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.1

דו"ח ראש המועצה.
א .איחוד רשויות מקומיות:
המועצה לא קיבלה הודעה רשמית כלשהי על הפרסום בדבר איחוד הרשויות המקומיות
(לב-השרון  -עמק-חפר) המועצה עוקבת אחר ההתפתחויות בנושא.
ב .השתלמות נבחרים :חברי המליאה מוזמנים להשתתף בהשתלמות נבחרים מטעם מפעם
(משרד הפנים) תערך השתלמות נוספת לנבחרים ע"י המועצה.
ג .איכות הסביבה  -המליאה תקיים דיון מיוחד בנושא איכות הסביבה.
ד .גינה קהילתית צור-משה  -ראש המועצה דיווח על יוזמה ברוכה של הוועדים
(אגודה  /ועד מקומי) צור-משה בהקמת גינה קהילתית בישוב.
ה .חזון חינוכי  -הועדה שמונתה ע"י המועצה בראשותה של הגב' ד"ר מרים מורבר
גיבשה את החזון החינוכי האזורי המסמך יופץ בקרב חברי המליאה ויתקיים דיון על
כך בהשתתפות חברי הועדה ומח' חינוך.
ו .תקציב  - ...8המליאה תקיים דיון במהלך חודש מרץ בנושא תקציב .2002
ז .ד"ר אהוד מנור  -המליאה שולחת איחולי החלמה ורפואה שלמה לד"ר אהוד מנור.
כממלא מקום בתקופת העדרותו מונה סגנו אביגדור טפר.
ח .בית ספר הדר-השרון שלב ב'  -דווח על ישיבה שנתקיימה במשרד החינוך (עם מר שי
כנעני) לקידום הרשאה תקציבית לביה"ס החדש הדר-השרון (שלב ב').
ט .קרית חינוך דרור  -דווח על אישור עקרוני לבניית כיתות נוספות בקרית חינוך דרור
במקום המבנים היבילים המוצבים בתחום הקריה .טרם נתקבלה הרשאה תקציבית.
י .חינוך דתי  -דווח על פגישות שנתקיימו עם ראשי רשויות סמוכות ונציגי משרד החינוך
בנושא החינוך הדתי .המועצה בוחנת מתן מענה ראוי לנושא החינוך הדתי במסגרת תכנון
וחשיבה אזורית .תוקם ועדה מיוחדת לנושא.
יא .קהילה ורווחה  -דווח על הצגה בנושא בנים ממשיכים ויחסי ועדים מקומיים,
אגודות שיתופיות ,המועצה תקדם את התחום.

יב .מבנה משרדי רווחה  -דווח על פגישה שנתקיימה עם מנהלת המחוז  -גב' עדנה גרוס.
המועצה פועלת לאישור תקציב ,להצטיידות משרדי המחלקה.
יג .משרדי הועדה לתכנון ובניה  -הוחל בפעולות להעתקת משרדי הועדה לתכנון ובניה,
רישוי עסקים ואיכות הסביבה למתחם משרדי המועצה ,הוחל בקידום תכנון המשרדים
עבור יחידות אלו.
יד .שרותי רווחה  -בתי אבות  -עפ"י הודעת מנהלת המחוז (משרד הרווחה) בדבר הפסקת
מתן שירותי רווחה לבתי אבות .השרות ינתן ע"י עו"סים המועסקים בבתי האבות.
המועצה תפעל כך ומח' רווחה לא תספק שירותים שוטפים לבתי אבות.
טו' .תכנית הרחבת שער-אפרים  -בדיון שנתקיים אצל שר החקלאות ,בהשתתפות רשם
אגודות שיתופיות ,נציג ממ"י ,מפרק שער-אפרים בנושא תכנית הרחבת שער-אפרים
עמדת המועצה כפי שהוצגה בפגישה לתמוך בתכנית הרחבה של  400יח"ד.
טז' .תכנית פל"ח  -דווח על מצב תכנית פל"ח כפי שאושרה ע"י הועדה המחוזית מלבד
הישובים עזריאל ,חרות וכפר-הס.
יז .פרוייקטים מועצה  -דווח על קידום הפרוייקטים הר"מ:
א .בתי אריזה  -ניר בנים  -חרמש.
ב .מק"בת ינוב.
ג .פארק השלום.
ד .נופש מטרפוליני.
ה .טירה.
ו .בית ליד.
ז .מסוף פארק השלום.
אושר-.2

סגן ראש המועצה:
המליאה מחליטה להאציל סמכויות לסגן ראש המועצה יצחק שעתאל בנושאים הבאים:
מנהל כספי ,כח אדם ,מוניציפאלי ,רווחה ,שירותי דת.
-אושר-

.3

ועדות ביקורת  -ועדים מקומיים:
הוחלט לדחות הדיון באישור חברי ועדות ביקורת לועדים המקומיים.
-אושר-

.4

אישור חוזים:
אושר חוזה עם א.ב .פורת לביצוע עם פיתוח במועדון עין-שריד (תב"ר משרד הפנים).
-אושר-

.5

יעוץ ארגוני:
הועדה ליעוץ ארגוני קיימה מפגשים עם חברות חיצוניות ותגיש המלצותיה לאישור
המליאה.
-אושר-

.6

דוחות כספיים  -ועדים מקומיים -
המועצה תפנה לועדים המקומיים להגשת דוחות כספיים ותתנה סיוע לועדים
המקומיים.
-אושר-

.7

האצלת סמכות לחוק עזר  -ועדים מקומיים:
האצלת סמכות לועדים המקומיים תבדק עם יועץ משפטי  -עו"ד וילציק טרם האישור
ע"י המליאה.
-אושר-

.8

אישור גובה ארנונה  -ועד מקומי עין-ורד:
המליאה מאשרת פניית ועד מקומי עין-ורד להסמיך את יו"ר הועד  -דוביק סבידור,
כגובה ארנונה (גובה מס).
-אושר-

.9

ארנונה מתחם שידור תחנת הלל:
חברת קנדה ישראל קנתה את מתחם הלל מחברת בזק .במתחם בזק קיימת תב"ע למתקני
בזק .החברה הגישה בקשה לשימוש חורג וביקשה לקבל פטור מארנונה לנכס לא ראוי
לשימוש .המועצה מתנגדת לכך ומוצע לאשר לחברה פטור מארנונה בגין נכס ריק למבנים
המוחזקים במתחם בזק למשך  3חודשים נוספים בתנאי שחברת קנדה ישראל תתחייב
לשלם את הארנונה שתושת עליה בחלוף שלושת החודשים הנ"ל גם אם תוך פרק הזמן
הנ"ל לא ינתן לה האישור לשימוש חורג.
המליאה מסמיכה את מנהל הארנונה לאשר מתן פטור נכס ריק לשלושה חודשים נוספים
על השישה שהוענקו בכפוף לתנאי המפורט.
-אושר-
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