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סימוכין :ישיבת מליאה 24

נושא הדיון :פרוטוקול ישיבת מליאה 24
מטרת הדיון :ישיבת מליאה 24
תאריך 8 :מרץ  2020יום א' 19:00-21:30
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :ישיבה מליאה
משתתפים :אורי בכרך ,אפריים חגג ,גלית ברגר ,יצחק יצחק ,יצחק סלובודיאנסקי ,לביא זמיר ,נתנאל יהודה,
עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן חיון ,רן להב  ,שאול דניאל ,שאולי בן דוד
חסרו :ארנון מינס  ,בני דגמי ,יודפת גת ,נחמיה חסיד
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד סיוון בצלאל ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
 .1חינוך -יו"ר הנהגת הורים בית ספר הדר השרון ,ביקש להופיע בפני המליאה.
אוהד ליברובסקי הציג פערים בבתי הספר היסודיים בתחום הבינוי ,מחשוב ,והשקעות בכלל.
הנהגות הורי בתי הספר מבקשים להכין תכנית להשקעות בבתי הספר בשנים הקרובות .כמו כן מבקשים
לקדם פתרונות לקייטנות החגים.
טל מדר -יו"ר הנהגת הורים בכר רוסו -בתי הספר במועצה אינם מצוידים מספיק עבור התלמידים .ישנה
שביעות רצון גבוהה ממנהלות בתי הספר והצוותים החינוכיים אך חסרה השקעה בתשתיות.
אלונה נקש -יו"ר הנהגת הורים לב הפרדס -הקייטנה שמציעה המועצה לפסח אינה נותנת מענה לתלמידים
ולהורים .העלות גבוהה ומיקומה בק.ח דרור מרוחק לתלמידי הגוש הצפוני.
התייחסות החברים:
הבקשות המוצגות צריכות לידון תחילה בוועדת חינוך ואחר כך למליאה.
ועדת חינוך לא מתכנסת לעיתים קרובות וכשמתכנסת נוכחים מעט חברים.
המליאה צריכה לקבל תכנית לאישור ולא להכין תכנית.
תגובת המועצה לנושא הקייטנות התעכבה זמן רב מידי.
לא הוצגו במליאה צרכים פיזיים של מוסדות החינוך.
מתבקש סיור במוסדות החינוך על מנת ללמוד מקרוב על הצרכים בתחום התשתיות.
חסרה נוכחות מנהלת מחלקת החינוך בדיון זה.
נדרש סקר מבני ציבור ומוס"ח ולאחר קבלתו הכנת תכנית השקעות למוס"ח.
מבקשים לקבל לעיון את הצעות היועצים להכנת תכנית אב לחינוך.
התייחסות ראש המועצה -הצרכים של היישובים ומוסדות חינוך הם רבים ולמועצה אין תקציבים למתן מענה
לכל הצרכי ם .המועצה משקיעה רבות במוס"ח בעיקר בחופשות הקיץ במסגרת בדק הבית תוך מתן עדיפות
לנושאי הבטיחות.
חברי המליאה מכירים מקרוב את תקציב המועצה תפקידם בין היתר לתעדף בין
הצרכים השונים .
ראש המועצה מזמין את חברי המליאה להצטרף לוועדת חינוך ולהשפיע באמצעותה.
ויתקיים דיון ראשוני בוועדת החינוך.
החלטה:

להעביר לחברי המליאה את הצעות המחיר שהתקבלו בנושא ייעוץ לנושא החינוך .והמלצותיה יוצגו בפני
המליאה.
 .2קורונה -מידי יום מתקיימת במועצה הערכת מצב בנושא ומפרסמים הנחיות בהתאם .
משטרת ישראל פנתה למועצה בבקשה להקים במרכז המתמידים בחרות מרכז אזורי לנושא הקורונה .ראש
המועצה סרב לבקשה.
הנחת העבודה של משרד הבריאות שהולכים לקראת החמרה אנו נמשיך ונעקוב אחר הוראות משרד
הבריאות ומשרד החינוך.
בהמשך נקיים פגישה עם פורום הוועדים המקומיים במטרה להערך לתרחישים אפשריים.
 .3שערי בטחון בישובים -לאחרונה נושא זה עולה בוועדים המקומיים .המועצה תומכת בהצבת שערי בטחון
בישובים תוך שמירה על החוק ולפעול על פי כל ההיתרים המתבקשים בחוק התכנון והבנייה ובהתאם
להחלטות ועדת התנועה שיושבים בה גם נציגי המשטרה.
הערת החבר אורי בכרך -המשטרה מקשה בהיבטים רבים והמועצה צריכה להוביל מדיניות בנושא ולסייע
לוועדים המקומיים לערוך תאום ציפיות עם מפקד תחנת שדות על מנת להקל ולקדם מתן אישורים נדרשים .
 .4עדכון בנושא הלדים -המועצה פועלת מול היזם לצמצום הפער בעלות הפרויקט ובמספר הלדים להתקנה
בפועל .במליאה הקרובה יוצגו הסיכומים והמסמך הסופי.
בקרים לתאורת לדים -המועצה מעוניינת לקדם זאת .חלק מהעלות ימומן מתקציב שאושר למועצה במסגרת
קול קורא שהגישה המועצה.
 .5פסנתר רחוב -קול קורא של מפעל הפיס .המועצה מעוניינת להגיש את הקול קורא ולהציב את הפסנתר
במתחם קניון דרורים.
מאושר.
 .6ישיבת מליאה מס'  25לקראת חג הפסח החבר רונן חיון מזמין לקיים את הישיבה והרמת הכוסית לחג
בביתו בניצני עוז.
מאושר
 .7התייעלות מחלקת תחבורה -בהמשך להחלטת המליאה לשכור שירותי חברה חיצונית לבדיקת התייעלות
מחלקת התחבורה .ועדה מצומצמת לנושא נפגשה עם ארבע חברות והוחלט על התקשרות עם חברת אשד.
ההתקשרות אושרה גם בוועדת המכרזים בפטור ממכרז לפי סעיף  )8(3לתוספת השניה לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות).
הערת החבר רן להב -שביעות רצון ממנהל מחלקת התחבורה החדש מר יאיר משה.
 .8בית ספר שכטרמן 6 -כיתות נסגרו בשל קריסת גגות .בניית בית הספר שירת הלב אמורה להסתיים
בספטמבר והכיתות יתפנו וניתן יהיה להעביר את תלמידי שכטרמן לכיתות אלו .במקביל יהרסו הכיתות
שקרסו ויבנו חדשות במקומם.
 .2עדכון תקציב 2020
עדכון תקציב  – 2020לא נדון
 .3אישור דו"ח ממונה תלונות הציבור
אישור דוח ממונה על תלונות הציבור לשנת  2019מאושר.
 .4אישור פקח כוללני
הסמכה פקח כוללני -המליאה מסמיכה את עובד המועצה ציון יעקב ,החל מתאריך  1/4/20לפעול כפקח
כוללני פקח רשות חניה ,עבירות מנהליות ,הסדרת הפיקוח על הכלבים ,אכיפת חוק למניעת עישון במקומות
ציבוריים ואכיפת חוקי העזר ,והתקנות של המועצה.
 .5מינוי ועדת ביקורת צור משה
מינוי ועדת ביקורת צור משה -לא נדון

 .6עדכון מסמך רוכלות
עדכון מסמך הרוכלות -נשלח לחברים המסמך המתוקן.
אין הערות
עדכון המסמך מאושר.
 .7שונות

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