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מס .הדיון81/2009 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה מס' 27
סימוכין :מליאה 27

נושא הדיון :פרוטוקול מליאה מס' 27
מטרת הדיון :זימון לישיבת מליאה מס' 27
תאריך 6 :יולי  2009יום ב' 00:00-00:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,חיים גואטה  ,חיים
שגיא ,יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שמעון
שריר
חסרו :אורה גפני ,אליעזר גז  ,ארנון מינס  ,גדעון כהן
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
א .תקציב קרית חינוך ותרבות "דרור" -בהמשך להחלטה ,המליאה מסמיכה את ראש המועצה לסכם גובה
תקציב דרור לשנת תש"ע .דיווח ראש המועצה ,כי הסכום יהיה  2,000ש"ח לתלמיד ,לקראת הגשת תקציב
מעודכן לשנת  2009תובא הצעה לתיקון עפ"י סיכום זה.
ב .מע"צ -מחלף דרור -מע"צ מקדמת הפעולות להקמת מחלף "צומת דרור" .בוצעו הפקעות לשטחים ממושב
בני דרור .בחודש דצמבר  2009תפרסם מע"צ מכרז לביצוע העבודות.
ג .כיכר עין ורד -המועצה מקדמת בתיאום עם מע"צ הקמת הכיכר בצומת עין ורד.
ד" .כבישים ללא אבא" -דווח על מפגש שהתקיים עם שר התחבורה בנושא "כבישים ללא אבא" .שר
התחבורה הודיע על החלטת המשרד לבטל את השתתפות הרשויות בפרוייקט (מצ'ינג).
ה .פרס חינוך ארצי -גן שקד -דווח על זכיית גן שקד מושב עין ורד בפרס חינוך מחוזי מטעם משרד החינוך.
ו .דוח רבעוני ראשון -31/3/09 -דווח על גירעון מצטבר ע"ס  1.4מש"ח ,נכון לסוף הרבעון הראשון .2009
המגמה זהה לשנת התקציב הקודמת.
ז .דוח יעוץ ארגוני חברת א.מ.ן -דווח על הפעולות בהן נקטה המועצה עפ"י המלצות הדוח לייעוץ ארגוני
(חברת א.מ.ן .).הועדה ליעוץ ארגוני תשלים הטיפול ביישום הדו"ח והטמעתו.
ח .מטמנה -מושב נורדיה -המועצה במו"מ מתקדם עם מושב נורדיה וממ"י ,להקצאת שטח המטמנה
להפעלה באמצעות המועצה ע"י החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון.
הנושא הכלכלי ידון בשלב מאוחר יותר .המועצה תבדוק בממ"י עקרונות להסכם המשולש בין נורדיה ,מועצה
וחברה כלכלית.
המועצה תפנה בקשה למשרד הפנים לקבלת אישור לעקרונות עריכת ההסכם שיחתם בעתיד בין הצדדים.
ההסכם המוצע יובא לאישור המליאה.
ט .תקציב  -2009-2010חוק ההסדרים במשק -דווח על הגזירות התקציביות כלפי הרשויות המקומיות
כמפורט בחוק ההסדרים למשק ,כפי שמוצע בתקציב הממשלה לשנים  .2009-2010מרבית הגזירות בוטלו.
טרם בוטלה החלטה בענין הקפאת חלק מכספי היטלי השבחה ,להן זכאיות הרשויות שיועברו לטובת קרן
שתקצה את הסכפים לטובת פרוייקטים בפריפרייה.
י .אתר הנדסי ממוחשב -במהלך הימים הקרובים תציג המועצה אתר הנדסי ממוחשב לועדה המקומית
לתכנון ובניה.
י"א .ישיבת מליאה חודש  -8/2009המליאה לא תקיים ישיבה במהלך חודש אוגוסט.
 .2נוער -תשלום חניכים

ההנהלה קיימה דיון בהחלטת המליאה בדבר גביה מחניכי הנוער בלב השרון .המלצת ההנהלה לבטל את
החלטת המליאה ,וזאת לאור חו"ד אנשי המקצוע העוסקים בתחום ,כולל נאמני נוער ומחלקת הנוער .השינוי
בהחלטת המועצה יחייב דיון במליאה ,במסגרת עדכון ותיקון תקציב המועצה לשנת .2009
ראש המועצה הציג את מכתבו של הנער טל שבת ,בנושא פעילות הנוער בלב השרון.
בסיכום הדיון בנושא ,הוצגו בפני המליאה  2הצעות כדלקמן:
 .1הצעת ראש המועצה -לאמץ החלטת ההנהלה התומכת בביטול ההחלטה לגביית דמי חבר מחניכי הנוער
בלב השרון.
 .2הצעת החבר רונן סלטון -לא לשנות החלטת המליאה.
בהצעת ראש המועצה תמכו ברוב קולות  10חברים ( 4מתנגדים ו 2 -נמנעים).
 .3חינוך -היערכות לשנה"ל תש"ע
א .בי"ס הדר השרון -ראש המועצה דיווח על הפגנת הורים ותלמידים בביה"ס הדר השרון .ביה"ס הושבת
ליום אחד .ההפגנה התקיימה בשל הצפיפות במספר התלמידים מעל התקן המקובל וזאת לקראת שנה"ל
תש"ע .המועצה מטפלת בקבלת האישורים הנדרשים לבניית בי"ס נוסף .קיימים קשיים באישור התב"ע בשל
הדרישה לשינוי תמ"מ .המועצה ביצעה את כל השינויים הנדרשים לאישור תמ"מ ,המחייבת אישור שר
הפנים ופרסום התכנית.
במסגרת תכנית בדק הבית ,המועצה התחייבה לשיפור החט"צים  ,הכולל הרחבת כיתות לימוד והרחבת
חדר מורים.
ב .נתקיימה ישיבת מחאה של הורים מביה"ס בכר רוסו בדבר החלטה לצמצם כיתות לימוד עפ"י החלטת
משרד החינוך המתנגד להפעלת כיתות שלא עפ"י התקן המתחייב ע"י משרד החינוך.
המועצה בשיתוף ועד ההורים פועלת לשינוי רוע הגזירה .ועד ההורים המרכזי החליט לפעול בכל הדרכים
והאמצעים לביטול החלטת משרד החינוך בענין זה.
ג .בי"ס שכטרמן -דווח על בחירת הגברת עמוסי גאולה כמנהלת ביה"ס שכטרמן .המועצה תידרש להקצות
משאבים מיוחדים לקראת שנה"ל תש"ע.
ד .בי"ס אור השרון -דווח על אישור הגברת פרץ רונית כמנהלת קבועה לביה"ס אור השרון.
ה .מנהלת ביה"ס הדר השרון -משרד החינוך פרסם מכרז למנהלת לביה"ס הדר השרון כמחליפה למנהלת
מאיה יופה .כמו כן ,מונתה הגברת יעל פז כמנהלת החט"צ ביה"ס הדר השרון.
ו .דווח על פתיחת כיתת גן חט"צ נוסף וכיתה לחינוך מיוחד בביה"ס בכר רוסו.
ז .המועצה בוחנת אפשרות לפתיחת מרכזי למידה בישובים עין ורד וגאולים.
ח .בדק בית -מוסדות חינוך -המועצה פרסמה מכרזים לביצוע בדק בית במוסדות החינוך לקראת שנה"ל
תש"ע.
 .4ועדה לנושא הסעות
הועדה לנושא הסעות תכונס במהלך הימים הקרובים ותדון בנושא מערך ההסעות ומדיניות המועצה באיגום
וניצול מקסימלי של מערך ההסעות .הועדה תדון בהיבטים נוספים הקשורים לנושא הסעת תלמידים בלב
השרון.
 .5תכנית אב -לב השרון -קידום תכנית השקעות
הסכם שנחתם במליאה הקודמת בין החברה הכלכלית לבין המועצה קבע ,כי החברה הכלכלית תממן עלות
הכנת תכנית אב למועצה ותשיב לעצמה את ההשקעה בתכנית בתשואה שתצמח לה מניהול פרויקטים
שאותם תבצע החברה כנגזרת מהתכנית בעבור המועצה .בהסכם נקבע כי היה והחברה לא תשיב לעצמה
את ההשקעה עד לשנת  2010תפדה המועצה את ההשקעה לחברה.
תכנית האב מצויה בהליכי אישור בועדה המחוזית ואמורה להיות תואמת לתמ"א .35
לאור מצבה הכלכלי של החברה הכלכלית ,ולאור העובדה כי למועצה אין מקורות כספיים לרכישת התכנית,
מומלץ לפנות למשרד הפנים לאשר הלוואה להגשמת תכנית האב.
בסיכום הדיון ,הוחלט לפנות למשרד הפנים לקבלת אישור להלוואה בסך  5מש"ח ,למימוש תכנית האב
ולתכנית ההשקעות הנגזרת ממנה.
 .6אישור חוזים
א .קפיטריה קרית חינוך דרור -הסכם ההפעלה בין המועצה והחברה הכלכלית להקמת קפיטריה לקרית
חינוך דרור יועבר לעיונם של החברים רונן סלטון ואיציק גולדברג ,שיבחנו פרטי ההסכם .במידה והחברים

לא יאשרו את ההסכם יחזור לדיון במליאה.
ב .עבודות בדק בית מוסדות חינוך -אושרו ההסכמים עם הקבלנים" גלעד יעקב ,אלירן יפרח ,עמוס גואטה
ושמעון פרץ לביצוע עבודות בדק בית במוסדות החינוך ,לקראת שנה"ל תש"ע.
ההסכם יועבר לעיונו ואישורו של יו"ר ועדת הביקורת החבר משה רז.
ג .אושר ההסכם עם חברת "סגלוביץ בע"מ" לביצוע עבודות הקמת מעגל תנועה ומסוף הסעות לתלמידים
למוסדות חינוך בישוב נורדיה .טיוטת ההסכם תועבר לעיונו ואישורו של יו"ר ועדת הביקורת החבר משה רז.
 .7אישור פרוטוקולים ועדות מועצה
הפרוטוקולים יאושרו בישיבת המליאה הבאה.
 .8ביטוחי אחריות נושאי משרה -תלמידים
אושר חידוש ביטוח אחריות נושאי משרה וחידוש ביטוח תלמידים למוסדות החינוך לקראת שנה"ל תש"ע.
הערת חבר ,יש לבדוק רצף הביטוחים.
 .9עמותת "ארץ אהבתי"
אושרה ההסכם עם עמותת "ארץ אהבתי".
 .11בי"ס הדר השרון -הוצאה מגבול ו .מ .כפר הס חרות
המליאה מאשרת הוצאת שטח שיפוט ביה"ס הדר השרון מתחום גבולות ועד מקומי כפר הס וועד מקומי
חרות ולהעבירו לתחום שיפוט מ.א .לב השרון.
 .11אוטובוסים מועצה
אושר תבר לרכישת  2אוטובוסים במימון משרד החינוך (חלקה של המועצה בסך  ₪ 208,330לכל אחד).
חלקה של המועצה ימומן מתקציב הסיוע של מפעל הפיס לשנת .2009
 .12הסמכה -פקח מועצה
המועצה האזורית לב-השרון באמצעות ראש המועצה ,מאשרת בזאת ,כי מכח הסמכויות המוקנות עפ"י חוקי
עזר ללב-השרון (פיקוח על כלבים התשס"ב –  )2002ותקנות העבירות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על
כלבים) תשס"ז  ,2007ממנה את הפקח :עופר סער ,מ.ז ,301359709 .לפעול לאכיפת החוק בדבר
לכידה והסגרה של כלבים משוטטים .תוקף המינוי עד .31/12/2009
 .13רכב פקח מועצה -רכב גזבר המועצה
אושר רכישת רכב פקח המועצה בעלות של עד  ,₪ 70,000בהתאם ליתרה בקרן רכבים של המועצה.
אושר החלפת רכב לגזבר המועצה בתנאי ליסינג תפעולי.
 .14אישור לוכד כלבים -גליל ים
נדחה לישיבת המליאה הבאה.
 .15אישור כלבייה -גליל ים ונתניה
נדחה לישיבת המליאה הבאה.
נוסח ההסכם יועבר לעיון חברי המליאה.
 .16אישור פרוטוקול מס'26 :
הדיון נדחה לישיבת המליאה הבאה.

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :איילה יצהרי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,רונית רופא -הדרי ,רונן אלוני
אושר ע"י :עמיר ריטוב -ראש המועצה
נערך ע"י

ברכה מלאכי
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