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  38ישיבת מליאה  נושא הדיון:
  
  

  ישיבת מליאה מטרת הדיון:
  19:00-21:30יום ד'  2015ספטמבר  2 תאריך:
  בבית המועצה מיקום:
  פרוטוקול מליאה - 002 פורום:

אברהם קטרי , אילן גיא, אלי אטון, ארנון מינס , יהודה גטה, יצחק יצחק,  משתתפים:
משה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן סלטון , רותם 

  דביר, רן להב 
  אמנון בטיה , יוסי נחמני, ינון עמרם, שוקה כרמלי, שלמה ברק חסרו:

רון בלנרו, מאיר שביט, משה שטיגליץ, פנינה אמויאל אלי וילצ'יק, י משתתפים נוספים:
  הדרי, רונן אלוני - משה , רונית רופא

  . דוח ראש המועצה1
  

 2.7 - ) מצביע על גירעון של כ30.6.2015הדוח הרבעוני השני ( -א.תקציב מועצה
מש"ח.  2מש"ח. מחלקת הגביה מתריעה על פיגור בהכנסות בארנונה, בסכום של 

מתקציב ₪  650,000צמצום הגירעון יעוכב תקציב בסכום של כחלק מהפעולות ל
לתשתיות בישובי ₪  650,000הועדה המוניציפלית ובמקביל יאושר תב"ר בסכום של 

  המועצה.
  .2015ועדת הכספים והמליאה יקיימו דיון ביחס לגירעון הצפוי ותקציב המועצה לשנת 

לט לפנות לרמ"י (רשות הנושא נדון בעבר במליאת המועצה והוח - ב.מרכז תחבורה
מנהל מקרקעי ישראל) לפרסם מכרז לשיווק המגרש כך שהזוכה יפצה את היזמים על 

  הוצאותיהם.
מש"ח.  14היזמים הגישו תביעה כנגד המועצה והחברה הכלכלית בסכום של 

היועמ"שים של המועצה והחכ"ל יבחנו את המשך הטיפול המשפטי בתביעה זו. 
  ליות להיקף העבודות שבוצעו באתר.המועצה עורכת בדיקות כלכ

מש"ח. בהסכם שנחתם בין  14הגישה דרישה לפיצוי כספי בסך של  -ג.חברת אורייטק
הצדדים נקבע שגזבר הרשות יהא הגורם שיקבע את גובה הסכומים להם זכאית 

 6.4 -החברה עפ"י נתוני מחלקת הגביה. שעור התוספת בארנונה עומד כיום על כ
מדה בתנאי ההסכם, בעיקר באספקת המערכת לניהול ועדה מש"ח. החברה לא ע

  לתכנון ובניה.
ראש המועצה ייפגש עם בעל החברה במטרה להגיע להבנות טרם הגשת תביעות 

  הדדיות.
  מוסדות החינוך נפתחו כסדרם, ובאופן ראוי ומוצלח.  - ד.פתיחת שנה"ל תשע"ו

לב הפרדס והגב' יפית  כמנהלת ביה"ס -נקלטו שתי מנהלות חדשות הגב' מאיה גניש
  כמנהלת בי"ס בכר רוסו.  - הראל

במסגרת הרפורמה של מסגרת החינוך נקלטו סייעות נוספות בגני הילדים וכן הוקטנו 
כיתות במוסדות החינוך. ראש המועצה מביע הערכה לסגנו על הכנת מוסדות החינוך 

  באופן הראוי.



  ם.איחולי הצלחה למנהלות בתי הספר ולצוותים החינוכיי
, הוגשה הצעה 2015-16במסגרת חוק ההסדרים לתקציב  -ה.התקצוב הדיפרנציאלי

להקטין את השתתפות הממשלה בתקציבי רווחה וחינוך לרשויות חזקות עפ"י סיווגם 
  אקונומי ולהעביר את ההפרש לרשויות החלשות. - הסוציו

  הממשלה החליטה על הקמת ועדה שתבדוק את הנושא. 
  יל בטיפול בנושא במסגרת מרכז המועצות האזוריות.ראש המועצה שותף ופע

  
  הערת חברים: 

.מפרגן לצוות החינוכי של קריית חינוך דרור שליוו את תלמידי דרור במסע לפולין. 1
  לאור ההצלחה, ממליץ לזמן את נציגות דרור כאות הערכה והוקרה.

  ממליץ לבדוק את נושא תשלומי ההורים -.תשלומי הורים דרור2
  

על ביקור חברת הכנסת סתיו שפיר ביום הראשון לפתיחת שנה"ל בקרית חינוך  ו.דווח
  דרור

  ז.פרויקטים תחבורתיים:
צורן החל במדידות  - בשלבי תכנון מתקדמים בקטע הכביש עוקף ינוב -562.כביש 1

  לקראת הפקעת השטחים.
  קידום תכנון מצומת פרדסיה מזרחה -5613.כביש 2
בקטע בין צומת רעננה  4בה ושינויים עתידיים בכביש הוצגה תכנית להרח -4.כביש 3

  לחדרה.
המועצה פרסמה מכרז לאיסוף אשפה וגזם. הקבלן הזוכה:  - ח.מכרז לאיסוף אשפה

  חברת מפע"ת. חברה המבצעת כיום את העבודה.
  16.9.15מועד פתיחה  -פורסם מכרז חניה -ט.מכרז חניה

  אים שהוצגו על ידה.הערת חברה: במסגרת המכרז יינתנו פתרונות לנוש
טרם  2015-16ועדת השקעות תדון בתכנית ההשקעות לשנים  - י.תכנית השקעות

  הדיון שיתקיים במליאה.
דווח על אישור משרד התחבורה לתקצוב קטע הכביש בין הישובים  -יא.כביש ההדר

חרות ומשמרת לביצוע מדרכה עד לביה"ס הדר השרון. המועצה תפעל לקדם תכנון 
  ורה ושביל אופניים.למדרכה, תא

לשיפוץ מבנים ₪  300,000משרד החינוך אישר תקציב בסך  -יב.בי"ס בכר רוסו
  ישנים.

במסגרת תכנית ההשקעות יוגש תקציב לחיבור קטע הכביש  -יג.כביש לב הפרדס
  ₪. 200,000 -מצורן לבי"ס לב הפרדס. אומדן תקציבי כ

 -בכניסה למושב בני דרור "כיכר ויטן דווח על יוזמה מבורכת לציון הכיכר - יד.כיכר ויטן
  לב השרון". במסגרת יוזמה זו הוחלט בשלב ראשון לפנות לשיתוף הציבור.

נערך טכס חתימת הסכם בין אגודת תנובות והיזם לקידום  - טו.אזור תעשיה תנובות
אזה"ת תנובות בהשתתפות ראש המועצה, סגנו, מנכ"ל החברה הכלכלית ונציגי אגודת 

  תנובות.

  הרמת כוסית לשנה החדשה .2
  

  לקראת השנה החדשה ברכת שנה טובה, הצלחה ושגשוג והמשך עשייה מבורכת!

  . שונות3
  

  פקחים - הסמכות
לצו המועצות האזורית לפקח המועצה מעיין  63א. המועצה מאצילה סמכות לפי סעיף 

שיפוט להיכנס בכל זמן סביר למקומות ציבורים ופרטיים בשטח  3684628מנצור. מ.ז. 
  המועצה כדי לערוך בהם פיקוח ומדידה.

לצו המועצות האזורית לפקח המועצה רותם  63ב. המועצה מאצילה סמכות לפי סעיף 
להיכנס בכל זמן סביר למקומות ציבורים ופרטיים בשטח  040838989במני. מ.ז. 

  שיפוט המועצה כדי לערוך בהם פיקוח ומדידה.

  
  

  נוספים. משתתפים, חסרו, משתתפים תפוצה:



אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסו, מיטל  מכותבים:
  חברה כלכלית, עירית גז - גוב, מילי יפרח, סמדר קרן 

  מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

  
  
 

 נערך ע"י
  אורית אנגל
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