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 8' פרוטוקול הנהלה מס :נושא הדיון
 
 

 הנהלת מועצה  :מטרת הדיון
 00:00-00:00' יום ב 2009מרץ  2 :תאריך
 בבית המועצה :מיקום
 הפרוטוקול הנהל - 001 :פורום

ארנון מינס , אמנון בטיה , אליעזר גז , גולדברגאיציק , אורי בר מעוז , אורה גפני, אברהם קטרי  :משתתפים
  רונן סלטון, רוני שרפי , עמיר ריטוב, יצחק יצחק, 

 תכנית השקעות: קבצים מצורפים

 תקציב מחלקת מחשבים. 1
 

 צמצום תקציב מחלקת מחשבים
 הוחלט לאשר :החלטה

 ח ראש המועצה"דו. 1
 
 ".דרך הלב"לקידום תכנית , ל משרד התיירות מר שאול צמח"דווח על פגישה עם מנכ -"דרך הלב. "א
 . י משרד החינוך כגן ירוק"גן הילדים מועמד לפרס חינוך ארצי ע -עין ורד -גן שקד. ב

 .יערך סיור של חברי המליאה בגן
בדיונים שנתקיימו בנושא תכנית מתאר טירה ובפגישה עם חברי כפר הס הוצגה  -טירה -תכנית מתאר. ג

דונם  70העברת , משמעות הדבר. עמדת המועצה הקובעת יצירת חייץ בין תחום שיפוט טירה ולב השרון
 . ממשבצת מושב כפר הס לתחום שיפוט טירה

ר הס מצפים מראש המועצה לתמוך בעמדת המושב לכך שתושבי כפ, נרשמה הערת החברה אורה גפני
 .המתנגד להעברת השטחים לטירה

משמעותם מזעור , דונם 70שהעברת , ההחלטה לאי הענות לפניית כפר הס נובעת מהעובדה: הבהרת חבר
 .י המתכננים וביוזמת משרד הפנים"י התכנית כפי שהוצגה ע"נזקים וצמצום ניכר בהעברת שטחים עפ

סגן ראש המועצה והמבקר יערכו מסמך נוהל , ועדת הביקורת בראשות משה רז -ועדות נוהל הפעלת. ד
 .אשר יובא לאישור המליאה, הפעלת ועדות המועצה

 .נושאים לסדר יום הנהלה ומליאת המועצה ישולבו במסגרת נוהל זימון ישיבות מועצה. ה
ע ולאור הדרישה "ל תש"שנהלאור היערכות המועצה למכרז ההסעות לקראת  -ועדה לנושא הסעות. ו

רוני , אמנון נגר, רן להב, (סגן)הוחלט על הקמת ועדה בהרכב יצחק יצחק , לבחינת נושא ההסעות בכלל
 .הדרי -יוסי דיין ורונית רופא, קטרי אברהם, אורי בר מעוז, שרפי

 .לאור פניית חבר תקיים ההנהלה והמליאה דיון מיוחד בנושא רישוי עסקים -רישוי עסקים. ז
ולאור העובדה שהמועצה מעוניינת , "דרור"לאור הגידול הניכר של קריית חינוך ותרבות  -ר אהוד מנור"ד. ח

 :שהקריה תנוהל תחת הנהלה אחת ולשם כך קיים צורך בארגון ההנהלה באופן הבא
 .תקן למנהל חטיבת ביניים
 .תקן למנהל חטיבה עליונה

 .וביל את הקריהשבידו הסמכות לנהל ולה, תקן למנהל שש שנתי
 

מנהלת חטיבת הביניים השלימה את התנאים הנחוצים להשתתפותה במכרז ולקליטתה כמנהלת לחטיבת 
זכויות , ובתנאים אלו, הביניים ובשל כך נדרש מנהל הקרייה לשנות העסקתו מעובד מדינה כעובד בעלות

http://www.axisis.net/levhasharon/upload/00130209_5lqb6rmo8b.doc


 .הפנסיה נפגעים
ממליצה ההנהלה להסדיר תנאיי העסקתו של  ,לאור האמור לעיל ולהסדרת המבנה הניהולי הרצוי לקריה

 :ר אהוד מנור כדלקמן"ד
ט מתפקידו כמנהל חטיבת הביניים ויצא לפרישה מוקדמת "ל תשס"ר אהוד מנור יפרוש בסוף שנה"ד. 1

 .לגימלאות כעובד מדינה
 ס העל יסודי ומנהל"לב השרון כמנהל ביה. א.י המ"א ע"תשע -ע"ר אהוד מנור יועסק בשנים תש"ד. 2

 .החטיבה העליונה
 .ס העל יסודי"משכורתו בשנתיים דלעיל תהא בתנאיי שכרו כפי שקיבל מטעם המדינה כמנהל ביה. 3
ר מנור בשנים "יועסק ד, כפיצוי על הפגיעה תנאיי הפנסיה כתוצאה מהפרישה המוקדמת לגימלאות. 4

 ".דרור"ג כיועץ לקריית החינוך "תשע -ב"תשע
 .מליאההחלטה זו תובא לאישור ה. 5

 אישור המערכת. 2
 

 האם לאשר את המערכת
 ח"ש 8000הוחלט לאשר את המערכת בסכום של :החלטה

 באחריות מושיקו לקדם את מהלך הרכישה

 אישור המערכת. 2
 

 האם לאשר את המערכת
 הוחלט לאשר את המערכת :החלטה

 מחיר מים מוסדות ציבור חינוך. 2
 2המליאה מאשרת את המלצות ההנהלה לשינוי החלטת המליאה מהעבר הקובעת תשלום של  :החלטה

וחצי שקל לקוב מיים על ידי ההאגדות למוסדות ציבור וחינוך של המועצה המליאה מאשרת עדכון תעריף ל 
 1.6.2008שקל לקוב החל מ  2.8

 דוח ראש המועצה. 2

 נתניה -ועדת גבולות לב השרון. 2
 

על , למועצה הסכם עם עיריית נתניה לתכנון וניהול אזור תעשיה משותף בסמוך לאזור התעשיה הדרומי
 .מקרקעין המצויים בתחום שיפוט לב השרון

כי , בהסכם ניקבע. למועצה הסכם עם עיריית נתניה על העברת שטח לתחום שיפוט נתניה לתכנית מגורים
 .המגורים  מהיטלי השבחה מכל יחידות 30%המועצה תקבל 

מ עם עיריית נתניה ביחס לשטח המטרופוליני מוצע שהארנונה והיטלי "המועצה במו-אזור נופש מטרפולוני
 (.טיפוח ויזום הפארק)ההשבחה ממיזמים בתחום הפארק יוחזרו להשקעות בפארק 

 .ישאר בתחום השיפוט של לב השרון, (נתניה -לב השרון)הפארק יופעל במשותף לרשויות 

 תשלום המערכת. 3
 הוחלט לשלם היום באחריות מושיקו :החלטה

 הכנסת מערכת ניהול חדשה. 3
 להכניס מערכת :החלטה

 קדימה -ועדת גבולות לב השרון. 3
 

 :לאור דיונים שנתקיימו עם מועצת קדימה הוצגו ההצעות להסכם שעיקרו כדלהלן
 .פארק השרון-המועצה אינה מוותרת על חלקה בשטח איזור התעשיה , עקרונית. 1
דונם המיועד  120כולל השטח של , מוצע חלוקה שווה של הרשויות בארנונה וניהול הפארק -פארק השרון. 2

אשר בעתיד יחולק שווה בין , מקרקעין פרטית המצויה בתחום שיפוט קדימה -להרחבת איזור תעשיה 
 .כולל היטלי השבחה שתכלל במסגרת הפארק המשותף, הרשויות

והמצויים במשבצת מתחם תחנת ( שטח כתום)צורן שטחים המוגדרים למגורים  -המועצה תעביר לקדימה. 3
 . לאחר אישור תכניות מפורטות שיכללו הפקעות לצרכי ציבור, שידור הלל

 (.חרי ותעסוקהמס)מהיטלי השבחה וארנונה מאיזורים מניבים  50%המועצה תקבל 
מהיטלי השבחה וארנונה בגין שימושים חורגים שיאושרו  50%המועצה תעביר  -תחנת שידור הלל. 4

 . במתחם תחנת שידור הלל
 .י ועדת הגבולות"טיוטות ההסכם תאושר ע

 



 .טיוטת ההסכם תובא לאישור חברי המליאה -

 22,23\21: אישור פרוטוקולים. 3

 הסכם חברה כלכלית מועצה. 4

 2009תיקון מסגרת תקציב . 4
 

שיועדו מקרנות הרשות לאיזון , ח"מש 1בביטול  2009ההנהלה מאשרת תיקון מסגרת התקציב לשנת 
 .כפי שהוצג בדיון שנתקיים באישור מסגרת התקציב, התקציב

 (.מ"בצ)הרשות לפעולות שונות ח תוותר כרזרבת ראש "ש 284,000יתרת העודף בתקציב המצויינת בסך 

 דיון ראשוני -תכנית השקעות. 5
 

 .י ראש המועצה וסגנו"ההנהלה מאשרת תכנית ההשקעות כפי שהוצגה ע
 (.ח"ש 300,000) ההנהלה מסתייגת מהסכום שתוקצב לפרוייקט מועדון נוער בישוב תנובות 

 .י ההנהלה"ב תכנית ההשקעות כפי שאושרה ע"מצ

 2007ח ביקורת "דו. 6
 

 . ח הופץ לעיון חברי ההנהלה"הדו. ח הביקורת נדון בועדת הכספים"דו
 .כולל תיקון הליקויים, 2007ח הביקורת לשנת "בתום הדיון ממליצה ההנהלה לאשר את דו

 .ח הביקורת"ח ותעקוב אחר תיקון הליקויים כמפורט בדו"ועדת הביקורת תדון בדו

 (רשות ניקוז, כיבוי אש, תברואה)נציגי איגודי ערים . 7
 

 :מ"ההנהלה מאשרת נציגי המועצה בתאגידי ערים כר
 החבר שלום יעקב -כנציג איגוד ערים לתברואה

 החבר גבי צפתי -(כפר סבא -נתניה)כנציג איגוד ערים לכיבוי אש 
 החבר מאיר שביט -כנציג איגוד רשות ניקוז שרון

 'השרון בהדר . 8
 

 .ע במוסדות התכנון"המועצה מקדמת אישור התב
 .התכנית אושרה בכפוף להגשת סקר נופי

ח תקיים המליאה דיון "לאחר קבלת ממצאי הדו. צ במוסדות החינוך"הוקמה ועדה לבחינת הפעלת החט
 .מיוחד בנושא

 מכרז תחזוקת מוסדות חינוך וציבור. 9
 

הכולל , נהלה את הפרטים אודות המכרז לתחזוקת מוסדות ציבור וחינוךהחבר רונן סלטון הציג בפני הה
 .'תחזוקה שוטפת וכו, גינון, מיזוג, אחזקת חשמל

 .פיטורי אבות הבית במוסדות החינוך, משמעות ההליך
תוך התייחסות להערות החברים , מ"נקבע לבדוק ההסכם עם היוע, בסיכום הדיון ולאור הערות חברים

 .ליווי מערך הסעים, פיקוח, א"כ: בנושאים הבאים
 

 .ההנהלה מודה לחבר רונן סלטון על עבודתו הפורייה בנושא וליווי התהליך

 עובדי מועצה -אישור הסכם רצף זכויות. 10
 

ההנהלה מאשרת הסכם רצף זכויות עם משרד החינוך להכרה בתקופת עבודתה של העובדת דרורה ראיבי 
 .א השרון הצפוני"ל הועסקה כגננת במ"הנ(. חודש 17)

 עובדי מועצה -נחיצות משרה. 11
 

 ת מחלקת חיים ואיכות סביבה/ההנהלה מאשרת פנייה למשרד הפנים לקבלת אישור נחיצות משרה למנהל
 . י המועצה"למבנה הארגוני שאושר ע. ן.מ.י המלצות חברת א"עפ, ולתפקיד רכז מוניציפאלי

 .התפקידים יאויישו במכרז פנימי
 .החבר אילן השכל אמור לסיים את תפקידו במהלך התקופה הקרובה

 7: 'אישור פרוטוקול מס. 12
 



 הפרוטוקול אושר

 משימות נוספות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה ד"מס

 15/03/2009 יברכה מלאכ רמכרז תחזוקת מוסדות חינוך וציבו 97
 

 
 

 .משתתפים :תפוצה
 פנינה אמויאל משה , ברכה מלאכי, אתי לוי אוסי, יצהריאיילה  :מכותבים

 ראש המועצה  -עמיר ריטוב  :י"אושר ע

 
 

 

 י"נערך ע
  פנינה אמויאל משה
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