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 ח ראש המועצה"דו. 1
 
הוחלט כי המועצה אינה מעורבת , בהתייעצות עם היועץ המשפטי –ן ליזמים פרטיים "מכירת נדל. א

תפרסם המועצה בעלון ובאתר המועצה אזהרה לגבי מכירת קרקעות חקלאיות , יחד עם זאת. בנושא
 .י גורמים פרטיים"ע

 .בבית המועצה ובעיתון המועצה בלוח המודעות, פרסום באתר המועצה: החלטה
בהשתתפות , דווח על סיור באתרים אלו –" מוזיאון הטרקטור"ו" חווה בלב", סיור בבית פליקס. ב

, לאה לוטם' תודה לגב. הכרות עם עבודת המועצה, מטרת הסיור. חברי המליאה ועובדי המועצה
 ".מוזיאון הטרקטור"לצוות המחלקה ולמארחים ב

ר "ההנהלה ממליצה בפני המליאה על שינוי ייעוד התב –" בלב! חווה "ב ל"ר מזה"שינוי ייעוד תב. ג
 ".חווה בלב"ב ל"מזה

 : מ"י הר"ר להשלמת עבודות בדק הבית במהלך חופשת חנוכה עפ"אושר תב. ד
 ₪  30,000מאושר  –שיפוץ גן ערבה פורת . 1
 . ח"ש 30,000 -רשתות צל בגני הילדים במושבים שער אפרים וחרות . 2
 .5,000 -מתקן משחקים לגן בכפר יעבץ . 3
 .ח"ש 45,000 -ס בכר רוסו "רשת הצללה בביה+ פתרון בעיית ניקוז וסחף . 4

 .ר שיובא לאישור המליאה"לתב₪  110,000: כ"סה
 . מועמדים 14במכרז התמודדו . ל החברה הכלכלית"דווח על קיום הליך מכרז למנכ. ה

 .ל החברה"חבר רונן אלוני לתפקיד מנכועדת האיתור בחרה פה אחד את ה
י סגן ראש המועצה על כינוס הועדה והתקשרות עם חברת "דווח ע –ועדת תכנית השקעות למועצה . ו

ההנהלה פונה לוועדה לקיום ישיבות לעיתים קרובות יותר ולדון בנושא . ן להשלמת הסקר.מ.א
 .הקריטריונים

 .שרון שותפים לניקיון אתרים שונים ברחבי המועצהילדי בתי הספר בלב ה –יום ניקיון ארצי . ז
 .החברים מוזמנים -השתלמות ועדים מקומיים, 15/11/10, סיור בחירייה, 10/11 –תזכורת . ח

 פ לב השרון וכפר יונה"שת. 2
 

 :נהלה ממליצה למליאה לאשר את ההסכמים עם מועצת כפר יונה ביחס לפרויקטים הבאים! הה
, לפי תוכנית מתאר ארצית. כפר יונה באזור התעשייה תנובות –שיתוף פעולה בין לב השרון . א

מומלץ כי בהרחבה או בהקמה של אזור התעשייה קיים צורך בשתוף פעולה עם רשות מקומית 
 . נוספת

 בהסכם לחלוקת היטלי, יחידות דיור על אדמת ינוב 2100התכנית המוצעת לבניית  –ת ינוב "מקב. ב
 . ההשבחה



בשטחים שכל , הכנסות לכל רשות לפי חלקה, ניהול משותף עם כפר יונה –איזור תעשייה בית ליד . ג
 . רשות תורמת לאזור התעשיה

ההסכמים יחתמו , כפר יונה תאשר הסכמים אלו ולאחר האישורים. ההסכמים יובאו לאישור המליאה
 .בין הצדדים

 חוק עזר. 3
פ "חוק עזר סלילת כבישים ומדרכות וחוק עזר שצ: נוסח חוקי העזר ההנהלה מאשרת את :החלטה

 . בעתיד יועבר חוק עזר תיעול לניקוז. שיובאו לאישור מליאת המועצה

 גנות הדר -גן . 4
 

החברה הכלכלית מעוניינת להעבירו לרשות . החברה הכלכלית גובה מהמועצה שכר דירה עבור הגן
 . י המליאה"שהוקמה בעבר ע י המלצות הועדה"המועצה וזאת עפ

הנתונים . י המועצה מהחברה הכלכלית"ההנהלה מאשרת עקרונית היוון המבנה ע:! החלטה
 . הכספיים יובאו לאישור המליאה

 קול קורא להפרדת פסולת במקור. 5
 

עלות . במקורלהכנת תכנית מפורטת להפרדת פסולת " שחף"' המועצה מעוניינת להתקשר עם חב
 . ₪ 131,000: הכנת התכנית

 .תיערך בדיקה לגובה ההצעה והנושא יידון בשנית במליאה, לאור הערת החבר סלטון

 דיון ראשוני -תקציב . 6
 

היוזמות והצרכים של מחלקותיהם לקראת , מנהלי המחלקות הציגו בפני חברי ההנהלה את התכניות
 .26/11/10בתאריך , שנית במליאת המועצהלדיון ב 2011נושא תקציב . 2011תקציב 

 15' אישור פרוטוקול מס. 7
 .15' אושר פרוטוקול הנהלה מס :החלטה
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