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 :ח ראש המועצה"דו .1
 :י"ממ –תביעה  .א 

 י בתביעה בנושא"ההליכים המשפטיים המתנהלים עם מממצב דווח על   
 י הגיש בקשה לבית המשפט "ממ. החזרי היטלי השבחה  
  לרשויות תמקדמלתשלום לצו עיכוב ביצוע שמשמעותו דחיית ההחלטה   
 .המועצה עוכבת אחר ההליכים ותעדכן את חברי המליאה. מקומיותה  
 
 :מגרשים 38שיווק  –שריד -עין .ב 

 .י"שריד וממ-הסכם בין חקלאי עין נחתם  
 .י אמור להורות למועצה בכתב על תחילת ביצוע עבודות הפיתוח"ממ  
 
 :כבישים ללא אבא .ג 

 בישים ללא אבא הידוע כמשרד התחבורה במסגרת פרוייקט   
 ,ח לשיקום והסדרת כביש ההדר"מש 9ס "תקציב עאושר למועצה   
 .טרם נתקבלה הרשאה תקציבית  
 
 
 



 
 
 :פשיטת רגל –ן -יואב ח .ד 

 י "הודעת משרד הפנים על הנחה מעבר לשיעור הקבוע עהמלצת לאור   
 את ראשהמליאה  מסמיכה. החבר הוכרז כפושט רגלמאחר והמועצה   
 המשפטי המועצה והגזבר לסכם עניין שיעור ההנחה לאחר בדיקת המצב  
 .ביחס למימוש הנכס שבבעלותו  
 
 ":יום בישוב" .ה 

 ותפגש עם הועדים " יום בישוב"מועצה בשיתוף עובדי הרשות תחל בקיום ה  
 .מפגש עם התושבים, המקומיים  
 
 :מכתב מבקר המדינה –מושב חרות  –מים  .ו 

 לרישיוןאחריות המועצה יחס לי מבקר המדינה ב"דווח על מכתב שנתקבל ע  
 עסקים למתקני מים שבתחומה וזאת לאור האירוע החריג שארע  
 ים"מזח ימכשירתקנת במושב חרות בהזרמת רעלים למשק המים עקב אי ה  
 .היועץ המשפטי וועדת המים יטפלו בנושא .(מכשיר זרימה חוזרת)  
 
 :צורן -ועדת גבולות קדימה .ז 

 י בקשת קדימה לספח "י משרד הפנים עפ"דווח על מינוי ועדת גבולות ע  
 מה יקד תה עם ראש מועצהשרון לתחומה בפגישה שנתקיימ-שטחים מלב  
 בנושא פארק השרון ושטח תחנתסכמות נסיונות להגיע לה םנעשי  
 י"עפהשרון -עמדת המועצה לא להעביר שטחים מתחום לב. שידור הלל  
 להתנגד למינוי הועדה ולפעול בכל ההליכים יש, היועץ המשפטיהמלצת   
 .בין הרשויותהמשפטיים כנגד היוזמה לסיפוח שטחים ללא הסדר בהסכמה   
 
 :איכות הסביבה –שיח עמיתים  .ח 

 השרון -מקומיות בלבורחה ראשי רשויות ממועצות אזוריות יהמועצה א  
 . שיח עמיתי בנושא פיתוח בר קיימא ואיכות הסביבה ליום  
 . השרון-נערך סיור בלב  
 .ברכות למארגנים ולמחלקת איכות הסביבה על ניהול מוצלח של האירוע  
 
 :יסכם חברת פרופדנטה .ט 

 בסך למועצה עם חברת פרופדנטי לתשלום פיצויים  םדווח על הסכ  
 .בגין פיצויים שנגרמו על הפרת ההסכם ₪ 450,000.  -
 תאפשר הרשות לחברה לקדם היוזמה לבניית , עם חתימה על ההסכם  
 .הפרמקט  
 
 :ד"ועדה לחינוך ממ .י 

 ד הממליצה על איחוד בתי הספר"דווח על המלצות הועדה לנושא חינוך ממ  
 המועצה תתקשר עם . ט"ל תשס"לקראת שנהוזאת עצה וד בתחום המ"הממ  
 ד לליווי הליך האיחוד וקידום "מקצוע בתחום החינוך מזרם הממ אנשי  
 .הנושא  
 
  -משרד הפנים  – 2006ח כספי מבוקר ביקורת לשנת "דו .יא 

 :2006ח מבקר מועצה לשנת "דו  
 וכן 2006ח המבקר של משרד הפנים לשנת "המליאה תקיים דיון מיוחד בדו  
 הדוחות נדונו בועדת ביקורת וועדת. 2006ח מבקר המועצה לשנת "בדו  
 .כספים של המועצה  



 
 
 (:ן.מ.חברת א)ברה ליעוץ ארגוני חח "דו .יב 
 
 :2008ח רבעוני לשנת "דו .2
 .2008לשנת ( 31/3/08כון ליום נ)ח הרבעוני הראשון "המליאה מאשרת הדו 
 .ח נדון בועדת הכספי של המועצה"הדו 
 עיקר הגרעון נבע מהוצאות מחינוך. ₪ 180,000 -ח מעיד על גרעון של כ"הדו 
 (. 60% -כ)ובסעיף הסעות  
 
 
 :2006-2004אישור דוחות כספיים תאגידים עמותות לשנים  .3
 וחד בנושא תאגידים ועמותותהדוחות ידונו בישיבת המליאה שתקיים דיון מי 
 .הדוחות יופצו בקרב חברי המליאה. של הרשות 
 
 :יום יזמות –מעמד האישה  .4
 ה בפני חברי המליאהגהצי, נציגת פורום נשים_______________ החברה  
 .השרון-את היוזמה לקיום יום יזמות לנשות לב 
 אירוע להשתתף בהתושבים  הועדיםפונה לחברי המליאה לפועל בקרב  
 .ולשתף יזמים חיצוניים שיסייעו ביום זה 
 
 :ועדים מקומיים –ועדות ביקורת  .5
 תירם, אושר הרכב חברי ועדת ביקורת לועד מקומי תנובות החברים טל בן יוסף 
  .אייל עמירן, זיוה 
 .משה-מקומי צור  כחבר לועדת ביקורת לועד, אושר צורף החבר אלפרד אלפנדר 
 
 :ושא משרהחידוש ביטוח נ .6
 אושר חידוש ביטוח אחריות נושא משרה באמצעות מכרז של חברה למשק 
 .31/5/08ועד  1/6/08וכלכלה לתקופה החל מתאריך  
 
 :שירותי שמירה ועדים מקומיים –האצלת סמכות  .7
 י חוק"המליאה מאשרת להאציל סמכות לועד מקומי מושב גאולים לפעול עפ 
 ליאה מאשרת להאציל סמכות לועד מקומי המ(. 1997)עזר שירותי שמירה  
 .ורד-עין 
 
 :אושר פרוטוקול ועדות מועצה .8
 אושרו הפרוטוקולים של ועדה חקלאית מיום  
 ._____________הכולל  תקציב בסך  
 .של הועדה המוניציפאלית 1-3' אושרו פרוטוקולים מס 
 ._____________אושרו פרוטוקולים ועדות מכרזים מיום  
 
 :שור חוזיםאי .9
 לביצוע עבודות ___________ בסך ___________ אושר חוזה עם חברת  
 .השרון תנובות-ס אור"מיני פיץ בביה 
 ט כן אושרו "ל תשס"אושר חוזה לקליטת גרעין עודד ושרות לאומי לקראת שנה 
 יעבץ להשכרת דירות עבור גרעין עודד-הס וכפר-חוזה שכירות עם מושב כפר 
 .לאומיובנות שרות  
 
 



 
 

 :ר"אישור תב .10
 .לביצוע עבודות תאורת בטחון במושב עזריאל₪  300,000.-ס "ר ע"אושר תב 
 .תקציב פיקוד העורף 
 יעבץ-במושב כפר לביצוע עבודות תאורת בטחון₪  300,000ס "ר ע"אושר תב 
 .תקציב פיקוד העורף( ישוב קו התפר) 
 ישוב קו )עוז -ה בישוב ניצנילהקמת ביתן שמיר₪  55,000.-ס "ר ע"אושר תב 
 .במימון פיקוד העורף( התפר 
 לביצוע עבודות חשמל בארונות חשמל במשרדי₪  80,000.-ס "ר ע"אושר תב 
 .המועצה 
 

 :מועצה –משק מים  .11
 המועצה תתחייב . מים לתאגיד מי לב השרוןמשק ההמליאה מאשרת העברת  
 .אליהתאגיד להעברת המערכות באופן סביר ור כלפי 
 

 :אישור פרוטוקולים .12
 .' ________________אושרו פרוטוקולים מס 
 
 
 
 

_______________                                                       _________________ 
 עמיר ריטוב: אושר                                                             מאיר שביט  : רשם

 ראש המועצהגזבר המועצה                                                                                   


