
 

 

 2011דצמבר  22
 162/2011: הדיון. מס

 ישיבת הנהלה :סוג הדיון
  18הנהלה  :סימוכין

 
 
 
 
 

 18' פרוטוקול הנהלה מס :נושא הדיון
 
 

 ישיבת הנהלה :מטרת הדיון
 19:00-21:00' יום ד 2011מאי  18 :תאריך
 בבית המועצה :מיקום
 פרוטוקול הנהלה - 001 :פורום

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

 רן להב , פנינה אמויאל משה , משה רז, מאיר שביט :משתתפים נוספים

 ח ראש המועצה"דו. 1
 
 :ם בנושא חינוךדווח כי המועצה פרסמה מכרזי. 1
 .ת למחלקה לחינוך וקהילה/מנהל -
 .חדש -ת להדר השרון /מנהל -
 ת להדר השרון/מנהל -
 .ת לקריית חינוך דרור/מנהל -
 :אחוזי זכאות לבגרות. 2

 .75.8%אחוזי הזכאות המועצתי עומד על 
 .85%אחוזי הזכאות בקרית חינוך דרור עומד על 

. דווח על פרישתו לגמלאות, כמו כן. ר בפרס רוטשילד למנהלים מצטייניםר אהוד מנו"דווח על זכייתו של ד. 3
 .ר מנור אירוע פרישה"המועצה בשיתוף קריית חינוך דרור תערוך לד

 .דווח על זכייתה של קריית חינוך דרור בפרס בטיחות בדרכים ארצי. 4
 . דווח כי מחלקת חינוך מועמדת לפרס חינוך מחוזי. 5
ראש המועצה בתוקף תפקידו כחבר המועצה . לא לבטל את המרקמים העירוניים הנטייה – 35א "תמ. 6

 . או הקפאה של המרקמים העירוניים/הארצית פועל לביטול ו
המועצה הארצית (. 400קו )המדינה החליטה על הקמת קו הולכה נוסף לרשת חשמל ארצית  – 10א "תמ

החלופה המועדפת על לב השרון הינה דרך ( עיתת קרק)ודרך הים  4כביש , 6כביש  –חלופות ' הציעה מס
 . הים
הכולל תוואי למסילת רכבת בעתיד מדרור , 4דווח על תכנית תשתיות לאומיות להרחבת כביש  – 43ל "תת

 . נתיבים בכל צד 4הכביש יכלול . לרעננה
ש רא. הפגיעה באם תהיה בהרחבת התוואי בעיקרה ביישובים לגנות הדר ונורדיה, מבחינת המועצה

 . המועצה נמצא בקשר עם המתכננים למזעור הפגיעה
הטכס התקיים במעמד שר התחבורה וראשי הרשויות . 553דווח על חנוכת הכיכרות בכביש  - 553כביש 
 . הכיכרות יובילו לשינוי באיכות החיים של התושבים ולבטיחות הנוסעים בכביש זה . באזור

עם בחירת הקבלן הזוכה העבודות , צ"ל מע"י הודעת מנכ"פע. דווח על פרסום מכרז להקמת מחלף דרור. 7
 .יחלו מוקדם ככל האפשר

 .דווח על זכיית קבוצת הילדים הלאומית הפועל לב השרון בגביע המדינה -ספורט . 8
כדורסל )בול -יקיימו עמותת הספורט וקניון דרורים אירוע סטרייט, 22/5/11, ביום ראשון –ג בעומר "ל. 9



 (. רחוב

 2111וכנית השקעות ת. 2
 

על קביעת , ראש המועצה מודה לחברי ועדת ההשקעות ולסגן ראש המועצה שעמד בראש הועדה
 .הקריטריונים וסדרי העדיפויות אשר יהוו בסיס לתכנית ההשקעות ולתוכניות פיתוח בעתיד

משה  יש צורך לסלול דרך מהיישוב צור, כחלק מההערכות להפעלת המרכזים הקהילתיים: הערת חבר
 . ס לב הפרדס"לביה

ר לשיפוץ בית המועצה לא נתקבל מצג מלא על כל ההשקעות ולכן סוכם לקיים דיון נוסף "בעניין הגדלת התב
 .במליאה

 .בקשה להגדלת ותכנון המועדון מכספי היטל השבחה הנזקפים לזכות היישוב –מועדון עין ורד 
יש . וחלט להביא את הנושא לדיון במליאהה, בעקבות הערות החברים לנושא המדרג תקציבי :החלטה

 .להעביר פירוט תקציב הועדים המקומיים לישיבה זו

 2111לשנת  4' ח רבעוני מס"דו. 3
 

המעיד על איזון תקציבי מלא ויתרת זכות , 2010ח הכספי לסוף שנת התקציב "גזבר המועצה הציג את הדו
 .₪ 500,000 -בסך של כ

 
 . כפי שהוגש לחברי ההנהלה 2010ף שנת ח הכספי לסו"אושר הדו :החלטה

 2112ח "הערות המבקר לדו. 4
 

ח "ר הועדה תוקנו מרבית הליקויים בדו"י הודעת יו"ח הביקורת ועפ"ועדת הכספים דנה בדו: הערת חבר
 . הביקורת

 
 .2009ח הביקורת לשנת "אושר דו :החלטה

 אישור פרוטוקולים. 5
 15,16,17 'המליאה מאשרת פרוטוקולים מס :החלטה

 
 

 .משתתפים נוספים, חסרו, משתתפים :תפוצה
 עירית גז, ברכה מלאכי, אתי לוי אוסי, אריאלה מלאכי, איילה יצהרי, אורית אנגל :מכותבים

 ראש המועצה  -עמיר ריטוב  :י"אושר ע

 
 

 

 י"נערך ע
 ברכה מלאכי
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