 15יוני 2010
מס .הדיון80/2009 :
סוג הדיון :ישיבת הנהלה מס' 9
סימוכין :הנהלה 9

נושא הדיון :פרוטוקול הנהלה מס' 9
מטרת הדיון :זימון לישיבת הנהלה מס' 9
תאריך 24 :יוני  2009יום ד' 00:00-00:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 001 :פרוטוקול הנהלה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורה גפני ,אורי בר מעוז  ,אליעזר גז  ,ארנון מינס  ,יצחק יצחק ,עמיר ריטוב,
רוני שרפי  ,רונן סלטון
חסרו :איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,מאיר שביט
משתתפים נוספים :ישורון פרסיק ,רונית רופא -הדרי ,רונן אלוני
 .1דו"ח ראש המועצה
 .1ההנהלה שולחת איחולי החלמה ורפואה שלמה לבתו של החבר אמנון בטיה.
" .2תקציב דרור" -בהתאם להחלטת המליאה בה ניתן מנדט לראש המועצה לסכם עם נציגי הנהלת הקריה
תוספת התקציב ,מאשרת ההנהלה את הצעת ראש המועצה לתוספת לתקציב דרור סך של  80ש"ח
לתלמיד לשנה.
ההנהלה מבקשת לסכם עם מועצת פרדסיה תוספת לתקציב כפי שאושר ע"י לב השרון.
ראש המועצה יסכם העניין עם ראש מועצת פרדסיה.
 .3מרכז תחבורה -אזור תעשיה פארק השרון -דווח על השתלשלות העניינים והמהלכים בהם פועלת
המועצה בשיתוף היוע"מ להסדיר את המשך בניית מרכז התחבורה בפארק השרון.
דירקטוריון החברה הכלכלית יקיים דיון ראשוני בנושא וימסר דוח מתאים למליאת המועצה בעניין.
החברה הכלכלית והמועצה ישלימו הטיפול במשרד הפנים ובממ"י לאפשר המשך הבניה ומניעת תביעות
משפטיות כנגד החברה.
 .4הסעת תלמידי מושב שער אפרים -דווח על המו"מ המתנהל עם ועד מקומי שער אפרים ונציגות הורים
לפתרון המשבר הקשור בהסעות ילדי מושב שער אפרים למוסדות החינוך.
 .5כנס תנועת המושבים -ראש המועצה משתתף בכנס תנועת המושבים בנושא רפורמת הקרקעות.
 .6דוח ייעוץ ארגוני -המועצה ישמה מרבית המלצות מדוח ייעוץ ארגוני ,כגון קליטת מהנדס לרשות ,הקמת
המחלקה לאיכות חיים וסביבה .טרם סוכם עניין מחלקת חינוך.
המועצה תחל בשלב היישומי במחלקות הנדסה ,איכות חיים וסביבה.
 .7מחלף דרור -המועצה במו"מ מתקדם עם נציגי מע"צ ומושב בני דרור בעניין הקמת מחלף שיוקם בצומת
בני דרור .צפי לפרסום במכרז בחודש .12/09
 .8פרס חינוך גן עין ורד -דווח על זכיית גן שקד עין ורד כגן ירוק בפרס מחוזי מטעם משרד החינוך.
 .2ועדת גבולות קדימה -צורן
ראש המועצה הציג בפני ההנהלה את עיקרי ההסכמות עם מועצת קדימה להעברת שטחים מתחום שיפוט
לב השרון קדימה ,עפ"י העקרונות הבאים:
 .1הגדלת אזה"ת פארק השרון -חלוקה שווה בהיטלי השבחה וארנונה.
 .2התחייבות המועצה להעלאת הארנונה בתחום אזה"ת הקיים.
 .3שטחים חדשים -מנגנון העברת השטחים לאזורי תעשיה מניבים יהא עפ"י העיקרון לחלוקה שווה בין
הרשויות בארנונה והיטלי השבחה (  50%לכל רשות).

נציגי המ ושבים יוזמנו להציג עמדותיהם בפני ההנהלה והמליאה בענין העברת שטחים בין הרשויות.
(הסכמת המועצה להגדלת חלוקת הארנונה ל 50% -כחלקה של קדימה צורן מותנת בחלוקה דומה של
 50%מהיטלי ההשבחה ,בגין צרוף שטחים מקדימה לאזור התעסוקה).
הערות חברים :על המליאה לעשות ככל הניתן להגיע להסכם עם מועצה קדימה על בסיס העקרונות כפי
שהוצגו בפני המליאה וההנהלה ,תוך שמירה על אינטרס המועצה והישובים.
 .3מחלקת נוער -תשלומי חניכים
בהשתתפות :יענקל'ה עטיה ,עמוס רותם ,אתי נפרין ויוסי יהלום.
נציגי מדור הנוער ונאמני הנוער (אתי נפרין ויוסי יהלום) הציגו בפני ההנהלה את המשמעויות מיישום
החלטת המליאה לגביית תשלומים מחניכי הנוער ,פגיעה ניכרת בפעילות הנוער וצמצום השתתפות חניכים
בפעולות מדור הנוער בתחומי הישובים בפרט ,ובפעילות האזורית בכלל.
נציגי ההנהלה הציגו עמדותיהם תוך התייחסות לעמדת אנשי המקצוע ונציגות נאמני הנוער וההשלכות
הכרוכות מיישום החלטת המועצה.
החבר רונן סלטון מציע לבדוק אחוז המשתתפים בפעילות הנוער ,בפרט בגילאי כיתות ח' ,י"ב.
בסיכום הדיון ,ראש המועצה ממליץ להנהלה לתמוך בשינוי החלטה הקודמת ולבדוק את האפשרות לממן
את הסכום שנקבע במסגרת תקציב המועצה ( 250,000ש"ח) ממקור הכנסה אחר .וכן ,ממליץ ליישם
החלטה זו לאחר בדיקת כל הנתונים כפי שהוצגו ע"י חברי ההנהלה.
החלטה :ההנהלה מאשרת הצעת ראש המועצה וממליצה בפני המליאה לשנות החלטתו הקודמת בייחס
לגביית תשלומים מחניכי הנוער ,תוך התייחסות להערות חברים.
 .4חינוך
בי"ס הדר השרון -ראש המועצה דיווח על המגעים עם נציגי ועד הורים ביה"ס הדר השרון והציג את סיכומי
הדברים כפי שהוצגו לועד ההורים ,לפני פתיחת שנה"ל תש"ע כדלקמן:
 .1מנהלת ביה"ס הגב' מאיה יופה ,מסיימת את תפקידה.
הוחל בהליכים לקליטת מנהלת חדשה.
 .2כמנהלת החטיבה הצעירה מונתה הגב' יעל פז.
 .3תגבור והדרכת כ"א בחט"צים -סייעות נוספות.
 .4ליווי מפקחת משרד החינוך.
 .5שינויים פיזיים במבנה החט"צים.
דווח על קיום פגישה עם מפקחת משרד החינוך יו"ר ועד הורים ומנהלת מח' החינוך להסדרת העניינים טרם
פתיחת שנה"ל תש"ע .למרות סיכומים אלו ,ועד ההורים ממשיך במאבקו.
ביה"ס בכר רוסו -דווח על המאבק המתנהל בנושא הקטנת כיתות שאינן עומדות בתקני משרד החינוך.
משרד החינוך מתנגד לפתיחת כיתות שלא עפ"י התקן.
למועצה אין מענה לדרישות ההורים העומדים בניגוד לעמדת משרד החינוך.
המועצה פועלת במשרד החינוך לשינוי ההחלטה.
בי"ס שכטרמן -הגב' גאולה עמוסי נבחרה כמנהלת לביה"ס שכטרמן.
המועצה תידרש לשינויים ותגבור בכ"א (עו"ס ועובדי הוראה) וכן השקעות פיזיות לקראת פתיחת שנה"ל
תש"ע.
בי"ס אור השרון -הגב' רונית פרץ אושרה כמנהלת ביה"ס אור השרון.
המועצה נערכת לשינויים חזותיים במבנה ביה"ס והשקעות בתשתיות.
בי"ס לב הפרדס -לקראת פתיחת שנה"ל תש"ע יאוכלסו כל כיתות ביה"ס.
 .5אישור פרוטוקול מס'8 :
אושר

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :איילה יצהרי ,אתי לוי אוסי ,פנינה אמויאל משה

אושר ע"י :עמיר ריטוב -ראש המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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