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 ח ראש המועצה"דו ( 1 :  על סדר היום
 בהשתתפות מנהלי תאגידים, 2006-2004דוחות תאגידים  (2

 ר מרים מורבר ליישומו"מינוי ד -החזון החינוכי (3

 "דרור"תקציב קריית חינוך ותרבות  (4

 מינהלת פארק השרון (5

 2006מבקר משרד הפנים  -דוח כספי (6

 מהנדס מועצה -משרה נחיצות (7

 4' אישור פרוטוקול מס (8

 שונות (9

 

 

 :ח ראש המועצה"דו. 1
 

 לב השרון -ועדת גבולות קדימה .א

מ ביחס לועדת הגבולות "בשיתוף היוע, מ המתנהל עם מועצת קדימה"דווח על המו

כי בכוונת , נתקיימה פגישה עם נציגי מועצת קדימה בה הובהר. לב השרון -קדימה

 .ד יוזמה זוהמועצה להיאבק כנג

 

 שער אפרים -ארנונה .ב

.  י גודל הנחלה בפועל"עפ, ת בעלי הנחלותדווח על פניית מושב שער אפרים לחייב א

 .עם היועץ המשפטי ותתקבל החלטה בנושאבדק ייהנושא 

 

 ברית ערים תאומות -סיור אנגליה .ג

 .ראש המועצה דיווח על ביקורו בעיר התאומה ויטן ברקינג דנגנהיים באנגליה

 

 

 



 בית ורד -משרד המועצה .ד

המועצה . פונו מבית ורד והועתקו למשרדי המועצהמשרדי הועדה לתכנון ובניה 

 .החלה בקידום תכנון משרדי הועדה שימוקם בסמוך למשרדי המועצה

 מחלקת תחבורה

המועצה תרכוש מבנה יביל ". דרור"מחלקת התחבורה הועתקה לקריית חינוך 

 ".רדרו"שימוקם במתחם קריית חינוך 

 משרדי מי לב השרון והחברה הכלכלית

ישוכנו במשרדים שהושכרו באזור  משרדי החברות מי לב השרון והחברה הכלכלית

 .לב השרון -התעשייה קדימה

 

 ביקור שר הרווחה .ה

שר הרווחה במשרדי המועצה והשתתפותו בחנוכת משרדי מחלקת  דווח על ביקור

 .02///82הרווחה בתאריך 

 .ם לטקסחברי המליאה מוזמני

 

  יום בישוב .ו

דווח על קיום סבב בישובי המועצה בהשתתפות מנהלי המחלקות ונציגי הועדים 

 .המקומיים בישובים

 

 ישובי המועצה -סקר תשתיות .ז

ההמלצות . לביצוע סקר תשתיות בישובי המועצה, ן.מ.המועצה התקשרה עם חברת א

 .יועברו לעיון הועדים המקומיים

 

 'חלק ג -ס הדר השרון"בי .ח

המועצה . דווח על הטיפול במוסדות התכנון לאישור התכנית במיקומה הנוכחי

מטפלת המועצה , במקביל. מ"התקשרה עם אדריכל להגשת תכנית לשינוי תמ

 . במשרד החינוך לקבלת הרשאה תקציבית

 

 פינוי אשפה .ט

המועצה פנתה ליועץ אשפה . א לביצוע עבודות אשפה.ש.מ עם חברת ד"מועצה במוה

 .י הנתונים המעודכנים למועד זה"עפ, דן מעודכן לעלויות הוצאות אשפהלקבלת אומ

 

 -ח ראש המועצה"אושר דו  -

 

 

 בהשתתפות מנהלי תאגידים, 2004-2006דוחות תאגידים  (2

העמותות ימסרו סקירה בפני חברי המליאה לאישור דוחות תאגידים ומנהלי התאגידים 

 .8002-8002לשנים 

 

   -אושר  -

 
 



 ר מרים מורבר ליישומו"מינוי ד -החינוכיחזון  (3

ללוות יישום החזון החינוכי כפי , ר מרים מורבר"ההנהלה מחליטה לאשר מינויה של ד

 .י המועצה"שאושר ע

, ראש המועצה -לות הועדה בתיאום עם עמיר ריטובההנהלה מאשרת להקצות סכום לפעי

 .ר ועד חינוך"יו -הדרי ורן להב -רונית רופא
 

- אושר  -

 

 "דרור"ריית חינוך ותרבות קציב קת (4

 .על העלאה בהשתתפות המועצה בתקציב הקריהמליאה בפני הההנהלה ממליצה 

 .ד"ממ החלטה זו מתייחסת אף לתלמידי מוסדות חוץ

 .המליאה תקיים דיון בהשתתפות מנהל הקריה
 

   -אושר  -

 

 מינהלת פארק השרון (5

אזור התעשייה  תלמינהל, רונן סלטון ומילי יפרח, רן להב: הוחלט על צרוף החברים

 .השרון -פארק

   -אושר  -

 

 2006מבקר משרד הפנים  -דוח כספי (6

י גזבר "כפי שבוצע ע, 8002ח הכספי המבקר לשנת "לאישור את הדוההנהלה דנה 

ר ועדת ביקורת משה רז מתוקף תפקידו "יו, המועצה ולאחר דיון מקדים בועדת ביקורת

 .ילווה יישום הליקויים

   -אושר  -

 

 מהנדס מועצה -נחיצות משרה (7

קבלת אישור לנחיצות משרה לתפקיד מהנדס מועצה וזאת לאושרה הפניה למשרד הפנים 

 .מועצהבמסגרת הייעוץ הארגוני ל, ן.מ.בהתאם להמלצת חברת א
 

   -אושר  -

 

 .2' אושר פרוטוקול מס -  4' אישור פרוטוקול מס (8
 

   -אושר  -
 שונות (9
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