 22דצמבר 2011
מס .הדיון170/2011 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :ישיבת מליאה

נושא הדיון :ישיבת מליאה מס' 55
מטרת הדיון :ישיבת מליאה 55
תאריך 4 :יולי  2011יום ב' 19:30-21:30
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורה גפני ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,יצחק יצחק,
מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון
חסרו :אליעזר גז  ,ארנון מינס  ,גדעון כהן  ,חיים גואטה  ,יוסי נחמני ,רן להב  ,שמעון שריר
משתתפים נוספים :אסף אריכא ,ישורון פרסיק ,מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
•כנס אחווה:
דווח על דיון שנתקיים בכנס אחווה ,בהשתתפות ראש המועצה בנושא החלטת בג"צ מס'  1101בדבר פיצול
יחידות דיור בנחלות החקלאיות ( 2.5יחי' למשק).
•בכנס ראשי מועצות אזוריות נדונו הנושאים הבאים:
א.מענקי איזון (אינו רלוונטי למועצה האזורית לב השרון ,נטולת מענק)
ב.העלאת תעריפי הארנונה לתעריף נורמטיבי באזורי תעסוקה במדורג בשיעור של עד  25%לשנה (רלוונטי
למועצה החל משנת .)2012
ג.בחינה אסטרטגית של מרכז המועצות האזוריות ומגמות עתידיות.
•תמ"א :35
דווח כי הוולנת"א המליצה לוועדה הארצית להמשיך את הקפאת המרקמים העירוניים .נקבע כי על הרשויות
העירוניות למצות את רזרבות הקרקע שברשותן טרם פתיחת המרקמים העירוניים.
•פרסי הצטיינות  -מוסדות מועצה:
א.מחלקת החינוך במועצה זכתה בפרס חינוך מחוזי של מחוז המרכז.
ב.מחלקת הנוער במועצה זכתה בפרס הצטיינות ארצי.
ג.מנהל קריית חינוך דרור ,ד"ר אהוד מנור זכה בפרס רוטשילד ובנוסף אף הוענק לד"ר מנור אות יקיר
המועצה.
ד.אב הבית בבי"ס לב הפרדס – העובד אפרים זיגדון נבחר לעובד מצטיין של המועצה לשנת .2011
•בדק הבית :2011
דווח כי עיקר המאמץ מושקע בביה"ס הדר השרון ב' בתחום התשתיות.
לאור הדרישה לתוספת בעבודות בתחום בדק הבית ותחזוקת מוסדות החינוך ,נוצר חוסר בתקצוב
להצטיידות בר-קיימא.
•מכרזי כוח אדם:
א.בועדת הבחינה (קבלה) ,לא נמצאו מועמדים מתאימים למכרזי מוסדות החינוך (מנהל הדר השרון ומנהל
קריית חינוך דרור).
ב.מכרז מנהל מחלקת חינוך פוצל לשני ימי ראיונות .סבב ראשון התקיים בחודש מאי וסבב שני יתקיים
בתאריך .25/7/2011
•מד"א אזורי – תחנת משנה:

דווח על הצבת שלוחת מד"א בתחום לב השרון במשרדי מחלקת התחבורה לתקופת ניסיון וללא עלות
כספית.
•תרגיל מפנה :5
במסגרת תרגיל מפנה  5של פיקוד העורף ,הוצגה בעיית צח"י (צוות חרום יישובי) ביישובים עקב מחסור
במתנדבים .בנוסף ,הוצגה בעיית המקלוט בתחום היישוב הוותיק ובמוסדות הציבור .
•בכינוס פורום יושבי ראשי וועדים המקומיים ,הוצגה בעיית צוותי החרום היישוביים ונושא אחזקת המקלטים
ביישובים.
•עפ"י החלטת מליאה (פרוטוקול  ,)53דיווח גזבר המועצה על הגידול בחובות ארנונה לשנת התקציב .2009
 .2דוחות כספיים תאגידים
החלטה :המליאה מאשרת הגשת דו"חות כספיים עד לשנת ( 2009כולל) עבור התאגידים הבאים :החברה
לטיפול במי לב השרון ,תאגיד קלנסווה ,החברה הכלכלית ,עמותת הספורט ,מרכז תיעוד ועמותת דורות.
 .3ניקוז נחל תאנים ונחל דרור
א.גשר אירי נחל תאנים -בין ניצני עוז לשער אפרים ,רשות הניקוז הציעה למועצה להסדיר הקמת גשר בנחל
תאנים שיפתור את בעיית ההצפות באזור וכן יסדיר בעיה בטיחותית תעבורתית בתוואי הכביש המקשר בין
שער אפרים לניצני עוז וימנע נזקי הצפות בתקופת החורף .המועצה נדרשת להשתתף במצ'ינג מדורג של
( 30%כ – )₪ 250,000
ב.נחל דרור  -בית העלמין אזורי – רשות הניקוז מציעה להסדיר תעלת הניקוז החוצה את בית העלמין
האזורי .המדובר בחלוקת תקצוב של  1/3עמותה 1/3 ,תל מונד  1/3 ,לב השרון.
החלטה :א .גשר אירי נחל תנינים  -המועצה תנהל משא ומתן עם רשות הניקוז להקטנת גובה ההשתתפות
ותחילת העבודה.
ב .נחל דרור  -בית העלמין אזורי  -אושרה השתתפות הרשות בגובה של עד  1/3מעלות העבודות (הערכת
ההשתתפות הנדרשת משלושת הגורמים יחד ,הינה בגובה של כ – .)₪ 150,000
 .4אישור פיטורין
החלטה :המליאה מאשרת את החלטת המועצה לסיום עבודתה של העובדת אפרת שטראוס – רכזת חינוך
סביבתי .המועצה תפרסם מכרז למשרה.
 .5שכר מבקר המועצה
החלטה :הוחלט לדחות את הדיון למסגרת התקציב לשנת .2012
 .6מינוי צוות מעקב לתיקון ליקויים בדוחות הביקורת
המליאה מינתה צוות לבדיקה ויישום המלצות דו"ח ביקורת מטעם מבקר המדינה .הרכב הועדה :סגן ראש
המועצה – מר יצחק יצחק ,מזכיר המועצה – גב' פנינה אמויאל משה וגזבר המועצה – מר מאיר שביט.
החלטה :הצוות יקיים דיון בהערות מבקר המדינה ויבחן דרכים ליישום המלצותיו.
 .7אישור קבלן זוכה למכרז פיתוח בתי ספר
הקבלן שמבצע את עבודות הפיתוח בבית ספר הדר השרון ב' נבחר במכרז של החברה למשק וכלכלה ולכן
קיים פטור ממכרז לעבודות הנ"ל.
 .8דו"ח רבעוני ראשון 2111
החלטה :המליאה מאשרת את הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת התקציב  2011המעיד על איזון תקציבי.
 .9אישור צווי מיסים ותקציבים  -ועדים מקומיים
•בישיבת מליאת המועצה מיום ( 28/2/2011פרוטוקול מס'  .)51עקב טעות סופר ,הושמט מושב תנובות
בסעיף הסמכת הועד המקומי ואישור צווי המיסים והתקציבים לשנת .2011
•הוצגה עמדת מושב גאולים ובקשתו לאישור צו המיסים ומסגרת התקציב לשנת  ,2011וזאת למרות שאינו
תואם את הנחית היועץ המשפטי וזאת בשל הסיבות המייחדות את מושב גאולים.
החלטה.1 :המליאה מאשרת הוספת מושב תנובות לאישור צווי המיסים והתקציבים לשנת ,2011
בפרוטוקול מליאה מס'  ,51שהתקיים בתאריך  ,28/2/2011למעט אגרת שמירה.
.2צווי מיסים – ועדים מקומיים:
בהתאם להוראת סעיף ( 133א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,1958 -הוחלט
להסמיך את הוועדים המקומיים צור משה ,פורת ,שער אפרים ,להטיל ולגבות ארנונה לשנת התקציב 2011
בתחום הנהלתם בהתאם לצו המסים שהוגש על ידם למועצה.
.3חוק עזר – אגרת שמירה:

הוחלט להסמיך את הועדים המקומיים צור משה ,פורת ושער אפרים להפעיל שירותי שמירה ולבצע פעולות
נלוות ,לרבות גביית אגרת שמירה ,והכל בהתאם להוראות חוק העזר ללב השרון (שירותי שמירה),
התשנ"ז.1997-
.4תקציבי ועדים מקומיים :האצלת סמכות – ועדים מקומיים – סוגי שירותים:
בהתאם לסמכותה עפ"י סעיף 63ה' ו  132 -לצו המועצות האזוריות (מקומיות) התשי"ח  ,1958מחליטה
המליאה להאציל לועדים המקומיים שבתחומה את הסמכויות הר"מ:
א.מנהל כללי – שכר ,הנהלת חשבונות ,הוצאות משרדיות ,הוצאות משפטיות.
ב.שמירה ובטחון.
ג.אחזקת מוסדות ציבור.
ד.גינון.
ה.ספורט מקומי כולל מתקני ספורט.
ו.תרבות :חוגים ,נוער – גרעינר ,אירועים מקומיים – חוגים ,טיולים וכו'.
ז.ספריה מקומית.
ח.קשישים – מקומי.
ט.דת – שרותי דת כללי.
י.איגוד ערים כיבוי אש.
יא.ביטוחים – אחריות נושאי משרה.
יב.תרומות ומתנות.
יג.שילוט הכוונה ופרסום.
יד.ריסוסים והדברות.
טו.אחזקת כבישים ומדרכות.
טז.ניקוז מקומי.
יז.בתי עלמין.
יח.אחזקת מקלטים.
יט.טיאוט רחובות.
כ.איכות סביבה – פינוי פסולת ,גזם ואשפה.
כא.כבישים ומדרכות – אחזקה שוטפת.
כב.ניקוז מקומי.
כג.אחזקת מקלטים.
.5היועץ המשפטי של המועצה יידרש להתייחס בכתב לפניית מושב גאולים .במידה ולא תינתן התייחסות
בכתב ,תאושר בקשת הוועד המקומי ,למרות שאינה תואמת את הנחיית היועץ המשפטי .
.6מכיוון ומושב יעבץ ומושב גאולים הגישו צווי מיסים למסגרות תקציב אשר אינם תואמים להנחיית היועץ
המשפטי ,לא תוקפא העברת כספים עפ"י החלטת מליאה  ,53עד לקבלת עמדת היועץ המשפטי.
 .11מינוי ממונה על חוק חופש המידע
הנושא לא נדון בישיבת המליאה
 .12אישור פתיחת חשבון לפיתוח בבנק לאומי
החלטה :המליאה מאשרת פתיחת חשבון בבנק לאומי סניף תל מונד ,עבור פיתוח בתי עלמין ומוסדות דת.
 .13אישור פרוטוקולים
החלטה.1 :המליאה מאשרת פרוטוקול ועדת גמלאות.
.2המליאה מאשרת פרוטוקול מליאה מס' .53
 .14אישור תב"רים
החלטה :א.אושר תב"ר ע"ס  ,₪ 400.000לבית כנסת במושב חרות ,מתקציב משרד הדתות ,בתוספת
מצי'נג (השתתפות היישוב בשיעור של  )20%עפ"י המלצת ועדת ההשקעות.
ב.אושרה הגדלת תב"ר בדק הבית בסכום של .₪ 300.000

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו ,עירית גז ,רונן
אלוני
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה  -מזכיר המועצה

נערך ע"י
ברכה מלאכי

הופק במערכת ניהול דיונים והחלטות www.axisis.net C&D Manager On Line System -

