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 55ישיבת מליאה מס'  נושא הדיון:
 
 

 ישיבת מליאה מטרת הדיון:
 00:11-50:11יום ה'  5102דצמבר  2 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 פרוטוקול מליאה - 115 פורום:

אלי אטון, יהודה גטה, ינון עמרם, יצחק יצחק, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני  משתתפים:
 שרפי , רונן סלטון , רן להב , שלמה ברק

אברהם קטרי , איילת גרוס, אילן גיא, אמנון בטיה , ארנון מינס , יוסי נחמני,  חסרו:
 משה רז, רוני פרידמן פלומן, רותם דביר

מי לב השרון, גיא גזית, דוד רוזנברג, מאיר שביט,  -להב איציק  משתתפים נוספים:
 משה שטיגליץ, סרג'יו וולינסקי, פנינה אמויאל משה , רונן אלוני, שחר בן עמי, עו"ד

 . דו"ח ראש המועצה1
 

 א.ראש המועצה דיווח על כהונת המליאה מזה שנתיים מיום הבחירות.
 

מים מסוימים מצויים בבדיקה של קיימים קשיים עם החברה, תחו -ב.חברת "אורייטק"
יועצים מקצועיים חיצוניים ויועצים משפטיים שנשכרו לבדוק את התוצרים שהתקבלו 

 עד כה מאורייטק.
מש"ח, מתוך  5 -השגות בגובה של כ 021 -בנוסף, גזבר המועצה מדווח על קבלת כ

ועל ובפ 0,523,111₪ -ההשגות הוזרמו לחיוב במערכת ובוטלו חיובים בגובה של כ
 מש"ח. 3.5 -נגבו כ

 המועצה שלחה לועדים המקומיים תוצאות סקר הנכסים הנוגעים לישובים.
 

התקיים ביום שישי. המרתון גרם לפקקי תנועה באזורינו. יופקו  -ג.חצי מרתון לב השרון
 לקחים לעתיד.

 את המליאה יצגו החברים אלי אטון, יהודה גטה וינון עמרם.
 

נהלי המחלקות יציגו בפני חברי המליאה את תכנית מ -5105ד.הערכות לתקציב 
 העבודה השנתית, כולל צרכי המחלקות המיוחדים.

 בנוסף, יתקיים דיון במליאה על סדרי עדיפות, טרם הדיון בתקציב המועצה.

 החברה הכלכלית לפתוח לב השרון -. הצגת תכנית אסטרטגית2
 

יים וצפי בהכנסות לרשות הוצגה פעילות החברה הכלכלית, כולל פרויקטים עתיד
 ולחברה הכלכלית לשנים הקרובות.

 חברי המליאה הביעו שביעות רצון מהצגת פעילות החברה והתכניות העתידיות.



 . דיון בדוחות כספיים החכ"ל והתאגידים3
 

 5103דיון דוחות כספיים של התאגידים לשנת 
 הדוחות הכספיים נשלחו לעיון חברי המליאה

 הצגת הדוחות ע"י רו"ח גיא גזית -מי לב השרוןהחברה לטיפול ב• 
הצגת הדוחות ע"י רו"ח גיא  -החברה לטיפול במי קולחין קלנסווה לב השרון בע"מ• 

 גזית
 הדוח הוצג ע"י רו"ח דוד רוזנברג. -החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון בע"מ• 

 . דיון בדו"ח רבעוני שלישי4
 

 לעיון חברי המליאה. נשלח  5102הדוח הרבעוני השלישי לשנת 
אושר הצגת הדוחות מטעם התאגידים וכן אושר הדוח הרבעוני, נכון לתאריך  -החלטה

31.0.5102. 

 . אישור פרוטוקולים ועדות מועצה5
 

 0.00.02א. פרוטוקול ועדת כספים מיום 
הערת חבר: תכנית ההשקעות כמפורט בפרוטוקול ועדת כספים אמורה להיות בתיאום 

 קעות בראשות החבר אברהם קטרי.עם ועדת ההש
 הפרוטוקול אושר -החלטה

 
 3.05.02ב. פרוטוקול ועדת דת מיום 

 הערת חבר: מבקש לקיים דיון בנושא משרות רבנים אזוריים
 החלטה: קיום דיון נוסף בנושא במליאה הקרובה

 
 סגן ראש המועצה יפנה לישובים בהם מכהן הרב אשר זמל, בעניין מגורי הרב.

 ר תב"רים . אישו6
 

 ₪ 311,111א. תכנון אולם ספורט אזורי 
  ₪ 0,241,421קומפלקס גני ילדים שכטרמן  -ב. מסוף הסעות

 ₪ 514,331 -ג. אישור תב"ר אוטובוס
 

 אישור תב"רים:
. ₪ 0,201,021אושר תב"ר מסוף הסעות למתחם גני הילדים בבי"ס שכטרמן ע"ס • 

 מימון משרד התחבורה וקרנות הרשות.
 . מימון מקרנות הרשות₪ 514,331ר תב"ר לרכישת אוטובוס ע"ס אוש• 
 311,111לב הפרדס ע"ס  -אושר תב"ר לתכנון ומדידות להקמת אולם ספורט אזורי• 
 . מימון מקרנות הרשות ₪

 אושר -החלטה
 האישור כפוף ליתרה תקציבית בקרנות הרשות.

 .5102לשנת  דוח מפורט של תב"ר עבודות בדק הבית -הועבר לעיון החברים
 

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסו, מיטל  מכותבים:

 חברה כלכלית, עירית גז -גוב, מילי יפרח, סמדר קרן 
 מנכ"לית  -משה -פנינה אמויאל אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 אורית אנגל
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