

 .יוחלפו פחי האשפה שבורים וישנים, בסיכום עם קבלן פינוי אשפה  
 .תושב 50%קבלן  50%של  במימון  

- א ו ש ר  -
 
 :ד"ועדה לנושא חינוך ממ .טו 

 הועדה החלה עבודתה וקיימה פגישות עם נציגי משרד החינוך לאיחוד בתי הספר   
 .היסודיים דתיים  

- א ו ש ר  -
 
 :יום ספורט גני ילדים .טז 

 .י ילדיםגנ' השרון ביוזמת מח-דווח על אירוע יום ספורט לכל גני ילדים בלב  
 .ברכות ללאה לוטם ולצוות המחלקה על האירוע המוצלח  

- א ו ש ר  -
 
 :השרון-צעדת לב .יז 

 השרון בחלק משבילי-במסגרת חגיגות השישים למדינה קיימה המועצה צעדת לב  
 .תוכנית דרך הלב כולל הפעלות ומורשת  
 ום אירועברכות למחלקת החינוך ולכל המחלקות על היוזמה הברוכה ועל קי  
 .מלהיב ומוצלח  

- א ו ש ר  -
 
 :פקח איכות הסביבה .יח 

 אישרה את מועמדותו של עזרא, מטעם משרד הפנים( קבלה)ועדת הבחינה   
 .גריה יעקובי לתפקיד פקח לחוקי עזר של המועצה  

- א ו ש ר  -
 
 :הסעות לתחנת רכבת בית יהושוע. יט 

 קת הפעלת קווי אוטובוס מישובי נתיבי אקספרס בוד' המועצה בתאום עם חב  
 .המועצה לתחנת רכבת  

- א ו ש ר  -
 
 
 
 
 :ועדות מועצה .2
 .י המועצות האזוריות"אושר הרכב חברי ועדת הנחות עפ -ועדת הנחות  .א 

 רווחה וגזבר' מנהל מח, יועץ משפטי, חיים גואטה, ר"יו -ארנון מינס : החברים  



 .המועצה  
 יאה מסמיכה את ועדת הנחות למתן הנחות בשעור של המל - הנחות מארנונה  - 
 .בגין חובות עבר 25%עד    

 ד מנשה עפארי                "ר הועדה עו"יו: אושר הרכב חברי ועדת ערר לארנונה -ועדת ערר  .ב 
 053653960.ז.ועזרי סעדד ת 003373552.ז.נחמיה חסיד ת, 056008097.ז.ת  

- א ו ש ר  -
 
 :רת לועדים מקומייםועדות ביקו .3
 :י הרשימה"אושר הרכב חברי ועדת ביקורת לועדים מקומיים עפ 
 , שריד-עין, ורד-עין, עזריאל, נורדיה, יעבץ-כפר, ינוב, הדר-גנות, גאולים, דרור-בני 
 .אפרים-שער, משה-צור, פורת 

- א ו ש ר  -
 
 :האצלת סמכות מפקחים מועצה .4
 .לוכדי כלבים 
 .קיפינס -גריה עזרא  

- א ו ש ר  -
 
 :חוק עזר אגרת שמירה -האצלת סמכות לועדים מקומיים  .5
 ,משה-צור, דרור-בני, פורת, שריד-עין, הדר-גנות: המליאה מאצילה סמכות לישובים 
 .י חוק עזר לשרותי שמירה"נורדיה  ומשמרת לפעול עפ,ורד-עין 
 . תערך בדיקה עם היועץ המשפטי בעניין הנחות לחוק עזר זה 

- א ו ש ר  -
 
 : השרון-ס הדר"סבב הסעות ביה .6
 ,18/2/08השרון מיום -ס הדר"המליאה מאשרת פרוטוקול ועדת סבב הסעות ביה 
 .ט"ל תשס"הועדה תכהן כועדה לבחינת ההסעות לקראת שנה 

- א ו ש ר  -
 :פרוטוקול ועדת תמיכות .7
 .5/2/08אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .א 

 .עמותת ספורט ולעמותת מרכז תעוד, תת דורותתמיכות לעמו  
- א ו ש ר  -

 
 :אישור חוזים .8
 .לפיתוח ויעוץ ארגוני למועצה -אושר חוזה עם חברת אמן  .א 

 .₪ 30,000.-ומפעם ₪  70,000.-מועצה   
- א ו ש ר  -

 
 : אישור פרוטוקולים ועדות מועצה .9
 .25/2/08אישור פרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום  . א 
 . 3/4/08 -ו 18/1/08אושרו פרוטוקולים ועדות מכרזים מיום  .ב 

- א ו ש ר  -
 
 
 

 .7-2' אישור פרוטוקולים מליאת המועצה מס .10
- א ו ש ר  -
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