 7מרץ 2013
מס .הדיון201/2013 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 2

נושא הדיון :ישיבת מליאה 2
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 30 :ינואר  2013יום ד' 19:30-21:30
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,איילת גרוס ,אילן גיא ,אלי אטון ,אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,יהודה גטה ,יוסי
נחמני ,ינון עמרם ,יצחק יצחק ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן סלטון ,
רן להב  ,שלמה ברק
חסרו :רותם דביר
משתתפים נוספים :אסף אריכא ,מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה  ,שוהם קרן ,עו"ד ,שחר בן עמי ,עו"ד
קבצים מצורפים :ועדות מועצה 2013
 .1דו"ח ראש המועצה
.1מחלף דרור – נערך טקס הנחת אבן פינה בהשתתפות שר התחבורה בצומת דרור .צפי לפתיחת המחלף
– ינואר .2014
.2כביש  – 512כביש רוחב עוקף היישובים – ינוב ,תנובות וגאולים – המועצה במגעים עם משרד התחבורה
וחברת מע"צ מקדמת את תכנון וביצוע הכביש.
.3כיכר בכניסה לשער אפרים – התכנון המפורט בהליכי סיום .המועצה בקשר עם משרד התחבורה לקידום
הביצוע.
.4תמ"א  – 35מנהלת מינהל התכנון מובילה מהלך לשינוי התמ"א לנוכח יוקר הדירות באזור המרכז .ראש
המועצה כמייצג מרכז המועצות האזוריות ,פועל לשינויים בתכנית.
עיקרי השינויים בתכנית התייחסות למחנות צבא ,אזורי תעשיה ,נופש מטרופוליני ,פתיחת המרקמים
העירוניים והרחבתם.
.5אזור התעשייה תנובות – הועדה המחוזית קיימה דיון בהתנגדות של חברת תוסף שהגישה בקשה להסרת
ההתנגדות .התכנית בהליך לקבלת תוקף.
.6דווח על נתוני בגרות בקרב בוגרי מחזור י"ב בקריית חינוך דרור .כ –  85%זכאים לבגרות .המליאה
שולחת ברכות להנהלת הקריה ולצוות ההוראה.
.7נתוני הגיוס לצה"ל – מ.א .לב השרון ממוקמת במקום השני בין כלל המועצות האזוריות בכל הנוגע לגיוס,
ליציאה לקצונה ולשירות בתפקידי לחימה (גברים) במקום העשירי בגיוס ,יציאה לקצונה ושירות
איכותי(נשים).
. 8מ.א .לב השרון זכתה בתחרות ארצית כעיר ירוקה ,מצטיינת בקטגוריות המועצות האזוריות.
. 9בט"ו בשבט נחנך "גן בטבע" במתחם ביה"ס "שכטרמן" וכן נחנך מתקן לאיסוף מי נגר בביה"ס "לב
הפרדס" בסיוע קק"ל ובהשתתפות מנכ"ל חוגי הסיירות מר לביא זמיר המכהן אף כיו"ר ועד מקומי ביישוב
ביעף.
.10התקבל אישור לבינוי כיתות אם בביה"ס "בכר רוסו".
. 11לאור הערת חבר בנושא תקינות ובטיחות מגרשים ומבני ציבור שנמצאים בשימוש הנוער – הנושא יידון
במסגרת תקציב המועצה לשנת  ,2013מהנדס המועצה יגיש תכנית מפורטת כולל הערכות תקציביות
שתובא לדיון ואישור מליאת המועצה.

 .2אישור ועדות המועצה
ראש המועצה וסגנו נפגשו עם חברי המליאה לשיחות הכרות ותיאום ציפיות .בעקבות שיחות אלו הורכבו
ועדות המועצה .הרכבי הועדות שמונו ,נתונים לשינויים.
ועדת חינוך הינה ועדת רשות .ראש המועצה יקים אותה בהמשך ויכהן בשלב זה כיו"ר הועדה.
החברים קיבלו את פירוט הרכבי הועדות.
החלטה.1 :אושרו ועדות המועצה  -פירוט הועדות והרכבם הינו חלק מהפרוטוקול.
.2כממונה על חוק החופש המידע ברשות ,מונתה גב' פנינה אמויאל משה.
.3ועדות ביקורת בישובים – טרם התקבלו מכל הישובים נציגים לוועדת הביקורת .המליאה מתבקשת לאשר
את הנציגים שהגישו מועמדות (בין  3-5חברים) .המועצה תפנה במכתב לוועדים המקומיים שלא התקבלו
מועמדים מיישובם לשלוח נציגים .
גנות הדר – רחל שדה ,דיאמונד דניאל ,יצחק לוי קראסו ,הילה טור רואימי.שער אפרים – ראובן כרז ,אבי שליסל ,ענת יוסף. .3אשרור חתימות מורשי החתימה
החלטה :אושרו מורשי החתימה של המועצה עפ"י מכתבו של היועץ המשפטי של המועצה מיום
:21/1/2013
קבוצה א'  -עמיר ריטוב – ראש המועצה ביחד עם מאיר שביט גזבר המועצה.
קבוצה ב'  -יצחק יצחק – סגן ראש המועצה ביחד עם מאיר שביט גזבר המועצה.
 .4אשרור מסגרות חח"ד ומשכון הכנסות כנדרש
החלטה :אושרו מסגרות החח"ד ומשכון הכנסות כבטוחה כדלקמן:
 בנק דקסיה – .₪ 3,000,000 בנק לאומי – ₪ 3,000,000 -בנק הפועלים – .₪ 2,330,000

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,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

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

