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מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 16 :מאי  2016יום ב' 19:00-21:00
מיקום :בניין המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אלי אטון ,אמנון בטיה !  ,ארנון מינס  ,יהודה גטה ,ינון עמרם ,יצחק יצחק ,משה
רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רותם דביר ,רן להב  ,שוקה כרמלי,
שלמה ברק
חסרו :אילן גיא ,יוסי נחמני ,ירון אביב ,רוני פרידמן פלומן
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד אורן דיאמנט ,פנינה אמויאל משה ,
רונית רופא -הדרי
 .1דו"ח ראש המועצה

דו"ח רה"מ-
.1שמח לארח את נבחרת הסייבר מביה"ס הדר השרון שזכו באליפות הסייבר הארצית
לכיתות ג'-ד' .הנבחרת העניקה כבוד ללב השרון ואנו שמחים להוקיר את זכייתם.
חברי הנבחרת הציגו בפני המליאה דוגמא למשחק שפותח על ידם.
.2טקסי יום השואה ויום הזיכרון נערכו בכל הישובים בשיתוף רכזי הנוער מהמחלקה לנוער
וחינוך משלים.
.3פחים כתומים -המועצה החלה בפעימה ראשונה לאיסוף פסולת אריזות )פחים כתומים(.
בפעימה זו המועצה תבחן שלוש חלופות לפינוי ובתום תקופת הפיילוט )חצי שנה! ( תבחר
החלופה הטובה ביותר ואותה נחיל על יתר הישובים ,במסגרת הפעימה השנייה.
 .4היחידה השלישית -בשעה טובה ,התקבלה החלטה במועצה הארצית לתכנון ובנייה בעניין
היחידה השלישית בנחלות .ראש המועצה פעל במשך שנים רבות לקידום תהליך הסדרת
היחידה השלישית לכל נחלה ותוספת של יחידת דיור היא החלטה היסטורית להתיישבות,
ולתנועה הקיבוצית ,הממתינים זמן רב כדי לקלוט בנים ממשיכים וחברים נוספים.
החלטה :להפיץ במייל לועדים המקומיים ולחברי המליאה את ההחלטה.
 .2מו"פ אזורי
ישנם מספר מופי"ם במדינת ישראל ואף אחד מהם לא ממוקם באזור המרכז .היתרון
שבמו"פ ,מאפשר הגשת קולות קוראים וכן המחקר יתמקד בפיתוח חקלאי עם אפיונים
לאזור המרכז .המו"פ יוקם בשלב הראשון ע"י חמש מועצות אזוריות עמק חפר ,חוף הכרמל,
מנשה ,חוף השרון ולב השרון .תוך שאיפה לצרף מועצות ורשויות נוספות במחוז מרכז
לצורך הרחבת המחקר והפיתוח החקלאי.
ראש המועצה מבקש לאשר את הצטרפותה של המועצה.
הערכה תקציבית  -תקציב ההקמה והפעלה ראשונה יעמוד על כ  1 -מיליון  ₪שיועמד על
ידי המועצות ,אג! ודות המים וגופים נוספים .תקציב המועצות יהיה בחלוקה שווה ויעמוד על
 200אלף  ₪לכל מועצה .התקציבים לשנות הפעילות הבאות ,לאחר השנה הראשונה ,יקבעו
על ידי מועצת המנהלים וזאת לאחר היוועצות בבעלים  -בהתייחס להכנסות המופקות
מניהול המחקרים מחד ולתקציבים שיעמידו הבעלים מאידך.
הערת חבר -מבקש התייחסות מהוועדה החקלאית של המועצה והמלצה בנושא .
התייחסות יו"ר וועדה חקלאית -המופ"ים הקיימים כיום מביאים תועלת גבוהה וכחקלאים
ופרחנים אנחנו מגייסים תקציבים ממקורות אלו .החבר רותם דביר ,יו"ר הועדה החקלאית
מוכן לקחת על עצמו בדיקה של הנושא טרם אישור התקציב במליאה.
-מאושר

 .3הסכם מסגרת חכ"ל
 הוסר מסדר היום .ראש המועצה עדכן שלחכ"ל אין מנכ"ל כעת ולפיכך ,ראש ה מועצהנוכח יותר במקום .חשוב לקדם את תכנית עין שריד ותכניות גדולות נוספות .עובדי המועצה
נטלו על עצמם חלק מעבודת מנכ"ל החכ"ל מהנדס המועצה יעסוק בתבע"ות, ,גזבר
המועצה בנושאים הכספיים, ,סגן ראש המועצה בליווי פרויקטים קיימים.
 .4אישור נסיעה ראש ה! מועצה משלחת לחו"ל
ראש המועצה זומן ע"י הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית לייצג את ישראל
באו"ם במשלחת של ראשי רשויות  .השהות ממומנת ע"י הסוכנות והמועצה תממן את
כרטיס הטיסה.
בפני החברים הוצג מכתב ההזמנה ולו"ז הנסיעה של המשלחת.
מאושר- .5אישור תב"ר בדק בית
תב"ר בדק בית  -סגן ראש המועצה יצחק יצחק משקיע רבות בעבודת ההכנה לקראת בדק
הבית במוס"ח של המועצה .עיקר התקציב יוקצה לפתרונות לבעיות בטיחות .נושאים
מרכזיים יטופלו בהתאם להמלצת יועץ הבטיחות של המועצה :קרינה ,תקרות אקוסטיות,
חוזק מבנים ,חשמל וכו'.
הביצוע יהיה בהתאם ליתרות בקרן .הצפי להשלמת מקורות המימון מהיטלי השבחה
שיתקבלו בתקופה הקרובה מהפרוייקט בפרדסיה.
מסגרת תקציבית לבדק הבית על סך כ 2.8 -מיליון ₪
מאושרת-תב"ר על סך 1 -מיליון  ₪לביצוע עבודות בדק הבית
מאושר-הצעת חבר -לקחת הלוואה במקום להמתין לכסף שיכנס מהיטלי ההשבחה.,
הצעת ראש המועצה -לקדם את התכנית כפי שהיא ובמידה ומקורות המימון לא יתקבלו
בתקופה הקרובה תדון ה! מליאה בנושא שנית.
החלטה :המליאה מאשרת באופן עקרוני ליטול הלוואה במידת הצורך לביצוע עבודות בדק
הבית לקראת שנה"ל תשע"ז.
תב"ר לרכישת  5דיפילטורים לבתי הספר -בסך₪ 26,500 -
מאושר-
ראש המועצה מודה לסגן ראש המועצה על ניהול ההערכות לבדק הבית.
המליאה מאשרת את התב"ר על סך כ ₪ 1,000,000-מהמקורות הקיימים בקרנות.
המליאה מאשרת את תכנית בדק הבית.
הערת חבר -חברי המליאה מבקשים לקבל סקירה אודות מספר הכיתות העתידות להיפתח
בבתי הספר ואם ישנן בעיות להתעדכן לפני פניות של תושבים לחברי המליאה.
התייחסות ראש המועצה -לעת עתה לא צפוי משבר כדוגמת המשבר שהיה בשנה שעברה
הקשור לכיתה הנוספת בבית ספר בין ההדרים.
במסגרת התקציב שמקצה משרד החינוך לבינוי הוגשו בקשות ואנו תקווה שיאושרו
התקציבים .
החלטה :לקראת שנה"ל תשע"ז תערך סקירה בפני המליאה לגבי ההערכות לפתיחת שנה"ל

בבתי הספר
משימות נוספות

מס"ד
359
360

תאור המשימה

אחראי

אורית אנגל
מור גז

יעד לביצוע

10/05/2016
23/05/2016

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,מור גז ,עו"ד אורן
דיאמנט ,עו"ד שירלי סופר ,עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה -מנכ"ל המועצה
נערך ע"י
מור גז

