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 :ראש המועצהח "דו .1

 :2009חוק ההסדרים לשנת  –גזירות  .א 

 . 2002דווח על הגזירות הכלכליות הצפויות במסגרת חוק ההסדרים לשנת   

, הסעות) יאושרו קיצוץ בתקציבי המועצה בתחומי חינוךבאם  משמעות הגזירות 

טלי השבחה והעברה מהכנסות המועצה בארנונה והי ורווחה (אבטחה מוסדות חינוך

 . פריפריהישובי ה

מאבק כנגד הקיצוצים  תאזוריות מנהלהמועצות ה מרכז המועצה באמצעות

קיצוץ  שמשמעותם השלכה והשפעה על ותלשינוי רוע הגזיר תהמשמעותיים ופועל

 .2002בשנת  פגיעה בשירותי המועצהו המועצה בתקציב

 

 :צורן-קדימה –בולות ועדת ג .ב 

ואכן  ניגוד ענייניםחשש ל ר ועדת הגבולות בשל"י יווהמועצה הגישה התנגדות למינ

 . פסל עצמור הועדה "יו

טענות שהועלו  חומר הנדרש כנגדנערכת להכנת ה המועצה באמצעות יועצים חיצוניים

ץ היוע, כמו כן .אביב והתקשרה לצורך כך עם חברת, צורן –י מועצת קדימה "ע

בשל הפרת ההסכם שנחתם בין  המשפטי למועצה יפנה לבית המשפט לביטול הועדה

  .צורן ביחס לאזור התעשיה –קדימה . מ.השרון למ-לב. א.מ

 

 



 

  

 :מוסדות חינוך –ל "פתיחת שנה .ג  

שנת הלימודים נפתחה כסדרה בכל מוסדות החינוך מלבד גן ילדים במושב פורת 

 .שהורי הגן החליטו על השבתתו

 .המועצה נערכה באופן ראוי להכנת מוסדות החינוך

 .ברכות לעוסקים במלאכה

 

 :משה-ילדי צור –הסעות  .ד 

משה בהתאם להחלטת המועצה הקובעת מימון של -המועצה נערכת להסעות ילדי צור

 .במימון הורים 00%מועצה הי "ההסעה ע תמעלו 00%

 .החינוך בנושא ההסעותעוד אין שינוי במדיניות משרד החלטה זו בתוקף כל  

 תקיים במסגרת חוק ההסדרים, כנןובמידה ויחול שינוי בקריטוריונים כפי שמת

 .משה יהיה ככל הישובים-ן צורידו, בנושאמיוחד המועצה דיון 

 

 :א נר הבנים"ב –תנופורט  – הסכם פישמן .ה 

 .םא נר הבני"במ עם נציגי פישמן ביחס לתשלום היטלי השבחה עבור "הושלם המו 

בגין  ח"מש 1.2 -כ של ךח מתוך הסכום יקוזז ס"מש 5.0 -כ ההסכם קובע תשלום של

 .סלילת כביש ההדר

 .ההסכם יובא לאישור המליאה 

 

 :ל"ורחלי קרן ז ל"עפארי משה ז –השתתפות בצער  .ו 

האב / הבעל  הנהלת המועצה משתתפת בצער ומביעה תנחומים למשפחת עפארי במות

 .  ל"ז ולמשפחת קרן במות האם רחלי קרן .ל"עפארי משה ז

 

 –ח ראש המועצה "אושר דו -

 

 :מ"תמ –השרון -הדרס "ביה .2

 (.'שלב ב)השרון -ס הדר"הועדה המחוזית תדון בתכנית ביה 

המועצה פועלת  (תכנית מתאר מחוזית)מ "התכנית במיקומה הנוכחי מחייבת שינוי תמ

להגשת בקשה לרמן  עם אדריכל בכל המישורים לאישור התכנית כולל התקשרות

 .מוסדות התכנוןי "מ כפי שנדרש ע"לשינוי התמ

 

- אושר  -

 

 :העלאה מעל הקו –פ "יע .3

במעמד  פ"למשרד הפנים להעלאה מעל הקו והכרה במרכז יע הפניהההנהלה מאשרת 

 .של ישוב

- אושר  -

 

 :ארנונה להרחבת בסיס, טיג -ברקד "עו משרד הסכם עם  – סקר נכסים לארנונה .4

 .ט לנושאיג -ד ברק"ט לאשר הסכם התקשרות עם עוהוחל 

 

 -אושר  -

 

 

 



 

 

 

/ מוסדות חינוך עובד תחזוקה  -עובדי אחזקה מוסדות חינוך -הנדסאי מיזוג חשמל .5

 :ס שכטרמן"אב בית ביה/ סים "עו/ סביבתי  רכזת חינוך

: הבאיםפניה למשרד הפנים לנחיצות משרה לתפקידים הגשת ההנהלה מאשרת 

תחזוקה וטכנאי  רכזת חינוך סביבתי ביחס לאנשי, ס שכטרמן"אב בית ביה, סים"עו

הכספיים המעידים על  הנתונים גזבר המועצה יציג. למוסדות ציבור וחינוך הנדסאי

 .במקום התקשרות עם קבלנים חיצוניים -המשרות נחיצות 

 

- אושר  -

 

 :שינוי בחוק העזר –אגרת ביוב  .6

בהתאם  (אגרת ביוב)השרון -ת את התיקון בתוספת לחוק העזר ללבההנהלה מאשר

 .מ"יגה בע'ג י חברת"מ כפי שאושרה ע"השרון בע-להצעת החברה לטיפול במי לב

 (יס אסף הדס"עו)ל החברה יחד עם היועץ המשפטי "המועצה מסמיכה את מנכ

 .להעביר למשרד הפנים את נוסח התיקון לצורך פרסות ברשומות

 

 -אושר  -

 :מכרז פינוי אשפה וגזם .7

 מסגרת המכרז לפינוי אשפהבמ עם קבלן אחר שהגיש הצעתו בעבר "המועצה במו

 . מ עם חברת דשא המבצעת כיום עבודות אלו"עצה במווהמ. במקביל

תתקשר המועצה עם , במידה וחברת דשא תודיע על סיום ההתקשרות לביצוע העבודה

 .המציע הבא בתור במכרז

יס אותם תנאים וסיכומים שמשלמת המועצה בפועל לקבלן הקיים ההתקשרות על בס

 (.חברת דשא)

- אושר  -

 

 פרוטוקולים  הוחלט לאשר   :אישור פרוטוקולים .8

 

 -אושר  -
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