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    27/11פרטיכל מספר   
  8.2.11מישיבת מליאת המועצה מיום  

  
  

: ד"ר מוטי דלג'ו, צ.פלד, י.רוטרו, א.אורן, מ.רדומסקי, א.נדל,   משתתפים
ו.שפיר, י.אזרי, ג.פרין, ח.הרועה, ז.רוט, י.פנר, ע.שפרוט, א.יפתח, י.כסיף, ח.לסק, 

טיה, ב.בוגין, ח.גולי, ד.ברקן, י.דלג'ו, א.קון, ד.קוברסקי, ש.עצמוני, נ.יהב, א.בן ע
  ג.דור, ל.פורת, ט.גרשטיין

  
  :  י.אגוזי, ר.עובד, ב.שויגר, צ.משה  נוכחים

  
  :  ד"ר מוטי דלג'ו    יו"ר

  
  :  על סדר היום

  
  

  דו"ח ראש המועצה .1

 28.11.10מיום  22/10אישור פרטיכל מליאה מספר   א. .2
   7.12.10מיום  23/10אישור פרטיכל מליאה מספר   ב.
  23.12.10מיום  24/10ור פרטיכל מליאה מספר איש  ג.
  23.12.10מיום  25/10אישור פרטיכל מליאה מספר   ד.
  24.12.10מיום  26/10אישור פרטיכל מליאה מספר   ה.
 

 תיקון – 2011הנחות ארנונה לשנת  .3

 תקציבי יישובים .4

 מורשי חתימה.  ביה"ס עמיאסף .5

 ISO 9000ועדת היגוי ,  –החלפת חברים  .6

 2010יקורת לשנת דו"ח ועדת ב .7

 2011 –חוק עזר לדרום השרון (סלילת רחובות) תשע"א  .8

 2011 - תשע"א  –חוק עזר לדרום השרון (שטחים ציבוריים פתוחים)  .9

 ועדת מלח –החלפת חבר  .10

 זכות חתימה סגן ראש המועצה .11

 מינוי נציג המועצה לאגוד ערים השרון לתברואה .12

 מינוי נציג המועצה לרשות ניקוז שרון .13

 םת.ב.ר.י. .14
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  דו"ח ראש המועצה – 1לסעיף 
  

  מבקר פנים  א. 
- מעדכן כי לאחר פרסום מכרז לבחינת המועמדים, נבחרה הגב' עידית נס  
וייסמן לתפקיד. מזכיר כי המועצה החלה בהעסקת מבקר פנים כבר לפני   
שנים, כעובד חיצוני. משרד הפנים קבע לאחרונה חובת העסקת  14 -כ  
  בד הרשות.כעופנים ברשויות  מבקר  

  
לשאלת הח' ח.לסק משיב כי הנ"ל תועסק עפ"י תנאים המוכתבים ע"י  –י.אגוזי 

  בחצי משרה. משכר בכירים 85%משרד הפנים לפי 
  

לשאלת הח' א.יפתח לעניין העסקת המבקר גם עבור החברה הכלכלית,  –מוטי  דלג'ו
עולות משיב כי החברה הינה גוף משפטי נפרד. המבקר יכול לבדוק רק לגבי פ

  ת המליאה.והנושקות למועצה. המבקר, לאחר שייכנס לתפקידו, יוזמן לישיב
  

  תכנית אב לתברואה  ב. 
הנושא תופס נפח גדול יותר וכולל מיחזור והפחתת פסולת. מחלקת   
התברואה נתבקשה לבדוק את נושא הפרדת פסולת, כן מבצעת בימים אלה   
צה שוקלת בדיקת כמות סקר שביעות רצון בשימוש בקומפוסטרים. המוע  
  פחי האשפה הביתיים ואפשרות צמצום מספרם.  

  
  מתקן פוטו וולתאי  ג. 

וולתאי על גג בית חינוך ירקון. - החברה הכלכלית התקינה מתקן פוטו  
  סביבה.ההמתקן משתלב בגג ואינו פוגם במבנה ו  

  
  אגוד ערים לביוב  ד. 

ונית. תכנית שדרוג מט"ש דרום השרון בניר אליהו מטפל במים באיכות שני  
המט"ש לאיכות מים שלישונית שתאפשר שימושם לענפי חקלאות רבים,   
מהשתתפות הרשויות ₪ מליון  105 - עברה במנהלת הביוב. עלות הפרויקט כ  
החברות באיגוד ע"י הלוואות הניתנות להן ע"י המדינה. לצערנו, הרשויות   
.  מציין כי האגוד הינו החברות האחרות באגוד אינן יכולות לפתוח הלוואות  
חלוץ בשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית ומקבל את שפכי קלקיליה.    
בישיבה שנתקיימה לפני ימים ספורים במשרד התשתיות, הציגה המועצה   
בה מוכנה המועצה לקחת על עצמה שדרוג המט"ש  אלטרנטיבית  הצעה   
מות. משרד תמורת הבטחת תשלומים שוטפים, כן מבקשת לקבל מענק יז  
התשתיות אמור להשיב להצעה זו. גישת המועצה בנושא זה היא בראייה   
  אזורית ומרחבית.  

  
  ביוב גת רמון  ה. 

מעדכן כי נחתם חוזה עם קבלן לביצוע מערכת הביוב בגת רמון, אחרון   
  הישובים במועצה המבצע מערכת ביוב מרכזית.  

  
  ועדת גבולות כוכב יאיר  ו. 

דת הגבולות בנושא אזור התעשייה מצפה ספיר היא מעדכן כי המלצת וע  
להשאירו בתחום המועצה המקומית כוכב יאיר. לעניין צור יצחק, ממליצה   
הועדה להשאירו בתחום דרום השרון. החלטת הועדה טעונה אישורו של שר   
  הפנים.  
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  35תמ"א  –יעדי התכנון   ז. 
כז המועצות בחודש שעבר קיימה המועצה בשיתוף משרד הפנים ומר  
בו השתתפו רשויות מכל הארץ. הכנס "יעדי התכנון" האזוריות כנס בנושא   
השיכון, בעלי תפקידים בכירים במינהל התכנון ובעלי מקצוע   אירח את שר   
בנושא. עוד מעדכן כי מרכז המועצות האזוריות פועל להוציא ישובים   
י.  בישיבה מהמרקמים העירונים אליהם סופחו ולהשאירם במרחב הכפר  
המתקיימת מחר בנושא, ימשיכו לטפל בנושא. לדעתו, מוסדות התכנון הגיעו   
שרק המועצות האזוריות יכולות לשמור על מרחבים פתוחים  להכרה  
  וירוקים.  

  
  מכרז גבייה  ח.  

לקראת סיום חוזה ההתקשרות עם חברת הגבייה הנוכחית, פרסמה המועצה   
איכות, יחד עם נתוני מחירים ום של מכרז חדש אשר הוכן עפ"י פרמטרי  
  העלויות.  

  
בישיבת הבהרות שהתקיימה לגבי המכרז שפורסם הועלתה טענה כי תנאי  –י.אגוזי 

הסף מאפשרים רק לחברה אחת לתת הצעה למכרז. הוחלט שנעדכן את תנאי הסף 
באופן שחברות נוספות יוכלו להשתתף במכרז. עדכון זה מחייב פרסום מכרז חדש 

  מוכן לפרסום  בימים הקרובים. שיהיה
  

  תביעת הרשויות נגד מ.מ.י  ט. 
מיליארד. צוות  4 -תביעת הרשויות בנושא חלף היטל השבחה בהיקף של כ  
מו"מ של האוצר הציע סכומים נמוכים מאד שנדחו ע"י הרשויות. בדיון   
האחרון שהתקיים בבית המשפט העליון ביקשו השופטים שהצדדים יגיעו   
  לפשרה.  

  
  חיוב חתימת מינהל על בקשות להיתר  י. 

תקנות חוק התכנון והבנייה מורות שבקשות להיתרי בנייה תהיינה חתומות   
בידי בעל הנכס שלגביו מבוקש ההיתר, קרי מינהל מקרקעי ישראל. בעקבות   
עתירה של המינהל על החלטות ועדות ערר בוועדות המחוזיות לאשר בקשות   
מת מ.מ.י כאשר אין סטייה תכנונית, קבע בית של מתיישבים גם ללא חתי  
המשפט  המחוזי כי לא יוכל מוסד תכנוני להעניק היתר עד שתתקבל הודעת   
  אי התנגדות של המינהל.  

  
  פרס גליקמן  י"א. 

מעדכן כי פרס גליקמן לאיכות ומצויינות של האגודה לתכנון ולפיתוח   
הוענק לפרויקט "קהילה  שירותים למען הזקן בישראל, בשיתוף עם הג'וינט,  
  מחוברת" של העמותה למען הוותיק דרום השרון.  

  
  פרס חינוך ארצי  י"ב. 

שמח לבשר כי המועצה, לאחר שזכתה בפרס חינוך מחוזי, עלתה לתחרות   
 6. סה"כ קיבלו את הפרס רשותי לשנת תש"ע וזכתה בפרס חינוך ארצי  
קת הפרס יתקיים בבנייני טכס הענ .מועצות אזוריות 2 - ו עיריות 4רשויות,   
  במרץ.  6-ב האומה   
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החינוך בהשקעה   ובטוי להכרה של משרד  הפרס הוא כבוד למערכת החינוך  
העוסקים  המתמשכת של המועצה בתחום החינוך. הפרס הזה מגיע לכל  
למנהל מחלקת החינוך מאיר אבירם, למנהלות, למורים –במלאכת החינוך   
לאורך  המסורה  עות ולצוותים הטכניים על עבודתם ולמורות, לגננות, לסיי  
השנים. משרד החינוך שותף מלא להישג זה ואנו מודים לו על שיתוף   
  והתלמידים.  למועצה, למליאה ולגורמים נוספים כמו ההורים  הפעולה.  

  
  מאשרים

  
  

  אישור פרטיכלים  – 2לסעיף 
  

  28.11.10מיום  22/10אישור פרטיכל מליאה מספר   א.     
  מאשרים

 
   7.12.10מיום  23/10אישור פרטיכל מליאה מספר   ב.

  מאשרים
  

  
  23.12.10מיום  24/10אישור פרטיכל מליאה מספר   ג.

  מאשרים
  

  23.12.10מיום  25/10אישור פרטיכל מליאה מספר   .ד
  מאשרים

  
  24.12.10מיום  26/10אישור פרטיכל מליאה מספר   .ה
  

 מאשרים
  

  

  תיקון – 1120הנחות ארנונה לשנת  – 3לסעיף 

  
הנחה מארנונה בסעיף ילד  –מציג שינוי בתקנות ההסדרים במשק המדינה  –י.אגוזי 

ובלבד שמקבל  18נכה המוגדר לפי תקנות הביטוח הלאומי, אף לגבי ילד מעל גיל 
מ"ר ראשונים משטח הנכס.  100לגבי  33% - ל 25% -קצבת ילד נכה. שינוי ההנחה מ

המועצה מתבקשת לאשר עפ"י המקסימום הקבוע . 2011ינואר  1-תוקף השינוי מ
  בחוק.

  
  בהצבעה המתקיימת

  28  -  תומכים 
  0 -  מתנגדים 
  0 -  נמנעים  

  
  מאשרים
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חולקה לבתי  2011בועז שויגר מעדכן כי חוברת סל השירותים לשנת  •
  התושבים.

  
  

  תקציבי ישובים – 4לסעיף 
  

  מציג את רשימת הישובים. –ר.עובד 
  

בים לשנת 2011 בי ועד מקומי ביישו אישור תקצי

יישוב 

ארנוננת 
ועד מקומי 

(ש "ח למ"ר 

סה"כ 
תקציב 

הערות(אלפי ש "ח)

ארנונת מגורים: גבייה והטלה של המועצה, ארנונת ועד מקומי : גבייה והטלה של המועצה:

       1,570נווה ירק

       1,647צור יצחק
התקציב הנ"ל הינו בחלקו אומדן לפי תחזית האכלוס ליישוב לשנת 2011, והיה ויהיו שינויים 

מהותיים יעודכן התקציב במהלך השנה

          332גת רימון

       2,663נווה ימין
היטל המיסים של ארנונת הועד המקומי שאושר בנובמבר 2009 במליאת המועצה עדיין לא 

אושר, והיה ולא יאושר יוגש תקציב חדש לאישור.
       1,559אלישמע

       1,531כפר סירקין

          919עדנים
התעריף שאושר במליאת המועצה 12.00 ₪ למ"ר תלוי באישור משרד הפנים, והיה ויאושר 
יובא התקציב לאישור מחדש במליאת המועצה, הדלתא מסתכמת בסכום של כ-35 אלף ש"ח

       1,496חגור
התעריף שאושר במליאת המועצה 12.00 ₪ למ"ר תלוי באישור משרד הפנים, והיה ויאושר 
יובא התקציב לאישור מחדש במליאת המועצה, הדלתא מסתכמת בסכום של כ-60 אלף ש"ח

ארנונת מגורים: גבייה והטלה של המועצה, ארנונת ועד מקומי : גבייה ע"י המועצה והטלה  ע"י היישוב 

       11.589,103מתן
היישוב הגיש תקציב על סך 9,290 אלפי ₪ שכולל בתוכו תקציב פיתוח מהמועצה בסך של 

188 אלף ₪ , הנ"ל לא נכלל בתקציב שמובא לאישור

       17.981,612גן חיים

       15.252,049מגשימים

       15.881,654צופית

לפי היטל 
מיסים של 
המועצה 
 10.45

(ש "ח/מ"ר)

  
  
  

מבקש לדעת אם קיימת סנקציה כלשהי לועדי ישובים שאינם מגישים   - ג.דור 
תקציבם במועד הנדרש. כמו כן מעיר כי המליאה מתבקשת לאשר סך של תקציב, 

  בעוד שעלולים להיות בפירוט התקציב מהלכים שאינם תקינים.
  

מעירה על השוני בין ישובים ביחס של היקף התקציב למספר התושבים,  –ל.פורת 
על העובדה שהתקציב בישובים אינו זהה, למרות שהועד המקומי ניזון  המצביע

מכספי המועצה. חוזרת וקוראת להקטין את הפער בין הישובים. אין בדבריה מניעה 
לאשר את תקציבי הישובים כפי שהוצגו, אך מבקשת לחשוב על גישה שונה לקראת 

  שנה הבאה.
  
  
  



Page 6 of 11 
2984 - סימוכין   

  
  
  

את סדרי העדיפויות ומחליט באופן עצמאי.  כל ישוב מנהל את ענייניו, קובע –ז.רוט 
זו אוטונומיה של הישובים ואין פסול בשוני שבין הישובים, כל עוד הפעולות נעשות 

  עפ"י החוק.
  

מציין כי לפני שנה נעשה מהלך אשר צמצם במידה מסוימת את הפער בין  –א.יפתח 
  הישובים, עם זאת, כל ישוב קובע לעצמו ומחליט סדרי עדיפויות.

  
  מוסיף כי כל ישוב קובע לעצמו. לא יכול להיות סוציאליזם בהכנסות. –ב.בוגין 

  
מתייחס להערות החברים. לעניין מועד הגשת התקציב, יתייחס לנושא  –מוטי דלג'ו 

בהמשך הדיון. מזכיר כי בעבר היה לוח זמנים גמיש יותר להגשת תקציבים. לעניין 
נבדקים ע"י רועי עובד, מנהל המחלקה  תקינות התקציב, משיב כי תקציבי הישובים

המוניציפאלית, כלכלן במקצועו. במידה ויש הכנסה שאינה מעוגנת בהחלטות ועד 
  ו/או המועצה, יובא התקציב לאישור בהסתייגות, עד להבהרתו.

  
  מבקש כי יועבר לתושבים מכתב הבהרה על העלאה בארנונה. –י.אזרי 

  
אוקטובר שנה  1מבהיר לעניין מועד הגשת התקציב, כי הצו קובע את  –י.אגוזי 

נובמבר. מעדכן בנושא תקציב מושב נווה ימין, בו הוטלה  30-קודמת ולא יאוחר מ
, דבר המחייב את אישור השרים. כדי למנוע 2010 - לראשונה ארנונת ועד מקומי ב

₪  10.45ביעה של דרישת תשלום רטרואקטיבית מהתושבים, נדרשו לשלם עפ"י הק
למ"ר. הדבר גובה במכתב מוסבר. לשאלת חבר המליאה אשר בן עטיה מבהיר כי 

למ"ר. ₪  8.87למיטב ידיעתנו, שר הפנים חתם על אישור הבקשה ואישר תעריף של 
הבקשה מחייבת גם את אישור שר האוצר אשר טרם הוסיף את חתימתו לחתימת 

שרד הפנים בטרם תתקבל החלטה שר הפנים. אנו נמתין לתשובה רשמית של מ
, ימתינו לאישור 2011בדבר החזרים. מבהיר כי בקשות לשינוי תעריף ארנונה לשנת 

  השר.
עטיה לעניין חיוב לתושבים שלא שילמו במהלך השנה, משיב כי - לשאלת הח' א.בן

  יחויבו עבור כל התקופה בהתאם.
  

בלות המציאות ומציע מעיר כי לוח הזמנים הקבוע בחוק אינו עומד במג –צ.פלד 
  מרץ. 31-לקבוע את מועד הגשת התקציב ל

  
מדגיש לעניין נווה ימין, כי המועצה פועלת בנושא בתאום עם הועד  –מוטי  דלג'ו

  המקומי.
לעניין לוח הזמנים להגשת תקציבי הישובים מציע לקבל את הצעת צ.פלד ולקבוע  

  את סוף מרץ כמועד אחרון להגשה. 
ת הישובים כפי שפורטה, כולל הסתייגויות. כן לאשר את לוח מציע לאשר את רשימ

  הזמנים להגשת תקציבים וכן לאשר את התעריף לארנונת ועד מקומי בנווה ימין.
  

  בהצבעה המתקיימת:
  27 -  תומכים 

  0 -  מתנגדים  
  1 -  נמנעים  
  
  מאשרים
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 מורשי חתימה.  ביה"ס עמיאסף – 5סעיף 
  

יבי של ביה"ס עמיאסף מר שמואל אריאלי יצא המנהל האדמיניסטרט –י.אגוזי 
. דב זרסקי מונה כמחליף 2011לחופשה לקראת פרישתו לגמלאות בחודש אפריל 

  זמני לתפקיד. על המליאה לאשר לו זכות חתימה בחשבון הבנק של בית הספר.
  

להחלטה: מורשי החתימה בחשבון הבנק של בי"ס עמיאסף יהיו המנהלת ציפי 
  האדמניסטרטיבי דב זרסקי. אבנון ומ"מ המנהל

  
  בהצבעה המתקיימת

  28 -  תומכים  
  0 -  מתנגדים 
  0 -  נמנעים  

  
  מאשרים

  
  

  ISO 9000ועדת היגוי ,  –החלפת חברים   – 6לסעיף 

  
בין חברי וועדת ההיגוי שנקבעה בזמנו נמנו אילן שהם וניסים אשכנזי   - מוטי דלג'ו 

טוב - החברים: צפי פלד ויוםאשר סיימו תפקידם. מבקש למנות במקומם את 
  אלקבץ.

  
  בהצבעה המתקיימת

  28  -  תומכים 
   0  -  מתנגדים  

  0  -  נמנעים  
  

  מאשרים
  
  

 2010דו"ח ועדת ביקורת לשנת  – 7לסעיף 
  

מציגה את הנושאים שטופלו השנה ע"י הוועדה.  –ג.פרין, יו"ר ועדת הביקורת 
רג שנעשה כחלק מביקורות שדה ורבומקומי  דו"ח מבקר הפנים בוועד  סוקרת את

. עפ"י הדו"ח נמצאו ליקויים בהתנהלות הועד מקומיים שעורך מבקר הפנים בועדים
הועברו הלוואות מועד האגודה לוועד המקומי, וכן נמצא כי אין  במסגרתןהמקומי 

הפרדה בחשבונות הבנק.  הכנת הדו"ח בעניין שדה ורבורג התעכבה, בין היתר בשל 
המקומי והיעדר שיתוף פעולה במתן נתונים ומסמכים. הדו"ח  עיכובים שיזם הועד

  מציג מערכת יחסים של זהות בין ועד האגודה וועד מקומי.
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מציע כי הנושא ייבחן באמצעות חברי ועדת הביקורת בשיתוף חברים  –מוטי דלג'ו 
 מהמליאה ויחד עם נציגי הישוב במליאה, אשר ייפגשו עם הוועד  ויגישו המלצות

  למליאה. 
  

לישיבות ,אך לא כחברי במליאה  לדעתה אפשר להזמין את נציגי הישוב  –ז.רוט 
  ועדה.

  
ועדת הביקורת בודקת ודנה בנושא. לא ברור מה צריכה או יכולה  –א.בן עטיה 

  המליאה לעשות.
  

לדעתה הנושא צריך להיבדק ע"י היועצת המשפטית של המועצה שחוות  –ל.פורת 
  .דעתה תובא למליאה

  
לגישתו, ועדת הביקורת צריכה לבדוק את הנושא, עם זאת מקבל את  –מוטי דלג'ו 

  לבדיקת היועצת המשפטית וחוות דעתה למליאה. להעבירההצעה 
  

  מאשרים
  
  

 2011 –חוק עזר לדרום השרון (סלילת רחובות) תשע"א  – 8לסעיף 
  

המועצה מליאת המועצה הקימה צוות שנפגש עם היועץ המלווה את  –י.אגוזי 
בנושא וגובשה הצעה הכוללת היבטים משפטיים ותעריפים. מבהיר כי חוק העזר 

המועצה אינה כופה הפעלת  –יופעל בישוב בהתייעצות עם הועד המקומי. מדגיש 
חוק עזר ללא הסכמת הישוב. בחוק המוצע, מציעה המועצה תעריף אחיד לכל 

כי התעריף המתקבל ישובים התברר  9הישובים, לאחר שבבדיקה מדגמית של 
בלבד. במתחמים מיוחדים, אם  10% -מהתחשיב דומה בין הישובים בגבולות של כ

וכאשר יתברר כי התעריף אינו מתאים, תבקש המועצה להכין לגבי אותו מתחם 
  תחשיב נפרד שיוגש באופן מיוחד לאישור משרד הפנים..

  
גורמים נוספים לדעתו צריך למצוא נוסחה שהתייעצות תהיה עם  –מ.רדומסקי 

  בישוב ולא רק הועד המקומי, לדוגמא ועד האגודה והציבור.
  

מעיר להגדרת מבנה חקלאי כמופיע בחוק העזר. לדעתו יש ליצור אחידות  –י.דלג'ו 
  בהגדרות בין אם מדובר בחוק עזר או בארנונה.

  
  מדגישה כי היטל הוא תשלום חד פעמי בגין נכס. –ל.פורת 

  
וע העבודות יהיה במתכונת של משק כספי סגור לכל ישוב מניח כי ביצ –ח.לסק 

וישוב אשר יבקש לבצע עבודות, יפנה למליאה שתקבע ותאשר האצלת הסמכות.  
  מ"ר מניבה סכום גבוה לתשלום.    500 -לדעתו, הגדרת יחידת שטח קרקע כ

  
חוק מבהיר כי גבייה מותנית בביצוע עבודות וכמובן באישור המליאה עפ"י  –י.אגוזי 
  העזר.  
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ולאפשר לחברי  מציע לדחות את המשך הדיון בנושא לישיבה הבאה –מוטי דלג'ו 
  המליאה לימוד טוב יותר של הנושא.

  
  מאשרים

  
  

 2011 - תשע"א  –חוק עזר לדרום השרון (שטחים ציבוריים פתוחים)  – 9לסעיף 
  

כלול בהוצאות חוק העזר בא בעיקר לתת מענה לשכונות חדשות, כדי ל –מוטי דלג'ו
  הפיתוח גם את השטחים הציבוריים. 

ולאפשר פרק זמן נוסף לחברים ללמוד  מציע את המשך הדיון בנושא בישיבה הבאה
  הנושא.

  
  מאשרים

  
  

  ועדת מלח –החלפת חבר  – 10לסעיף 
  

כראש מטה מל"ח במועצה שימש אילן שהם. מציע כי צפי פלד ימונה   - מוטי דלג'ו
  לתפקיד.

  
  יימתבהצבעה המתק

  28 -  תומכים 
   0 -  מתנגדים  

   0 -  נמנעים 
  

  מאשרים
  
  

  זכות חתימה סגן ראש המועצה  – 11לסעיף 
  

למתן זכות חתימה לסגן ראש המועצה צפי  מבקש את אישור המליאה –י.אגוזי 
  פלד.

  
  בהצבעה המתקיימת :

  
  28   - תומכים 

  0  -מתנגדים 
  0  - נמנעים 

  
  מאשרים
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  תב"רים – 11לסעיף 
  
  ₪ 250,000              הקמת בית כנסת  .1

  מימון: משרד הדתות  
  

  רם הוחלט באיזה ישוב יוקם המבנה.מעיר כי בשלב זה ט –מוטי  דלג'ו
  
  ₪ 722,363              הקמת גנ"י עדנים  .2

  ₪ 622,363    מימון: משרד החינוך              
  ₪ 100,000      קרן פיתוח    

  
  ₪ 500,000            מעגל תנועה ברמות השבים  .3

  ₪ 350,000    מימון: משרד התחבורה        
  ₪ 150,000    השתת' ועד מקומי                        

  
מהסדרי תנועה  30%חיוב רמות השבים לשאת בעלות של עניין מעירה ל –ו.שפיר 

בכביש אזורי ולדעתה המימון צריך לבוא מקרן הפיתוח. רמות השבים אינה מוכנה 
  ה.להיות אחראית לכביש ז

  
מימון. במידה  70%מסביר כי מודל העבודה של משרד התחבורה הוא  –מוטי דלג'ו

  יבחן הנושא במסגרת תב"רים שמוקצים ליישוב.והישוב יפנה לבקשת תב"ר, 
  

  לאור התנגדות נציגי הישוב, מציעה להוריד את הנושא מסדר היום. –ל.פורת 
  
  ₪  35,000  ) 150,000(מערכת בקרת כניסה צור יצחק-1248תב.ר. -תוספת ל  .4

  ₪   20,000    ) 75,000חב' ערים(  מימון:            
  ₪   15,000    ) 75,000קרן פיתוח(                         

  
  150,000₪   )150,000(שרתים ושדרוג תשתית מחשוב  -1305ת.ב.ר. -תוספת ל  .5

  מימון: קרן פיתוח            
  2011/12ים עדכון תוכנות ורישוי לביצוע בשנ  

  
  

  ₪ 2,142,000                            חיבור לאיגודן  .6
  ₪ 1,647,520        כפר מע"ש  
  ₪     494,250        גת רימון  

  מימון: היטלי ביוב   
  
  

  ₪ 180,000              שיפוצים בשפ"ח   .7 
  מימון קרן פיתוח             
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גל תנועה (מע 3להוריד את תב"ר ההצעה של החב' ל.פורת  מקובלת עלי –מוטי דלג'ו 
לבקשת נציגי רמות השבים המבקשים שלא להוריד רמות השבים) מסדר היום, אך 

  את הנושא מסדר היום מציע להביא להצבעה את רשימת כל התב"רים לעיל.
  

  לכל הת.ב.ר.י.ם : בהצבעה המתקיימת
  28 -  תומכים  

  0 -  מתנגדים  
  0 -  נמנעים  

  
  מאשרים

  
קש להעלות נושא: סיום תפקידו של קב"ט המועצה. מבקש לדעת מב –*י.כסיף 

האם פורסם מכרז. מעיר כי אנו נמצאים בתקופה לא קלה. ידוע לו כי הנ"ל ביקש 
  להמשיך ולמלא את התפקיד.

  
. פורסם מכרז בשבוע 67מעדכן כי החוק קובע יציאה  לגמלאות בגיל  –י.אגוזי 

בר בכתב לשאלתו. עד לתקופת כניסתו של שעבר. מוסיף כי הח' יניב כסיף קיבל הס
קב"ט חדש לתפקיד ולתקופת חפיפה, ועל פי רצונו של איציק רון, יוכל להמשיך 

  בחלקיות משרה.
  

  מפאת קוצר בזמן לא נדונו הנושאים :
  

  מינוי נציג המועצה לאגוד ערים השרון לתברואה
  מינוי נציג המועצה לרשות ניקוז שרון

  
  ון בישיבה הבאה.נושאים אלה יועברו לדי

  
  מאשרים

  
  
  
  

  הישיבה  ננעלה !
  
  
  
  

                
  רשמה :      יצחק אגוזי    ד"ר מוטי דלג'ו

 צילה משה       גזבר מזכיר        יו"ר


