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 ח ראש המועצה"דו. 1
 
 (.ל"בנו של אילן רמון ז)המליאה מביעה צער רב על נפילתו של הטייס אסף רמון  -ל"אסף רמון ז. א
 . 16/9/09ההנהלה אמורה לקיים דיון מיוחד בנושא בישיבתה שתתקיים ביום  -מרכז תחבורה. ב

 .ינים ביחס להקמת מרכז התחבורהראש המועצה הציג את השתלשלות העני
 

המליאה מאשרת הצעת ראש המועצה להסמיך את ההנהלה לקבל החלטות על בסיס הנתונים כפי שהוצגו 
 . לחברי המליאה ועל סמך המסמכים שנשלחו לעיון חברי המליאה

 
 :הנושאים שיועברו לדיון בהנהלה הינם

 .מיום קבלת אישור שר הפנים להסכם, חודשים 11 -שנים ו 24החלת ההסכם עם היזמים לתקופה של . 1
 .י המועצה"אישור אופציה להשכרת מבנה המשרדים ע. 2
 
הנושא המרכזי בו נדרשה המועצה . ע"ל תש"דווח על היערכות המועצה לקראת פתיחת שנה -חינוך. ג

 . לפעול היינו הקטנת מספר התלמידים בכיתות בבתי הספר היסודיים
 .מת שעות מעבר לשעות משרד החינוך ולכך השלכות אף לעתידהמועצה נדרשת לממן השל

 .המועצה עורכת תכנית לחידוש המבנים והתשתיות בתיאום עם ועד ההורים -בית הספר בכר רוסו
 .המועצה נערכת לשיקום חזות מבנה בית הספר במהלך חופשת סוכות -בית הספר אור השרון

 .ס"נערכו שיפורים בתשתיות ובמתחם ביה. ס"המועצה קלטה מנהלת לביה -בית ספר שכטרמן
 .ס"המועצה ביצעה שינויים במבנה חטיבה צעירה ותציב מבנה שירותים במתחם ביה -בית ספר הדר השרון

 
במסגרת התכנית נערכת המועצה לבחון תכנית חומש בתחום הבינוי בכל מוסדות  -תכנית אב לחינוך. ד

 .החינוך של המועצה
 

ח שבוצעו במסגרת עבודות בדק הבית והכנת מוסדות "מש 2ההוצאות בסך  ח על"קבלת דו: הערת חבר
 .ע ובהתבסס על החלטות ועדת מכרזים"ל תש"החינוך לקראת שנה

 .הדוח יופץ לחברי המליאה
 

 .ח"מש 3.2 -הדוח הרבעוני מעיד על גירעון של כ -30/6/09 -נכון ל -דוח רבעוני שני. ה
 .בארנונהמשרד הפנים טרם אישר הבקשה להעלאה 



 
לקשרי הידידות בין הערים  30 -ראש המועצה דיווח על ביקורו בעיר וויטן לרגל חגיגות ה -ביקור בעיר וויטן. ו

 .התאומות לוויטן

 החקלאות. המלצה למ-פרוייקט שיקום תשתיות בישוב הותיק. 2
 

הצעת ראש המועצה להגיש למשרד החקלאות את כלל הישובים שהגישו בקשותיהם למועצה עד לתאריך 
המלצת המועצה הינה בכפוף לכך , תוך מתן עדיפות למושב פורת כישוב המומלץ הראשון,14.9.09

ח הישוב והסכום שיאושר לישוב שיבחר יכלל במסגרת תכנית ההשקעות "שההשתתפות העצמית תהא ע
 .עצהשל המו

, ניצני עוז, כפר יעבץ, עזריאל, כפר הס, חרות, גנות הדר, עין ורד, פורת: הישובים שהגישו בקשות הינם
 .גאולים

 
 .המועצה תמליץ על כל הישובים באופן שיוויוני -הצעת החבר רן להב

 
 .חברים 10בסיכום הדיון ובהצבעה אושרה הצעת ראש המועצה ברוב של 

 .םחברי 6בהצעת רן להב תמכו 
 .חבר אחד נמנע

 החברה הכלכלית -בדיקת התיכנות פרוייקטים. 3
 
 תחנת מעבר. א
 רכישת אוטובוסים. ב
 

 :המליאה מאשרת בדיקת היתכנות פרוייקטים
 .הקמת תחנת מעבר לאיסוף פסולת במשבצת מושב תנובות. 1
י "יתכנות הכלכלית עבדיקת הה. י החברה הכלכלית"רכישת אוטובוסים להסעות תלמידי המועצה ע. 2

 .החברה לא תטיל עלויות על המועצה
 .הנושא יובא לדיון במליאה, במידה וידרשו הוצאות כספיות

 בקשה לתוספת תקציב -מרכז תיעוד. 4
 

בכפוף למקור תקציבי ואישור , ח לעמותת מרכז התיעוד"ש 35,000המליאה מאשרת תוספת תקציב בסך 
 .ועדת התמיכות של המועצה

 ורדה וולצוביץ -ת"הסכם הארכת חל. 5
 

 .30.6.2010עד לתאריך , ת לשנה נוספת"אושרה פניית העובדת להארכת תקופת החל
המועצה מתבקשת לבדוק באם קיים צורך לקיים ועדת קבלה לעובד מועצה במועד : נרשמה הערת החבר

 .ת"שובו לעבודה לאחר תקופת החל

 הצבת שלטים. 6
 

 .אתרים בתחומי המועצה 6 -המליאה מאשרת קבלת הצעות להצבת שלטי חוצות מוארים ב
י המלצת "תפרסם המועצה הודעה לקבלת הצעות נוספות וזאת עפ, לאור העובדה שהוגשה הצעה אחת

 .מ"היוע
יש לקבל את אישור הועד המקומי במקום . ח המפרסם"עלויות חיבור וצריכת החשמל יהא ע, הצבת השלט

 .רששנד
 .תיבדק האפשרות לחיבור השלט למתקן סלולארי

 2008שנת  -אישור הנחות חובות עבר. 7
 

 .בגין חובות עבר, בארנונה 25%המליאה אישרה מתן הנחה בשיעור של 
י "וזאת עפ, בגין חובות עבר 2008מאשרת המליאה העברת רשימת ההנחות משנת , לאור הערת המבקר
 .נוהל מחיקת חובות

 .י ועדת הנחות"ד למתן הנחות ע"מ חו"יכין היוע, ר ועדת הנחות"לפניית יו בהתאם

 ניצני עוז ומשמרת, שער אפרים -חוק עזר שירותי שמירה. 8
 

י חוק עזר ללב השרון "ניצני עוז ומשמרת לפעול עפ, המליאה מסמיכה את הועדים המקומיים שער אפרים



 (.1997)ז "לשירותי שמירה תשנ

 אישור חוזים. 9
 

 :המליאה מאשרת את ההסכמים כדלקמן
 
 .להכנת מכרז לתוכנת שכר, אושר ההסכם עם מניב הכנסות ניהול יעוץ וביצוע. א

 .יש לבדוק דרישות ביטוח אחריות מקצועית מהיועץ
 .י המועצה בכיכר בצומת מושב עין ורד"צ לתחזוקת גינון ע"אושר ההסכם עם מע. ב
 .ם עם החבר בצלאל משה לשכירות דירת בנות שרות לאומי אושר הארכת ההסכ. ג
 .אושר ההסכם עם תנועת המושבים להפעלת גרעין עודד. ד

נרשמה , כמו כן. מ ביחס לפטור ממכרז לתנועת בני המושבים"ד מהיוע"נרשמה הערת חבר לקבלת חו
 .הערת חבר ביחס לשיפוץ מבנה דירת גרעין עודד

לביצוע אבטחת מוסדות חינוך ומשרדי המועצה עד לתאריך " בטחוןניב "אושר ההסכם עם חברת . ה
 .ל"י מכרז חשכ"עפ, 30.7.2010

 .טרם נתקבלה החלטת ועדת מכרזים ביחס למצעים הזוכים -מסיעים -הסכם הסעות תלמידים. ו
עד לתאריך , לביצוע עבודות פינוי אשפה ביתית בישובי המועצה" מפעת"אושר ההסכם עם חברת . ז

30.8.2012 . 
 .30.8.2012עד לתאריך , מ לביצוע עבודות פינוי גזם.ו.אושר ההסכם עם חברת ורד. ח
 6ההתקשרות לתקופת ניסיון של , אושר ההסכם עם חברת קישורית לאספקת שירותי מוקד למועצה. ט

 .חודשים

 אישור פרוטוקולים ועדות מועצה. 10
 

 :קמןהמליאה מאשרת פרוטוקולים ועדות מועצה כדל
 20.7.09מיום  -10' ועדת חינוך מס. א
 7.7.09מיום  -2/09' ועדת איכות הסביבה מס. ב
 14.7.09מיום  - 8' ועדה מוניציפאלית מס. ג
  16.7.09ועדה לקשרי חוץ מיום . ד
  17.8.09, 13.8.09, 9.8.09, 28.7.09, 6.7.09, 2.7.09: מתאריכים -ועדות מכרזים. ה
 

 .ועדה לפרוטוקולר ה"הסבר יו: הערת חבר

 ע"ל תש"אישור נחיצויות משרה לקראת שנה. 11
 

מושב " בית פליקס"אושרה הפנייה למשרד הפנים לקבלת נחיצות משרה לתפקיד מזכירה במרכז הטיפולי 
 .בשיעור משרה חלקית, בני דרור

 28' אישור פרוטוקול מס. 12
 

 יאושר בישיבה הבאה

 הרמת כוסית לשנה החדשה. 13
 

 .ראש המועצה בירך את חברי המליאה ובני משפחותם ואת תושבי לב השרון לרגל השנה החדשה
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