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  מטרת הדיון:
 21:00-20:00יום א'  2017ינואר  15 תאריך:
  בניין המועצה מיקום:
 פרוטוקול מליאה - 002 פורום:

ארנון מינס , יהודה גטה, יוסי נחמני, יצחק יצחק, ירון אביב, משה רז, עמיר ריטוב, קובי  משתתפים:
 רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן סלטון , רן להב , שלמה ברק

 אילן גיא, אלי אטון, אמנון בטיה , ינון עמרם, רותם דביר, שוקה כרמלי חסרו:
 ורן דיאמנט, פנינה אמויאל משהמאיר שביט, עו"ד א משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1
 

חברת מפעת לפינוי אשפה וגזם, אשר זכתה במכרז לפני כשנה וחצי והפסיקה עבודתה באופן 
  פתאומי הגישה תביעה נגד המועצה. התביעה התקבלה היום.

ד וזאת לי-ראש המועצה דיווח על פגישת התנעה במינהל לקידום וזירוז אזור תעסוקה צומת בית
, 4הרחבת כביש  – 43לאחר שהועדה לתשתיות לאומיות אישרה שתכנית זו לא תהווה שינוי לתת"ל 

 וזאת לאור התערבות ראש המועצה בנושא.

 . אישור הלוואה2
 

 מלש"ח.5בהמשך לאישור התקציב, המועצה מבקשת ליטול הלוואה על סך 
 ₪מלש"ח יוקצו לתכניות ופרוייקטים בישובים בהמלצת הועדה המוניציפאלית ומיליון  4מתוכם 

 לטובת שיפור תשתיות שונות.
 מאושר החלטה:

 עדכון-. חוק עזר שירותי שמירה לב השרון3
 

וכן לאור עדכון התעריפים בחוק  70לאור הערות משרד הפנים שדרש הסרת פטור מתשלום לבני 
 ם השונים והוספת צור משה לרשימת היישובים:העזר ליישובי

נשלח לעיון החברים חוק העזר המעודכן השינוי העיקרי בנוסח הוא הוראת הפטור לקשישים ועדכון 
 תחשיב הישובים.

 אושר חוק העזר ותחשיבי הישובים לגבייה

 . אישור תבר"ים4
 

 לא נידון

 שער אפרים -. בקשת הלוואה להחלפת מד מים 5
 

 ליאה מתבקשים לאשר את פניית ועד מקומי שער אפרים לנטילת הלוואה להחלפת מד מיםחברי המ
חברי המליאה מסמיכים את סגן ראש המועצה ואת גזבר המועצה לבדוק את חוזה הועד  החלטה:

 המקומי עם האגודה בנושא זה.
 מאושר

 . אישור פקח כוללני מחלקת איכות החיים והסביבה6
 

ת הפקח אביאל דהרי כפקח כוללני לנושאי חוקי עזר, איכות הסביבה המועצה מבקשת למנות א



 ואכיפת חנייה
 מינוי הפקח הנ"ל מאושר. החלטה:

  . שונות7
 

 לפרוטוקול זה מצורף תמליל הישיבה

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
 אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, מור גז, עירית גז מכותבים:
 מנכ"ל המועצה -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 
 

 י"נערך ע
 מור גז


