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 1ישיבת מליאה מס'  נושא הדיון:
 
 

 ישיבת מליאה מטרת הדיון:
 10:00-22:00יום א'  2012דצמבר  23 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול מליא - 002 פורום:

אברהם קטרי , איילת גרוס, אילן גיא, אלי אטון, יהודה גטה, יוסי נחמני, ינון עמרם, יצחק יצחק,  משתתפים:
ון , רותם דביר, רן להב , שלמה משה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן סלט

 קבר
 אמנון בטיה , ארנון מינס  חסרו:

אורית בר, אתי לוי אוסי, ברכה מלאכי, מאיר שביט, פנינה אמויאל משה , ציון דוד, צילה  משתתפים נוספים:
 הדרי, רותם עמוס, שחר בן עמי, עו"ד -הדס, ראובן חרז, רונית רופא

 . דו"ח ראש המועצה1
 
החברים  –ראש המועצה מביע הערכה ומודה למנהלי הבחירות מטעם משרד הפנים  –. בחירות מועצה 1

טוב וכן מביע תודה מיוחדת לגב' אתי לוי )עובדת -אלי והבה ובניהו לחברי ועדת הבחירות בראשות יורם לב
 המועצה( ששימשה כמזכירת ועדת הבחירות וביצעה עבודתה במסירות ונאמנות. 

ראש המועצה יקיים במהלך הימים הקרובים מפגשי הכרות וישיבות תיאום עם חברי  –ת מועצה . ועדו2
מליאת המועצה הנבחרים. לאחר מפגשים אלו, ימונו ועדות המועצה ע"י המליאה. במקביל, ראש המועצה 

 ר.וסגנו זימנו את הוועדים המקומיים הנבחרים לישיבת ועד מקומי ראשונה בה יתקיימו בחירות ליו"
. ראש המועצה דיווח על האתגרים הרבים העומדים בפני המועצה וחברי המליאה כשותפים לדרך. 3

 . 2013המליאה הנבחרת תחל בדיונים ראשוניים על תקציב המועצה לשנת 
במהלך המפגשים במערכת הבחירות, התושבים הציגו נושאים בעלי חשיבות המחייבים את המועצה לבחון 

ם שונים כגון, הרצון לשדרג שירותים מוניציפאליים ובניהם הביטחון האישי, הגברת את המדיניות בהיבטי
מקורות ההכנסה בעיקר באזורי התעסוקה, איכות סביבה, הפרדת פסולת במקור, טיפול בגזם, המשך 

 העשייה המבורכת בחינוך ובנוער, שיפור השרות לתושב מצד עובדי הרשות וכו'. 
ה לנושאים הנ"ל הן בהיבט התקציבי והן במדיניות שתיקבע במשותף עם המועצה תתייחס בקדנציה הבא

 חברי המליאה. 
. המועצה תקיים השתלמות באמצעות המפע"ם לנבחרים ולחברי הוועדים המקומיים עם דגשים לנושאים 4

הקשורים ללב השרון. יערך מפגש הכרות עם מחלקות המועצה במסגרת הדיון על תקציב המועצה לשנת 
2013. 

 . בחירת סגן ראש מועצה מ"מ בשכר2
 

מליאת המועצה מסמיכה את הסגן שהוא גם מ"מ בסמכויות הניהוליות הכלליות של המועצה וניהול הנושאים 
השוטפים. ראש המועצה יתמקד בחינוך ובנוער ובכל הקשור לקשרי החוץ של המועצה והמשרדים 

 הממשלתיים. 
 הצעת ראש המועצה למנות את מר יצחק יצחק לסגן ראש המועצה ומ"מ בשכר 

 ובאם ישנן הצעות נוספות, החברים מוזמנים להציע. 



 
 הצבעה להצעת ראש המועצה: 

 16בעד: 
 0נגד: 

מליאת המועצה מחליטה פה אחד לאשר את הצעת ראש המועצה על מיניו של החבר יצחק יצחק  החלטה:
 צה בשכר ומחליטה להאציל לו סמכויות כמ"מ של ראש המועצה בכל דבר ועניין.כמ"מ וסגן ראש המוע

 
 הסמכויות המוקנות לסגן ראש המועצה הינם בתחומים הבאים:

 כ"א, תחבורה, בטחון והנדסה -. מינהל כללי1
 . מינהל כספי2
 . איכות חיים וסביבה3
 . רווחה4
 . שירותי דת5
 . מ"מ יו"ר הועדה לתכנון ובניה. 6

 . דברי סגן ראש המועצה3
 

ברכות לעמיר ריטוב על בחירתו בשנית לרשות המועצה. מודה לראש המועצה ולחברי המליאה על הבעת 
 האמון והתמיכה הרחבה ועל הזכות להמשיך ולשרת את תשובי המועצה.

 מודה לעובדי המועצה על העשייה היום יומית. 

 
 

 ספים.משתתפים, חסרו, משתתפים נו תפוצה:
אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, ברכה מלאכי, הדסה רוסו, מילי יפרח,  מכותבים:

 עירית גז
 מנכ"לית המועצה  -פנינה אמויאל משה  אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 ברכה מלאכי

 

 
 C&D Manager On Line System    www.axisis.net- הופק במערכת ניהול דיונים והחלטות 

http://axisis.net/

