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מספרנו01180408 :

פרוטוקול הנהלת המועצה מס'  3מיום 31/3/08
משתתפים :עמיר ריטוב ,יצחק שעתאל ,אורי בר מעוז ,רוני שרפי ,אבי קטרי ,אלי גז,
רונן סלטון ,איציק גולדברג ,ארנון מינס ,אורה גפני ,אמנון בטיה.
נוספים :שמעון שריר ,משה רז ,מאיר שביט.
להלן סדר היום:
 1.דו"ח ראש המועצה.
 2.תקציב 2008.
 3.ועדת מלגות.
 4.צעדת לב-השרון.
 5.אישור פרוטוקול סבב הסעות הדר-השרון.
 6.חדר כושר עמותת "דורות".
 .7עמותת דורות.
 .1דו"ח ראש המועצה -
א .מבצע נקיון סדר פסח:
הוחלט לבטל את מבצע נקיון לקראת חג הפסח בשל אילוצים בטיחותיים
בהפעלת הנוער במבצע.
ב .פרוייקט הצלחת השרון:
הועדה לתכנון ובניה המליצה על שימוש חריג לפרוייקט גולף במתחם תחנת
שידור "הילל" בשל הגשת ערר על תשלום ארנונה ,לא ממושה ההקלה לפטור
מארנונה למשך שלושה חודשים.
ג .פרוייקטים מועצה:
דווח על פגישה שנתקיימה עם מתכנן מחוז המרכז לקידום פרוייקטים כפי
שהוצגו ע"י החברה הכלכלית.
ד .ביה"ס הדר-השרון  -שלב ב':
דווח על עמדת הועדה המחוזית למיקומו המתוכנן של ביה"ס "הדר-השרון" -
שלב ב' ,בשל הקרבה לשכונת מגורים בתל-מונד.
ה .מתקני שעשועים בישובי המועצה:
דווח על הצעת משרד התמ"ת על סגירת גני שעשועים במס' ישובים במועצה.
ההנחיה לבצע את התיקונים ולחייב את הועדים המקומיים.
ההנהלה תקיים דיון מיוחד בנושא.
ו .כיכר כביש  562פארק השרון:
דווח על הדיונים עם מועצה מקומית קדימה לפיתוח הכיכר בכביש  ,562ראש
המועצה מוסמך לקדם הטיפול בנושא.
ז .כיכר כניסה קדימה-צורן:
דווח על תלונות שנתקבלו על כיכר בכניסה לישוב קדימה-צורן כביש ()5613
תקבע פגישה עם מע"צ לבדיקת התלונות.
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פרס ע"ש ליאון רקנטי למח' רווחה:
מח' הרווחה אחת המועמדות מבין  8רשויות מקומיות בארץ לקבלת פרס ע"ש
ליאון רקנטי לפרוייקט בנושא אלימות במשפחה העברה בינדורית.
המחלקה משמשת כמודל בתחום ברמה הארצית.
איחולי הצלחה לזכיה בפרס.
שולחן עגול  -מח' נוער:
"שולחן עגול"  -מח' נוער דווח על קיומו של שולחן עגול בנושא פעילות הנוער
ותנועת הנוער .משרד החינוך מתקצב פרוייקט זה.
אימוץ מועצה אזורית שער הנגב:
המועצה תאמץ משפחות ובני נוער ממועצה אזורית שער הנגב.
דו"ח כספי ראשון לשנת :2007
דווח על מגמה לגרעון צפוי של כ ₪ 500.- -בדו"ח הכספי נכון לסוף שנת
התקציב .2007
ביקור שר החקלאות:
דווח על ביקור שר החקלאות בישובי המועצה כולל מפגש עם הועדה החקלאית
ותושבים .הנושאים המרכזיים שנדונו מכסימום המים ונזקי הקרה.
ביקור השר להגנת הסביבה:
דווח על ביקורו של השר להגנת הסביבה ח"כ גדעון עזרא בישובי המועצה.
הוצגו פרוייקטים בנושא איכות הסביבה המועצה.
ועדה לנושא שער-אפרים:
ההנהלה מאשרת הרכב ועדה בנושא לטיפול בשער-אפרים :אמנון נגר ,אורי
בר-מעוז.
פחי אשפה:
דווח על הסכם עם הקבלן לפינוי אשפה להחלפת פחי אשפה שבורים במימון של
 50%קבלן ו 50% -תושב.
חינוך ממ"ד:
דווח על פגישה שנתקיימה במוסד החינוכי בכפר-בתיה עם ראשי רשויות נוספות
לבחון התקשרות לשיבוץ תלמידי הרשויות במוסד החינוכי אמי"ת ברעננה.
ועדה לחינוך ממ"ד:
הועדה לנושא החינוך הדתי התכנסה נבחנת האפשרות לאיחוד בתי-ספר
היסודיים הממ"ד.
יום ספורט גנ"י:
דווח על האירוע המרהיב שאורגן ע"י גני ילדים בניצוחה של גב' לאה לוטם.
 -אושר-

 .2תקציב לשנת :2008
ההנהלה מאשרת מסגרת תקציב לשנת  2008כולל השינויים כפי שהוצגו ע"י
גזבר המועצה.
המסגרת המחוקקת שאושרה היא בסך של .₪ 130,488,180.-
מצורף בזאת מסגרת התקציב שאושרה ובצמוד פירוט השינויים שאושרו.
-אושר-

 .3ועדת מלגות מועצה:
הוחלט שועדת גמלאות תכהן כועדת מלגות של המועצה.
אושר- .4צעדת לב-השרון  -חגיגות  60שנה למדינת ישראל:
במסגרת חגיגות  60שנה למדינה ,תקיים המועצה אירוע חגיגי ,צעדה בחלק מקטע
דרך הלב.
אושר- .5אושר פרוטוקול ועדת סבב הסעות מיום .18/2/08
אושר- .6חדר כושר  -עמותת דורות:
אושרה התחייבות למתן גיבוי ובטחון כלכלי לעמותת דורות בהפעלת חדר כושר
במידה ולא יהיו נרשמים.
אושר- .7עמותת "דורות":
אושר צרוף החברות אורה גפני ,אורי בר-מעוז ורוני זרח.
אושר- .8אישור פרוטוקול מס' .1

_______________
אושר :עמיר ריטוב
ראש המועצה

אושר-________________
רשם :מאיר שביט
גזבר המועצה

