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 :ח ראש המועצה"דו .1

התקדמות בתכנון הקמת בית ספר הדר דווח על ה - 'בשלב  -השרון-ס הדר"הקמת בי .א
רן להב ורונן  :החברים. אדריכל מתכנןנבחר כגידי פובזנר . בצמוד לקיים 'השרון ב

 .יצורפו לועדת ההיגוי מטעם המועצה, סלטון
 . 'בשלב השרון -זורי רישום לבית ספר הדרדווח על הקמת ועדה לא .ב

 .מומלץ שהועדה תורכב מחברים מישובי הגוש הצפוני
ההנהלה שולחת ברכות למדור הנוער  .מועמד לפרס ארצי על פעילותומדור הנוער  .ג

עוסקים במלאכה על פעילותם הפורייה לרותם עמוס מנהלת המדור ולכל הו
 .והמבורכת

 .למדינה 60 -צה נערכת לציון חגיגות ההמוע - שנה למדינה 60חגיגות  .ד
הובהר לחברי ההנהלה על החובה לאשר את  -ועדים מקומיים -צוי מיסים מועצה .ה

 -אוצר)החלטת השרים  לאור. בכל שנה 29/11/07 -צוי המיסים לא יאוחר מתאריך ה
מצו המיסים של המועצה ומאחר  30%שצו המיסים של הועדים לא יעלה על ( פנים

אין טעם  לכך . 29/11/07 -והתאריך הקובע להגשת בקשות לא יאוחר מתאריך ה
לקראת השנים הבאות יוגשו  .שהועד המקומי יגיש בקשה לאישור שינוי חריג

 . הקובע בקשות במועד
יכול להגיש , מזה של המועצה 30% -סיווג המגורים שלו נמוך מ ועד מקומי אשר

ובשנה הבאה לבקש  30%עד לגובה  2006בקשה להעלאה חד פעמית שיקלית לשנת 
 .29/11/08 -לא יאוחר מ, פעם נוספת העלאה קבועה עד לגובה המותר

 



 

, ₪ 40,000.-ס "נתקבל תקציב ממשרד הרווחה ע -ח פיקוד העורף"תכנית לשע .ו
 .לשם בניית תוכנית לשעת חירום למועצה ₪ 20,000.- -צה תשתתף בהמוע

 
-  ח ראש המועצה אושר"דו -

 
ת המליאה וואת החלט הנושאראש המועצה הציג את  -השרון-ס הדר"הסעות לביה .2

אביחי סימנר : זמנו נציגות ההוריםוה, לשם כך, ת וביקש לבחון זאת מחדשוהקודמ
במערך ההסעות  ושא ואת בקשתם לשנות את הסבבאשר העלו הנ, ואבי זילברשטיין

 .ידם שתי חלופות-כמו כן הוצגו על. ולבצע רוטציה
, אבי קטרי, שעתאל יצחק: חברי הועדה. הוחלט להקים ועדה להמשך בחינת הנושא

 .יוסי דייןו רונית רופא הדרי -די המועצה מעוז בשיתוף עוב-אורי בר, ארנון מינס
 .14/1/08ותיה עד לתאריך הועדה נתבקשה להגיש המלצ 

  
- א ו ש ר  -

 
המועצה הביא לידיעת ההנהלה את הבעייתיות הקיימת בשוני שבין  ראש -אגרת ביוב .3

 .ד בשכונות ההרחבה"יח לבין שיטת חיוב אגרת ביוב של הבתים בנחלות החקלאיות
, השרון להקים ועדה מקרב חברי הנהלה-ל תאגיד מי לב"ראש המועצה הטיל על מנכ

ההנהלה והמליאה . יעוץ חיצוני' דשת של הנושא באמצעות חבלצורך בחינה מחו מליאה
  .ידונו בהמלצת הועדה

- א ו ש ר  -
 
הצעות שונות להתקשרות עם חברות ליעוץ דווח על  -התקשרות עם חברה ליעוץ ארגוני .4

אורי , (ר"יו) יצחק שעתאל: ונציגות מהמועצה לליווי התהליך מליאה ' מונו חב. ארגוני
 .ומרכזת הועדה פנינה משהמשה רז , רוני שרפי, אורה גפני, מעוז-בר

 
- א ו ש ר  -

 
: לפרויקט, מהיחידה לאיכות הסביבה₪  216,000ס "נתקבל תקציב ע -תכנית דרך הלב .5

יב בסדר העדיפויות לניצול התקצ, אסף קשטןהמתכנן י "ע התוכנית הוצגה". דרך הלב"
   :                                                                                                                     מפורט לביצוע תכנון מוצעים מקטעים ל

 (מ"ק 4) תל שבח  -ש תנובות "מט -ניצני עוז  -מקטע ראשון  משער אפריים  
 (מ"ק  3.25)יער אילנות  -ר משה צו -צורן  -עין שריד  -מקטע שני  מעין ורד       
 (מ "ק 2.25)כפר הס  -הדר השרון  -חרות  -מקטע שלישי  ממשמרת       
 .ל"הוחלט לאשר  את ניצול התקציב לתכנון המקטעים הנ      

 
- א ו ש ר-                                                                  

 
נתקבלו . י היחידה לאיכות הסביבה"הוצגה ע התוכנית -"בר קיימא" פיתוח תכנית  . 6

 . לליווי התהליך  הצעות ממתכננים שונים
 .הנושא בישיבת ההנהלה את שהיועצת עידית הוד תציג  מחליטהההנהלה       
 .לא לאשר את ההתקשרות לליווי מקצועי חיצוני הוחלט בשלב זה      

 
 -ר א ו ש  -

 
 



 
משרד החקלאות מתקציב כי ניתן להשיג ,  המועצה  דיווח שרא -השרוןלב  -תוכנית אב .7

  .ג ותידון בהנהלה ובמליאהשתוצ, אב לב השרוןתוכנית למימון 
 

- א ו ש ר  -
 

את התחייבות המועצה למשרד  ההנהלהגזבר הציג בפני ה -%5 -העלאת הארנונה ב .8
 .כחלק מסיוע משרד הפנים לרשות , 5%נונה בשעור להעלאת אר הפנים

י  הפרוטוקולים להעלאה קבועה "המועצה הקודם ומליאת המועצה התחייבו עפ ראש
נדרשה המועצה לאשר , מאחר ומטעמים טכנים לא אושרה בקשת הרשות .בשעור זה

תאושר  29/11/07ועד לתאריך  2008לשנת  5%העלאת ארנונה חד פעמית שולית בשעור 
 . ואילך 2009העלאה זו באופן קבוע לשנת 

 .קיום ההתחייבות כנדרשו 5% -ההעלאה בארנונה בשרת ההנהלה מא 
  

- א ו ש ר  -
 

על בסיס שנת  2008ההנהלה דיווחה על ההכנות להגשת תקציב  -2008תקציב לשנת  .9
דווח להנהלה כי מסתמן קושי להגיש תקציב מאוזן . ₪ 130,000,000.-כ בהיקף של  2007

, הובהר לחברים. ביטול מענק האיזוןהמועצה לגשר באופן מיידי על בידי יכולת  שכן אין
ובו יכלול כאשר בר, 2007מליאה עד סוף דצמבר המאוזן יוגש לאישור ה כי התקציב

 הוצאות מותנות 
 .עד למציאת מנגנון לכיסוי הפער בהכנסות לעומת ההוצאות ההכרחיות 
 

- א ו ש ר  -
 

 :רים"אישור תב .10
 .₪ 250,000.-ס "ע" הפרדס-לב" ס"ר קירוי מגרש ספורט בבי"אושר הגדלה לתב - 
 .₪ 100,000.-ס "ע' ב" השרון-הדר"ס "ר לעבודות ראשוניות ביה"אושר תב - 

 
- א ו ש ר  -

 
מאשרת הרכב ועדת בחינה קבלה לקליטת  ההנהלה -עובדי מועצה( קבלה)ועדת בחינה  .11

 . וזאת בהתאם לדרישת משרד הפנים, עובדים ברשות המקומית
י ראש "נציג הציבור יקבע ע. כנציג המועצה נקבע, ראש המועצה סגן -יצחק שעתאל 
  .המועצה וסגנו

  
- א ו ש ר  -

 
 
 
 
 

         __________________       _____________________ 
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