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 34' ישיבת מליאה מס :מטרת הדיון
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 בבית המועצה :מיקום
 פרוטוקול מליאה - 002 :פורום

משה , מילי יפרח, יצחק יצחק, אמנון נגר , אליעזר גז , איציק גולדברג, אורה גפני, אברהם קטרי  :משתתפים
 שמעון שריר , רן להב , רוני שרפי , קובי רייך, עמיר ריטוב, רז

 רונן סלטון , יוסי נחמני, חיים שגיא, חיים גואטה , גדעון כהן , ארנון מינס , אמנון בטיה , אורי בר מעוז  :חסרו
 פנינה אמויאל משה , מאיר שביט, ישורון פרסיק, אסף אריכא :משתתפים נוספים

 ח ראש המועצה"דו. 1
 
אושר הרכב לועדת השקעות ביתרות כספיות , ל"בהתאם לחוזר מנכ –ועדת השקעות ביתרות כספיות .1

 .פנינה אמויאל משה, רונן סלטון, מאיר שביט: כדקלמן
 .ר הועדה החברה מילי יפרח"כיומונתה : ר ועדת רשות בריאה"יו.2
לסיום הסכם ההתקשרות עם המועצה בדבר איסוף גזם " ורד"דווח על הודעת חברת  –קבלן איסוף גזם .3

תחל בביצוע העבודות החל מתאריך " חכמון"חברת  –המציע השני . 31/7/10מיישובי המועצה בתאריך 
1/8/10 . 

 מועצה -מינוי הסמכת מפקחים . 2
 
באמצעות ראש המועצה מאשרת בזאת כי מכח , "לב השרון"המועצה האזורית  –ת גביה פקח מחלק.א

היא מרשה לפקח , 1950ח "תשי( מועצה אזורית)לצו המועצות המקומיות  63הסמכויות המוקנות לפי סעיף 
להיכנס בכל זמן סביר למקומות ציבוריים ופרטיים בשטח שיפוט , 040836975. ז.אמיר הלל ת: המועצה

 .31/12/10תוקף המינוי הינו עד ליום . כדי לערוך בהם פיקוח ומדידה, עצההמו
מאשרת בזאת כי מכח הסמכויות , המועצה האזורית לב השרון באמצעות ראש המועצה –פקח חוקי עזר .ב

 –קנס מינהלי )ותקנות העבירות ( 2002 –ב "פיקוח על כלבים התשס)י חוקי עזר ללב השרון "המוקנות עפ
לפעול לאכיפת  27892124. ז.ת, חן אלקלעי: ממנה את הפקח, 2007ז "תשס( קוח על כלביםכלבת ופי

 .31/12/10תוקף המינוי הינו עד ליום . החוק בדבר לכידה והסגרה של כלבים משוטטים
אכיפה )לאור כניסתו של חוק הרשויות המקומיות  –ציון דוד ומשה פינסקי  –הסמכת עובדי המועצה .ג

מסמיכה המועצה את העובדים ציון דוד ומשה פינסקי לפעול , (2008ח "ויות מפקחים התשססמכ –סביבתית 
 .לחוק( א) 8י חוק אכיפה סביבתית כמשמעותו בסעיף "עפ" עובד מוסמך"כ

 מרכז תחבורה. 3
 

נתקבל האישור העקרוני של הנהלת מינהל מקרקעי ישראל להקצות למועצה בפטור ממכרז , 8/6/10ביום 
, 5/62/י תוכנית צש"עפ"( המקרקעין: "להלן) 2010מגרש  5חלקה  9048ין הידועים כגוש את המקרקע

 . לתקנות חובת המכרזים( 28) 3בהתאם לתקנה , בכפוף לאישור וועדת הפטור של מועצה מקרקעי ישראל
נדרשת המועצה להעביר לידי המינהל מסמכים , לצורך קידום ההליכים לאישור הקצאת המקרקעין למועצה

 .י"שונים וכן לבטל את ההפקעה הקיימת בנוגע למקרקעין ולהחזיר לרשות ממ



 :החליטה מליאת המועצה כדלקמן, אי לכך
אנו מחליטים על החזרת , על מנת לקדם את הליכי אישור ההקצאה של המקרקעין ובכפוף להקצאה כאמור

 . המקרקעין לרשות המינהל

 תכנית השקעות  –אישור פרויקטים . 4
 

י "מ הכלולים בתוכנית ההשקעות כפי שאושרו ע"המועצה מר אסף אריכא הציג את הפרויקטים הר מהנדס
 . מ מאושרים לביצוע במסגרת שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך"הפרויקטים הר. מליאת המועצה

 (.ס שכטרמן"במתחם ביה)שיפוץ מבנים משרדי השרות הפסיכולוגי .1
 (.תקציב מפעל הפיס והרשות המקומית)ס בכר רוסו "קירוי מגרש ספורט ביה.2
 .ביצוע הצללות ותחנות הסעה -ס לב הפרדס "ביה.3
התוספת . ר שאושר למטרה זו"לתב₪  150,000אושרה תוספת של  –מוסדות חינוך  –כיבוי אש .4

 400,000כ היקף העבודות "סה. התקציבית נובעת בשל השלמת פרויקט כיבוי אש בבתי הספר וגני ילדים
₪. 
 .כנון מבנה המועצה וביצוע מעקה בטיחות במשרדי המועצהת.5

5 . 
 

 .ח מעקב אחר החלטות בהתאם להחלטת המועצה"סוכם להנפיק דו: הערת חבר

 
 

 .משתתפים נוספים, חסרו, משתתפים :תפוצה
, תחברה כלכלי -סמדר קרן , הדסה רוסו, אתי לוי אוסי, אריאלה מלאכי, איילה יצהרי, אורית אנגל :מכותבים
 רונן אלוני, עירית גז
 ראש המועצה  -עמיר ריטוב  :י"אושר ע
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