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מס .הדיון209/2013 :
סוג הדיון :ישיבת הנהלה
סימוכין :הנהלה 4

נושא הדיון :ישיבת הנהלה 4
מטרת הדיון :ישיבת הנהלה
תאריך 8 :אפריל  2013יום ב' 19:00-21:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 001 :פרוטוקול הנהלה
משתתפים :אברהם קטרי  ,איילת גרוס ,אילן גיא ,אלי אטון ,אמנון בטיה  ,יהודה גטה ,ינון עמרם ,יצחק
יצחק ,עמיר ריטוב ,רוני שרפי  ,שלמה ברק
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה רז ,פנינה אמויאל משה  ,רונן אלוני ,שחר בן עמי ,עו"ד
 .1דו"ח ראש המועצה
 . 1ראש המועצה דיווח על קיום טקסי יום השואה ביישובים וציין בהערכה רבה את מדור הנוער על ארגון
הטקסים.
לבקשת ההנהלה ,ראש המועצה יזמין את מדור הנוער להציג את העשייה הענפה במסגרת אחת מישיבות
המליאה.
 .2מחנות פסח – מאות חניכי תנועות הנוער השתתפו במחנות פסח שארגנה המועצה .ראש המועצה ביקר
במחנות והתרשם מבני הנוער האיכותיים בלב השרון.
 .3קמחא דפסחא – חולקו כמאתיים חבילות מזון למשפחות נזקקות במועצה סיוע מדור נוער ,מחלקת
הרווחה ובהובלתו של סגן ראש המועצה יצחק יצחק .יישר כל לכל העושים במלאכה.
 .4עתירה נגד קלנסואה – התקיים השבוע דיון בבית המשפט המחוזי בלוד .השופט ביקש שהפרקליטות
תבחן את האפשרות שהוועדה המחוזית תאפשר לעותרים (למועצה) להשמיע את הטענות בנושא איכות
הסביבה למרות שהתכנית כבר אושרה .מבחינת המועצה זהו הישג גדול ,ראש המועצה מקווה שהמגמה
תמשיך להיות חיובית.
 .5תאגיד מי לב השרון – במהלך סיור שיתקיים ב –  ,3/5/2013יבקרו החברים במט"ש תנובות ובאחת
מהישיבות הבאות תגיע החברה לפרזנטציה בפני ההנהלה.
 .6תוספת יחידה שלישית למשקים – ראש המועצה עידכן לגבי החלטה שצריכה להתקבל בחודש הקרוב
לפיה כל משק יוכל לבנות יחידת דיור נוספת.
 .7יתקיים יום עיון לזכרו של שייע ז"ל בתאריך  20/5/2013באשכול הפיס ,הזמנות ישלחו בהמשך.
 .8רפורמה ברווחה – המועצה חתמה על חוזה לביצוע הרפורמה ברווחה לפיה יתקיימו תהליכים לשיפור
השירות בתחום הרווחה בסיוע משרד העבודה והרווחה.
 .9תאורת רחובות – אינדוקציה – מושב משמרת יהווה פיילוט לפיו היישוב יממן את החלפת פנסי התאורה
בכל היישוב למנורות אינדוקציה(עפ"י המלצת יועץ אנרגיה ששכרה המועצה) והמועצה תחתום על חוזה עם
הישוב לפיו התשלום עבור התשתית יהיה מתוך החיסכון הכספי שיצטבר עקב צמצום עלויות האחזקה
השוטפת והתשלום לחברת החשמל.כמו"כ תיבחן גם השתתפות המשרד להגנת הסביבה בפרוייקט.
 .10פרויקט  -GISראש המועצה דיווח על התקדמות הפרוייקט שבסופו יתועדו כל נושאי התשתיות במועצה
בדרך של שכבות מידע.
 .11מונתה מנהלת חדשה למחוז מרכז במשרד החינוך– גב' עמליה חיימוביץ.
 .12הנהלת המועצה מזמינה את החברים לערב שירי לוחמים בתאריך .13/4/2013
 .13ראש המועצה דיווח להנהלה על פעילותו של הסוכן הסמוי ,מפקד בסיס גאולים ,מיקי בן דוד.

 .2דו"ח רבעוני אחרון 2112 -
החלטה :ההנהלה מאשרת את הדו"ח הרבעוני האחרון לשנת  2012המעיד על גרעון שנתי של 634,380
.₪
הדו"ח נשלח למשרד הפנים ויובא לאישור מליאת המועצה.
 .3אישור פרוטוקולים ועדות תמיכה
החלטה :אושרו פרוטוקולים ועדת תמיכות לשנת  2012ולשנת  2013אשר אושרו בעבר ,אך נשמטו
מפרוטוקול המליאה.
 .4עדכון בנושא אגרת שמירה
במליאת המועצה הקודמת הוחלט שראש המועצה יוציא איגרת לתושבים בנושא עדכון אגרת השמירה.
החלטה :לאחר בדיקה נוספת ,הוחלט להמתין טרם הפצת האיגרת וזאת מאחר ונציג משרד הפנים הודיע כי
יתכנו שינויים ועדכונים נוספים בנושא.
ראש המועצה יעניק תעודת הוקרה למיקי בן דוד במסגרת אחת מישיבות המליאה הקרובות.
 .5חברה כלכלית  -פרויקטים
מנכ"ל החברה הכלכלית רונן אלוני הציג את הפרויקטים העיקריים של החברה בעבר ובהווה .ראש המועצה
ציין כי כל הפרויקטים הינם פרויקטים העתידים לסייע רבות למועצה.
הצעת ראש המועצה :ראש המועצה ממליץ לקיים דיון בדירקטוריון החברה הכלכלית בהסכם המסגרת בין
החברה הכלכלית והמועצה להקמת מוסדות חינוך (ביה"ס בכר רוסו וגני ילדים) ,במחיר שלא יעלה על מחירי
משכ"ל .בלשלב ראשון כפיילוט המועצה תמסור לחברה הכלכלית ביצוע הקמת בניית  6כתות  740מטר
בבי"ס בכר רוסו .ההתקשרות תאושר ע"י המליאה לאחר הכנת הסכם ע"י היועצים המשפטיים.
הערות חברים:
 מבקשים מועדת הכספים לקיים דיון עקרוני בנושא. מרכז תחבורה :ראש המועצה הציג את הנושא והוחלט על הקמת צוות מצומצם שיבחן את הנושא ויציג אתהמלצותיו להנהלה.
הצוות שנבחר – שלמה ברק ,איילת גרוס ,יצחק יצחק ,רוני שרפי ,רונן אלוני.
החלטה - :להעביר את חזון המועצה לחברי המליאה.
 לשלוח את המצגת של החברה הכלכלית לחברי ההנהלה. .6ועדה לקביעת תבחינים למכירה קמעונאית חקלאית
החלטה :הוחלט על הקמת ועדה לבחינת סוגיית חיוב ארנונה על נכסים בהם מתקיימת מכירת תוצרת
חקלאית קמעונאית .הועדה תידון בסוגיה ,בהתאם לצו המיסים של המועצה ועל סמך חוות דעת היועץ
המשפטי .הועדה תקבע תבחינים לפיהם ייקבע מתי יחול חיוב בארנונה על נכס אשר הוגדר כחקלאי לפני
הפעילות הקמעונאית.
חברי הוועדה :יצחק יצחק ,אלי אטון ,אמנון בטיה ,ינון עמרם ,רוני שרפי ,היועץ המשפטי של המועצה.
 .7דירת גרעין עודד
הנושא לא נדון
 .8תב"ר לתקינות מתקני הספורט
החלטה :הנהלת המועצה ממליצה על פתיחת תב"ר ע"ס  ₪ 100,000לבדיקת מתקני הספורט ומועדוני
הנוער.

תפוצה :משתתפים ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אסף אריכא ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו,
מילי יפרח ,עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה  -מנכ"לית המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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