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 50' ישיבת מליאה מס :נושא הדיון
 
 

 ישיבת מליאה :מטרת הדיון
 19:00-21:00' יום ב 2011פברואר  7 :תאריך
 בבית המועצה :מיקום
 פרוטוקול מליאה - 002 :פורום

, חיים גואטה , גדעון כהן , ארנון מינס , אמנון נגר , אמנון בטיה , וז ! אורי בר מע, אברהם קטרי  :משתתפים
  רן להב, רונן סלטון , קובי רייך, עמיר ריטוב, משה רז, מילי יפרח, יצחק יצחק, יוסי נחמני

 שמעון שריר , רוני שרפי , אליעזר גז , איציק גולדברג, אורה גפני :חסרו
 רונן אלוני, פנינה אמויאל משה , מאיר שביט, ישורון פרסיק, אסף אריכא :וספיםמשתתפים נ

 ח ראש המועצה"דו. 1
 
החליטה לאשר את , 25/1/11המועצה הארצית לתכנון ובנייה בישיבתה מיום  –אזור התעשייה תנובות .א

 .דונם 130 –הרחבת אזור התעשייה של תנובות בהיקף של כ 
 . הוגשה תלונה במשטרה. בשל חשד למעשים פליליים, טוריו של פקח מחלקת הגביהדווח למליאה על פי.ב
ברכות למנהלת ולצוות ההוראה . התקיים טקס מרגש בבית הספר. ס ירוק"ס בכר רוסו הוסמך כבי"ביה.ג

 .להורים וליחידה לאיכות הסביבה שסייעה בקידום והובלת התהליך, לתלמידים, ס"בביה
ס הדר השרון בשל "עה על פרישתה מניהול ביה! ס הודי"אתי סאסי מנהלת ביה' הגב –ס הדר השרון "ביה.ד

פעל ראש המועצה במשרד החינוך לעיכוב פרישתה של , זכייה במשרת פיקוח במשרד החינוך ובעקבות כך
ל ותיעדר יום בשבוע וביום "הוחלט כי המנהלת תכהן עד לסוף שנה. ס לפני סיום שנת הלימודים"מנהלת ביה

 . י סגניתה"תגובה ע זה

 ת מחלקת חינוך/מנהל. 2
 

רונית רופא הדרי תשתתף ' נערכה בדיקה בדבר האפשרות כי הגב, בהתאם להחלטת המליאה האחרונה
המשפטיים מהמשרדים טרם התקבלה תשובה חד משמעית של היועצים , במכרז שיתקיים ביוני הקרוב

ובאופן ישיר עם הגורמים , לאחר בדיקה מול משרד החינוך ומשרד הפנים במחלקות המשפטיות. הרלוונטיים
מסתבר כי אין הלכה ברורה לעניין פרשנות המונח , הרלוונטיים ועם מר ישראל שפיצר ממשרד הפנים

עניין זה הועבר לבדיקתם וטרם . לאו במובן האם כלול ניסיון שנרכש ברשות המקומית ואם" מערכת חינוך"
 . למיטב הבנתנו סוגיה זו מצויה בברור עם שני המשרדים ועמדתם הסופית טרם נתקבלה. ניתנה תשובתם

 
 . ל"כי לרונית רופא ניסיון של מעל שלוש שנים כמפקדת וכקצינה בבסיס הדרכה בצה, יובהר בנוסף

 
ד לערוך "חבר איציק גולדברג כחבר מליאה וכעו! הבתום הדיון נתקבלה הצעת ראש המועצה על מינוי 

 .י כל התכתובת והמסמכים שיוגשו אליו וחוות דעתו תוצג במליאה"בדיקה עפ
 

 . לפרסם מכרז באופן מידי בנוסח שהוצע: בקשת חבר
במידה ועורכי הדין וחבר המליאה איציק גולדברג יצביעו על כך שהעובדת עומדת בתנאי הסף של  :החלטה
במידה ויובהר כי העובדת אינה עומדת ולא תעמוד בתנאי . יובא הנושא לדיון ולהחלטה במליאה ,המכרז



 .המועצה תפרסם מכרז מיידי, הסף

 ת/ת משפטי/מכרז לאיתור יועצ. 3
 .לאחר איתור מקור תקציבי, ידון במליאה באחד מהדיונים הבאים :החלטה

 2008ח מבקר פנים "דו. 4
 
 .2008ח מבקר המועצה לשנת "מר משה רז הציג את ממצאי הביקורת כפי שהוצגו בדור ועדת הביקורת "יו
ראש המועצה . המליאה מאשרת את המלצת ועדת הביקורת למנוי ועדה לרישוי עסקים –רישוי עסקים .1

 .מציע לגבש צוות מקצועי שיבחן את נושא רישוי העסקים ויעבוד בשיתוף עם אנשי המקצוע
המליאה מאשרת את המלצות ומסקנות מבקר המועצה ובכלל זה הכשרת עובדת  –ביטוחים מועצה .2

 .המועצה המטפלת בנושא הביטוחים
פרט להערות המבקר , הוצגה שביעות רצון כללית מניהול קריית חינוך דרור –וך דרור ! קריית חינ.3

 .באחריות המועצה לדאוג שהנהלת הקריה תפעל לתיקונם. בנושאים נקודתיים
המליאה מאשרת את מסקנות המבקר וועדת הביקורת ומאשרת את יישום המסקנות  –גביה  מחלקת.4

 .וההחלטות בהתאם
 
 . ר ועדת הביקורת הודה למבקר המועצה על הכנת החומר במקצועיות"יו
 

 . ראש המועצה הודה לחברי ועדת הביקורת ולמבקר המועצה על עבודתם המסורה
 

הצוות לתיקון . ח המבקר"המלצותיה של ועדת הביקורת לדוהמליאה מאשרת את סיכומיה ו :החלטה
מ מזכיר המועצה ידווחו תוך שלושה חודשים "גזבר המועצה ומ, הליקויים הכולל את סגן ראש המועצה

 ל"י הפירוט הנ"עפ, לועדת הביקורת על תיקון הליקויים
 

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה ד"מס

פנינה אמויאל  הכשרת עובדת המועצה המטפלת בנושא ביטוחים -ביטוחים מועצה  223
  משה
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 י הערות המבקר"לדאוג שהנהלת הקריה תפעל עפ -קרית חינוך דרור  224
 וועדת הביקורת

פנינה אמויאל 
  משה

16/02/2011 

לפעול ליישום המסקנות וההחלטות של ועדת הביקורת  -מחלקת הגביה  225
 ומבקר המועצה

 16/02/2011 שביט מאיר

 

 ת רב תחומי לחוקי עזר/הסמכת מפקח. 5
 :לפעול לפי חוקי העזר המפורטים בכתב המינוי/המליאה ממנה את העובדת צילה הדס לפקח :החלטה

 
 .1990 –ן "התש, (איסור רוכלות)לב השרון ! חוק עזר ל•
 .1990 –א "התשנ, (הוצאת אשפה)חוק עזר ללב השרון •
 .1991 –א "התשנ, (מודעות ושלטים)חוק עזר ללב השרון •
 .1961 –ב "התשכ, (שמירה על הניקיון ואיסור עישון)חוק עזר ללב השרון •
 .1990 –א "התשנ, (מניעת מפגעים ושמירה הסדר והניקיון)חוק עזר ללב השרון •
 .1973 –ג "התשל, (ניקוי מגרשים חצרות וכניסות לבניינים)חוק עזר ללב השרון •
 .1988 –ח "התשמ, (הסדרת גדר חיה)חוק עזר ללב השרון •
 .1963 –ג "התשכ, (הגנת על הצומח)חוק עזר ללב השרון •
 .1988 –ח "התשמ, (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים)חוק עזר ללב השרון •
 .2007 –ז "התשס, (כלבת ופיקוח על כלבים –קנס מינהלי )חוק עזר ללב השרון •

 מושב פורת -אישור שמות רחובות  .6
 .י הועד המקומי"י רשימה שהוגשה ע"עפ, המליאה מאשרת את שמות הרחובות במושב פורת :החלטה

 רים"אישור תב. 7
₪  1,444,603בתוספת תקציב בסך ' ס הדר השרון ב"לביה 1093' ר מס"אושר הגדלת תב- :החלטה

 .ממשרד התחבורה₪  1,400,000 –מהקרנות ו 
 .מקרנות המועצה₪  400,000למועדון משמרת בסך  1009' ר מס"גדלת תב! אושר ה-

http://www.axisis.net/levhasharon/admin_tasks.asp?containerid=0&action=form&id=224
http://www.axisis.net/levhasharon/admin_tasks.asp?containerid=0&action=form&id=225


 .₪ 12,000בסך " שושנה בלב"ולהקמת פרגולה בגן ₪  13,000ר הקמת מגרש פטאנק בסך "אושר תב-

 אישור פרוטוקולים . 8
 .49' אושר פרוטוקול מס :החלטה

 
 

 .משתתפים נוספים, חסרו, משתתפים :תפוצה
 עירית גז, הדסה רוסו, ברכה מלאכי, אתי לוי אוסי, אריאלה מלאכי, איילה יצהרי, אורית אנגל :מכותבים

 ראש המועצה  -עמיר ריטוב  :י"אושר ע

 
 

 

 י"נערך ע
 ברכה מלאכי
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