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 עצהח ראש המו"דו. 1
 
 .מליאת המועצה תכונס לישיבה מיוחדת בסוף חודש נובמבר לדיון ראשוני בתקציב המועצה. א
בפגישה הוצגו מספר נושאים בנושא ביטחון שוטף ואישור משרת . ב במועצה"דווח על ביקור מפקד מג. ב

 .שוטר קהילתי במועצה
המועצה נערכת . שמי הברכה האחרוניםדווח על בעיות ניקוז חמורות שהתעוררו מג -ניקוז ישובי מועצה. ג

מהנדס הרשות וחברת מי לב השרון להכין , מוטל על סגן ראש המועצה. לפתרונות ניקוז במוקדים נקודתיים
 .קריטריונים בנושא הניקוז וכן תכנית לפתרון בעיות ניקוז נקודתיות בתחום המועצה

 .נתקיימו עם נציגי הישובים בועדת הגבולותדווח על הדיונים והשימועים ש -ועדת גבולות קדימה צורן. ד
עם נציגי עיריית , /1.12.0דווח על פגישה עם ועדת הגבולות שתתקיים בתאריך  -ועדת גבולות נתניה. ה

קיימות הסכמות על . המועצה מתנגדת להעברת השטח המטרופוליני לתחום שיפוט עיריית נתניה. נתניה
 .יושקעו במיזמים בתחום הפרוייקטים שיתוכננו בשטח האמורכספים שיתקבלו מהיטלי השבחה וארנונה ש

בהתנגדות ( ועדה מחוזית)יתקיים דיון בועדת ההתנגדויות  /11.0./2בתאריך  -'שלב ב -ס הדר השרון"בי. ו
ר ועד "ר ועד החינוך רן להב ויו"יו. ס"י מועצת תל מונד ותושב תל מונד המתגורר בסמוך לביה"שהוגשה ע

 .ברשטיין מעורבים בנושאההורים אבי זיל
כולל הכנת תכנית , ס"המועצה מקדמת הכנת תכנית לשיקום מבנים ישנים בתחום ביה -ס בכר רוסו"בי. ז

 .לפיתוח תשתיות
דווח על כך שהעמותה לא זכתה במכרז של המוסד לביטוח לאומי להפעלת מרכז יום  -"דורות"עמותת . ח

ם להכנת תכנית לגיוס הקשישים וצירופם לפעילות בתחום המועצה בשיתוף הנהלת העמותה נערכי. לקשיש
להיערכות המחודשת כתוצאה מהשינויים , (כולל תקציבי)המועצה תיתן גיבוי להנהלת העמותה . המרכז
 .במכרז

 .שתובא לדיון ואישור המליאה, 2010המועצה מקדמת תכנית השקעות לשנת  -תכנית השקעות. ט
לאור הערת חבר . ח בתחום ישובי המועצה"דווח על אישור תכנית פל -(תפעילות לא חקלאי)ח "תכנית פל. י

 .ח שיובאו לביטוי במסגרת צו המיסים של המועצה"תבוצע בדיקה לשימושי הפל

 30.6.09ח רבעוני חצי שנתי ליום "דו. 2
 

הנובע בעיקרו מפיגור בגביית ארנונה וזאת בשל העובדה שמשרד , ח"מש 3.2 -ח מעיד על גירעון של כ"הדו
 . /200י המועצה בצו המיסים לשנת "כפי שאושרה ע, האוצר טרם חתם על הבקשה החריגה לארנונה

 .ח מעיד על שמירת המסגרת התקציבית בביצוע ההוצאות כמתוכנן"הדו
 ./30.6.200נכון לתאריך  ח הריבעוני"אושר הדו



 2010תקציב לשנת  -דיון ראשוני. 3
 

כולל השינויים , /200המבוסס על התקציב לשנת  2010גזבר המועצה הציג את מסגרת התקציב לשנת 
 .י מנהלי המחלקות"המוצעים כפי שהוצעו ע

 .ניקוז וכבישים: ת כגוןלא ניתן ביטוי להסכמי שכר ומענה להוצאות ייחודיו 2010במסגרת התקציב לשנת 
 

 .התקציב יוצג בחלוקה רבעונית לאור בקשת חברי המליאה
 :להלן התייחסות חברי המליאה

ועמותת " דורות"ועדת תמיכות תפרט הנסיבות להמלצותיה במתן תמיכות לעמותת  -תקציב תמיכות. 1
 .הספורט

 .ם צהוביםועדת תחבורה תערוך בדיקה לנחיצות אוטובוסי -אוטובוסים צהובים. 2
 .תיערך בדיקה לעדיפות ברכישת מוצר בו יתרון לאיכות סביבה -איכות סביבה. 3
 .ועדה מוניציפאלית תקבע קריטריונים לנושא הניקוז והשקעות בכבישים -ניקוז. 4

 . 2010הוגשה בפני המליאה הצעת מסגרת התקציב לשנת  :החלטה
שיבטא את השונות בין הרבעונים  2010ים לשנת המליאה מבקשת לאזן את התקציב ולהמציא תזרים מזומנ

 .וכן הצגת התקציב הנשלט בכל מחלקה

 עין ורד -אישור רחובות. 4
 

י הועד "המליאה מאשרת פניית הועד המקומי עין ורד לאישור שמות הרחובות והכיכרות כפי שנקבעו ע
 .ב רשימת הרחובות"מצ. המקומי

 כלכלית ומי לב השרון. ח -אישור החלפת דירקטוריון. 5
 

 :כדלקמן /1.6.0המליאה מאשרת חברי דירקטוריון בחברה הכלכלית לפיתוח לב השרון החל מיום 
 .ציון דוד ואמיר צורי, אמויאל -פנינה משה

 
 :המליאה מאשרת חברי דירקטוריון בחברת מי לב השרון כדלקמן

 .שוקה כרמלי כנציגת הציבור פנינה משה אמויאל מחליפה את
 

 :המליאה מאשרת חברי דירקטוריון בחברת מי קולחין קלנסווה לב השרון כדלקמן
 .פנינה משה אמויאל מחליפה את שוקה כרמלי כנציגת הציבור

 אישור פרוטוקולים ועדות מועצה. 6
 

 /21.10.0אושר פרוטוקול ועדת הקצאות מיום 

 י מועצהעובד -אישור חוזים. 7
 

לעניין תשלום ( הבעלות המקבלת)לב השרון . א.לבין מ( הבעלות המעבירה)אושר חוזה בין עיריית ראש עין 
 .גימלה לעובדת המועצה מלאכי ברכה

 אישור חוזים. 8
 

 .אושר חידוש ביטוח חבות מקצועית למחלקת מהנדס הרשות המקומית והועדה המקומית לתכנון ובניה

 אישור מכרז שמאי מקרקעין. 9
 

 .הדיון בנושא נדחה

 רישום שטחים ציבוריים. 10
 

המליאה מאשרת הודעת ראש המועצה לכך שהמועצה לא תאשר תקציבים למוסדות ציבור וחינוך בתחומי 
 .ש המועצה"הישובים ללא רישום המקרקעין והמבנה ע

 רים"אישור תיקון תב. 11
 

 .הדיון בנושא נדחה

 ועדים מקומיים -אישור צוי מיסים. 12
 



 .המליאה מאשרת הפנייה לועדים המקומיים להגיש צווי מיסים ותקציבים מוניציפאלים במועדים כמתחייב
 .המליאה בישיבתה הקרובה תאשר את צווי המיסים לועדים המקומיים

 נורדיה -התקשרות להפעלת מטמנה בפטור ממכרז. 13
 

על סמך , י האגודה"המליאה מאשרת התקשרות עם האגודה השיתופית מושב נורדיה להפעלת המטמנה ע
 .ובכפוף לאישור שר הפנים( /2.11.200מסמך מיום )י היועץ המשפטי למועצה "העקרונות כפי שהוצגו ע

 29, 28, 26: אישור פרוטוקולים. 14
 

 .הפרוטוקולים אושרו
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