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דו"ח ראש המועצה:

א .מגורי קרוואנים
דווח על תופעת של שכירות מבנים ארעיים למשפחות במצוקה תושבי חוץ .המועצה נדרשת
להוצאות חריגות בגין משפחות אלו המעתיקות מגוריהם ללב השרון .המועצה תפעל למיצוי
הדין עם עברייני הבניה המעמידים קרוואנים ללא היתרים.
ב .אגרת ביוב:
לאור הפערים בחיוב אגרת ביוב בין בעלי נחלות חקלאיות לתושבי ההרחבות מוטל על צוות
הכולל את החברים איציק להב ,איציק גולדברג וזאב עשת לבחון את הסוגיה בתיאום עם
חברת "אורבניקס" ,המלצות הועדה ידונו בהנהלה ובמליאה.
ג .ועדת גבולות -קדימה -צורן:
המועצה התקשרה עם חברת אביב (חברה חיצונית) להכנת החומר והנתונים הנדרשים
למאבק נגד ועדת הגבולות .במידה והמועצה לא תגיע להבנות עם מועצת קדימה ,תפעל בכל
האמצעים הנדרשים כולל פנייה לבית המשפט לביטול הועדה.
ד .ארנונה -נחלות שער אפרים:
נתקבלה פנייה מבעלי הנחלות במושב שער אפרים לשינוי אופן חיוב ארנונה בגין הנחלות.
הפנייה תידון במשותף עם עו"ד איתן ארז – מפרק שער-אפרים.

ה .ביקור ראש המועצה -ברית ערים תאומות:
ראש המועצה דיווח על הרשמים מהביקור באנגליה (בעיר ברקינג דגנהאם) במסגרת עם
ברית ערים תאומות (ויטן).
ו .משלחת בני נוער  -ויטן:
דווח על יציאת משלחת בני נוער לויטן .עובדת המועצה לירון זרח תלווה את המשלחת.
ז .יום בישוב:
הוחל סבב "יום בישוב" בישובי המועצה בהשתתפות מנהלי מחלקות ועובדי המועצה.
ח .פורום יו"ר ועדים מקומיים:
המועצה תקיים מפגש עם פורום יו"ר ועדת מקומיים והועדה המוניציפלית .בנושא שרותים
מוניציפאליים ופגישת הערכות לשנת התקציב .2009
ט .פינוי אשפה -גזם:
המועצה במו"מ לחידוש ההסכם עם חברת דשא לביצוע עבודות פינוי אשפה וגזם מישובי
המועצה.
י .קרקע ביה"ס הדר השרון:
דווח על המו"מ המתנהל עם נציגי מושב חרות לרכישת קרקע עבור ביה"ס הדר השרון
(שלב ב') .ראש המועצה ,סגנו והגזבר מוסמכים לסכם פרטי העסקה.
יא .חנוכת מבנה מח' רווחה:
טקס חנוכת מבנה מח' רווחה נערך בהשתתפות שר הרווחה ,ח"כ בוז'י הרצוג .במסגרת
הביקור נערכה פגישת עבודה והצגת פעילות מח' הרווחה.
יב .בדק בית מוסדות חינוך:
המועצה החלה בביצוע עבודות בדק הבית במוסדות החינוך .המליאה תאשר תוספת תקציב
וזאת לאור תוספת מטלות ופתיחת גני ילדים נוספים (צור משה ,שכטרמן).
 אושר דו"ח ראש המועצה - .2דו"חות תאגידים לשנים :2006 -2004
המליאה אישרה וקיימה דיון בדוחות התאגידים ועמותות של המועצה הבאים:
החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון .תאגיד מי לב השרון ,עמותת הפועל לב -השרון,
עמותת דורות ,עמותת מרכז תעוד.
נציגי התאגידים והעמותות סקרו בפני חברי המליאה את פעילותם כולל הצגת דוחות
כספים לשנת .2004-2006
לאור הערת חבר המליאה ,נקבע לקיים דיון מיוחד על החברה הכלכלית.
 -אושר -

 .3תקציב קריית חינוך דרור בהשתתפות ד"ר אהוד מנור ואביגדור טפר:
המליאה מאשרת הצעת ראש המועצה לתוספת תקציב לקריית חינוך דרור ,בסך ₪ 300
לתלמיד .תוספת התקציב תשולם עפ"י סיכום עם הנהלת דרור.
 אושר - .4נחיצות משרה -מהנדס מועצה:
לאור המלצות חברת א.מ.ן (יעוץ ארגוני) להקמת מחלקת הנדסה ותשתיות מאשרת
המליאה נחיצות משרה לתפקיד מהנדס מועצה.
 אושר – .5אישור תב"רים:
א .אושר תב"ר ע"ס  ₪ 400,000לרכישת מבנה יביל שישמש כמשרדים למחלקת
תחבורה .המבנה יוצב במתחם קרית חינוך דרור.
ב .אושרה תוספת בסך  ₪ 400,000לתב"ר -בדק הבית מוסדות חינוך כפי שאושר
במסגרת תוכנית ההשקעות.
ג .אושר תב"ר ע"ס  ₪ 110,000.-לרכישת קרקע בגין פיתוח כבישים ומדרכות -
מרכז יום לקשיש במושב חרות ,עפ"י הסכם עם מושב חרות.
 אושר - .6ועדות מועצה:
אושר פרוטוקול ועדת מכרזים מיום .22/7/08 ,17/7/08 ,26/6/08
 אושר - .7אישור חוזים:
א .אושר חוזה עם מושב כפר הס להשכרת דירה עבור גרעין עודד.
ב .אושר חוזה עם בצלאל משה ( ,כפר-יעבץ) להשכרת דירה עבור בנות שרות לאומי.
ג .אושר חידוש חוזה עם חברת המטייל ,יהב הסעות ,שירן ,רונן השרון ,אבנר
ערבה ושרונית לביצוע הסעות למוסדות חינוך לקראת שנה"ל תשס"ט תוקף ההסכם
עד .30/7/09
ד .אושר חידוש חוזה עם חברת "בן ביטחון" לביצוע שמירה ואבטחה במוסדות
החינוך ובמשרדי המועצה .תוקף ההסכם עד ה.30/6/09 -
ה .אושר חידוש חוזה עם חברת "פסגות" לביצוע ניקיון במוסדות חינוך ובמשרדי
המועצה לשנה"ל תשס"ט .תוקף ההסכם עד .30/7/09

ו .אושר חידוש חוזה עם קבלני הגינון במוסדות חינוך -ציבור ובאיזורי תעשייה של
המועצה הקבלנים הם :א .סעדד ,אבי מאיו ועמוס חג'ג' .תוקף ההסכם עד .30/7/09
ז .אושר החוזה עם הקבלנים ג .י אחזקה ,שמעון פרץ ,זיגדון יצחק וגבי יחיא לביצוע
עבודות בדק בית במוסדות חינוך לקראת שנה"ל תשס"ט.
ח .אושר חוזה עם חברת הארגז לרכישת מבנים יבילים למועצה לגני ילדים ,ומבנה
משרדים מחלקת תחבורה.
ט .אושר חוזה עם חברת א.מ.ן לביצוע סקר תשתיות במוסדות ציבור וחינוך בישובי
המועצה.
י.

אושר הסכם בכירים עם מר מושיקו מורזיאב – יועץ מחשוב של המועצה ,בשיעור
משרה של  40%משכר בכירים.

יא .אושר הסכם רצף זכויות עם העובדת איריס הלפר (עו"ס) במחלקת רווחה.
הסכם בין מ.א .לב-השרון לבין עיריית נתניה.
יב .אושר חוזה עם חברת ו.ע .לבה בסך  ₪ 184,800.-לביצוע עבודות מיני פיץ
בביה"ס אור-השרון תנובות.
 -אושר -
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