פרוטוקול מליאת מועצה מס'15 :
מישיבת מליאת המועצה האזורית לב השרון
שהתכנסה בתאריך  6אוקטובר 2008
בבית המועצה
השתתפו ה"ה :עמיר ריטוב -יו"ר ,יצחק שעתאל ,רן להב ,איציק גולדברג ,חיים שגיא,
שמעון שרייר ,משה רז ,קטרי אבי ,חיים גואטה ,רוני שרפי ,אורי בר מעוז,
מילי יפרח ,אמנון בטיה ,רונן סלטון ,אמנון נגר.
חסרו ה"ה:

כהן גדעון ,ארנון מינס ,אורה גפני ,אלי גז ,קובי רייך.

נוספים:

מאיר שביט ,פנינה אמויאל -משה.
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דו"ח ראש המועצה
מבנה ארגוני -מוזמנים חב' א.מ.ן
חזון המועצה
תחזוקת מוסדות חינוך וציבור
ועדת גבולות -מחוז מרכז
אישור חוזים
אישור תב"רים
אישור פרוטוקולים14 ,13 ,12 :
שונות

 .1דו"ח ראש המועצה:
א .עצרת גלעד שליט
בשעה זו מתקיימת עצרת לגלעד שליט .מליאת המועצה מזדהה עם המאבק ובפעילות
לשחרורו של גלעד שליט.
ב .ועדת גבולות קדימה צורן
הוגשה בקשה לצו מניעה להפרת ההסכם שנחתם עם מועצת קדימה ביחס לאזור
התעשיה .משרד הפנים מינה יו"ר לועדת הגבולות במקום היו"ר שפסל עצמו בשל
ניגוד עניינים ,עפ"י פניית המועצה.
המועצה מנהלת מגעים עם מועצת קדימה בשיתוף היועצים המשפטיים וצוותים
מטעמה ,ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה להתנגד לדרישת מועצת קדימה
להעברת איזור התעשייה לתחום שיפוטה.
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ועדת גבולות נתניה
משרד הפנים מינה ועדת גבולות ,עפ"י דרישת עיריית נתניה ,להעברת שטחים
מהרשויות :לב השרון ,עמק חפר חוף השרון ,אבן יהודה ,לתחום שיפוטה.
המועצה מנהלת מגעים עם עיריית נתניה ,עפ"י הסכמים שנחתמו בעבר.
המועצה תתנגד להעברת כל השטחים המוגדרים כנופש מטרופוליני לתחום שיפוט
נתניה.
דווח על קיום פגישה משותפת של הרשויות :עמק חפר וחוף השרון בנושא.
גזירות תקציב 2009
דווח על הגזירות התקציביות המתוכננות במסגרת "חוק ההסדרים" לשנת .2009
משמעותן קיצוץ בתקציב משרדי הממשלה ופגיעה בשירותים חיוניים ,בפרט
בתקציבי רווחה וחינוך.
מדיניות הממשלה הינה העברת תקציבים מרשויות במרכז הארץ לפריפריה.
ועדת הכספים תקיים דיון ראשוני לקראת הדיון בתקציב .2009
דו"ח רבעוני -ליום 30/6/08
הדוח הרבעוני נכון ליום  30/6/08מעיד על גירעון של כ .₪ 1,700,000 -הגירעון
תואם את המגמה כפי שהיה בשנים עברו בתקופה זו.
הסכם תנופורט
נחתם ההסכם עם חברת "פישמן" בענין תשלום היטלי השבחה לבית האריזה "נר
הבנים".
השתתפות חגיגות עשור -יובל -ישובי מועצה
הועדה המוניציפאלית תקיים דיון בנושא במסגרת הדיון בנושא יחסי גומלין -ועדים
מקומיים מועצה .יקבעו הקריטריונים לאישור תקציב בהשתתפות המועצה בחגיגות
עשור ,או יובל שנים לישוביה.
איכות סביבה -עמותת "ארץ אהבתי"
המועצה החלה בתהליך פיתוח בר קיימא ונתקיים מפגש בהשתתפות עובדי המועצה,
תושבים ופעילי איכות הסביבה.
במסגרת התהליך ,תצטרף המועצה לעמותת "ארץ אהבתי" ,עמותה הפועלת לשמירה
על שטחים ירוקים ושטחים חקלאיים .המליאה מאמצת את מטרות העמותה ומסמיכה
את הועדה לאיכות הסביבה לקיים את הקשר עם העמותה.
סיור מע"צ
דווח על סיור בהשתתפות נציגי מע"צ בישובים :עין ורד (צומת עין ורד) ,גאולים,
ינוב ,שער אפרים ,גנות הדר וצור משה.
המועצה תמשיך להפעיל לחץ על מע"צ ומשרד התחבורה לתקצב את הפרויקטים
המוגדרים כמפגעים בטיחותיים.
קפיטרייה -דרור
החברה הכלכלית יוזמת הקמת קפיטרייה בקריית חינוך ותרבות "דרור" ,עפ"י אישור
המועצה .פורסם מכרז להפעלת הקפיטריה ומכרז להקמת המבנה.
-

אושר דו"ח ראש המועצה-

 .2מבנה אירגוני -מועצה -בהשתתפות נציגי חב' א.מ.ן (ורדית בן שלום ויפעת
בוסקילה)
נציגי חב' א.מ.ן הציגו בפני חברי המליאה את האבחון הארגוני שבוצע ע"י החברה,
הכולל ממצאי האבחון ,המלצות ומסקנות דו"ח האבחון .כמו כן ,הוצג המבנה הארגוני
המוצע כמומלץ ע"י חברת א.מ.ן.
חברי המליאה התייחסו לדוח ולמבנה הארגוני וממליצים לבחון שיבוץ יחידת המחשוב
ביחידת הכספים וכן לבחון עניין מדור הרכש ביחידת הכספים.
חברת א.מ.ן הציגה את המלצותיה להטמעה ויישום הדוח ,תוך קביעת סדרי עדיפות
לשלבי הביצוע.
הועדה לייעוץ ארגוני תלווה את הליך היישום ותעדכן את המליאה על המשך הפעולות
ושלבי הביצוע.
 אושר - .3חזון מועצה
נציגי חברת א.מ.ן הציגו בפני חברי המליאה את חזון המועצה כפי שהומלץ ע"י חברי
הועדה לייעוץ ארגוני ועובדי הרשות.
החזון ימסר לחברי המליאה ויתקיים דיון נוסף בנושא.
 אושר - .4תחזוקת מוסדות חינוך וציבור
הדיון בנושא נדחה לישיבת המליאה הבאה.
 אושר - .5ועדת גבולות מחוז מרכז
ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה הצעות לתיקון תחומי השיפוט של המועצה
והרשויות הסמוכות.
המליאה מתייחסת לתיקונים הבאים:
 .1קלנסוואה -לב השרון (משבצת כפר יעבץ).
 .2דרום השרון -לב השרון (משבצת משמרת).
 .3פרדסיה -לב השרון (צור משה).
 .4טייבה -לב השרון (שער אפרים).
המועצה פנתה לישובים הנוגעים בדבר לקבלת התייחסותם לשינוי הגבולות ,ובהתאם
לכך תמשיך בטיפולה מול משרד הפנים.
 -אושר -

 .6אישור חוזים
אושר חידוש ביטוח אחריות אישית למהנדס הועדה לתכנון ובניה והועדה לתכנון ובניה,
החל מה 1 -לאוקטובר  ,2008באמצעות החברה למשק וכלכלה.
 אושר - .7אישור תב"רים
לאור הערות חברים ,הוחלט לשוב ולדון בתב"ר להקמת חניה במתחם גן הילדים בצור
משה.
 אושר - .8אישור פרוטוקולים:
אישור פרוטוקולים מס'  - 15 ,14 ,13 ,12יובאו לאישור במליאה הבאה.
 אושר - .9שונות
פיטורי העובדת שמחה סיטבון -המליאה מאשרת הודעה לפיטורי העובדת שמחה סיטבון,
מטפלת במעון היום שער אפרים.
 -אושר -

_________________
אושר :עמיר ריטוב
ראש המועצה

_______________
רשם :יצחק יצחק (שעתאל)
סגן ראש המועצה

