דף נלווה להזמנה לישיבת מועצה  2ביום 18.12.2018
 .1אשר שטיינמץ – אשר מסכם את כהונתו כמבקר המועצה ונציב תלונות הציבור בתום  19שנות עבודה.
 .2השבעת חברי מועצה – הצהרת אמונים של חברי המועצה (תיקון מס'  ) 90תשס"ד.2004-
למרות שלא חל ביו"ש ,מוצע לאמץ את הנוהל באופן וולנטרי.
א .חבר מועצה יצהיר אמונים עם כינוסה של ישיבת המועצה לאחר הבחירות  ,ואלה דברי ההצהרה :
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
 .3על פי חו"ד היועמ"ש יש לבחור מועד קבוע לישיבותיה  :יום ושעה – מוצע לקבוע את יום שלישי בשבוע השלישי
בכל חודש בשעה .20:00
 .4לפי סעיף  25לתקנון :
א .יבחר לו ראש המועצה סגן מבין חברי המועצה .הבחירה טעונה אישור המועצה ברוב חבריה.
ב .הסגן האמור בסעיף קטן (א) יהיה ממלא מקומו של ראש המועצה ,אם נעדר ראש המועצה מישראל ומהאזור,
או שנבצר ממנו למלא את תפקידו או שחדל לכהן.
 .5החברה הכלכלית לאורנית בע"מ -
יסוד החברה אושר ע"י מנכ"ל משרד הפנים ביום .22.4.2010
מטרות החברה  :פיתוח וקידום הפעילות במ.מ .אורנית ולרווחת תושביה.
פיתוח תרבות ובידור ,פעילות לנוער ,בתחומי התיירות והפנאי ,בתחומי החינוך הגופני והספורט ידע ואומנויות,
צמצום פערים חברתיים.
מספר חברי הדירקטוריון הינו  9חברים לפי ההתפלגות  3 :דירקטורים חברי מועצה 3 ,דירקטורים עובדי מועצה3 ,
דירקטורים נציגי ציבור.
ויצוג של  3נשים לפחות.
 .6רשימת חברי הוועדות  -מצ"ב רשימת חברי הוועדות.
 .7איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון הוקם בשנת  1992כגוף סטטוטורי על פי חוק .האיגוד מאגד מספר ישובים
באיו"ש ו מ.מ .אורנית חברה באיגוד.
תחומי הפעילות של האיגוד  :מינהל סביבתי ,מניעת מטרדים בתעשייה ,פיתוח בר קיימא ותכנון אזורי סביבתי,
פסולת מוצקה ומיחזור ,איכות מים ושפכים ,רישוי עסקים ,חינוך סביבתי וקהילה ,פניות הציבור ,חומרים
מסוכנים ,מניעת רעש וזיהום אוויר ,אקולוגיה כפרית ,ניהול מיזמים ופתרונות לשפכים ופסולת.
 .8קולחי השומרון (נחל קנה) בע"מ  :חברה המאגדת מספר רשויות ביו"ש הכוללת את מ.מ .אורנית.
מטרת החברה הקמת קו ביוב והובלת השפכים לקו ביוב הנשפך לתחנת דרום השרון.
ראש המועצה הינו חבר מליאה.
 .9אחת לתקופה מתכנסת וועדת הכספים של קולחי השומרון (נחל קנה) בע"מ ובה דנים על הדוחות הכספיים.
 .10ההלוואה ע"ס  3מיליון  ₪נלקחת עבור :
השלמת בניית תיכון ע"ס כ  330אש"ח
השלמת בניית ספרייה ע"ס כ  530אש"ח
השלמת בניית גנ"י ע"ס כ  770אש"ח
עבודות פיתוח מוסדות חינוך ע"ס כ  970אש"ח
עבודות פיתוח בגנים ציבוריים ע"ס כ  400אש"ח

 .11המועצה מבקשת לקבל מבנק הפועלים הלוואה ע"ס  18מיליון  ₪ל  15שנה בריבית פריים במטרה למחזר את סך
ההלוואות שנתקבלו במהלך השנים מבנק הפועלים ,על מנת להפחית את עומס המלוות השוטף.
 .12המועצה קיבלה שתי הרשאות ממשרד החינוך להקמת שתי גנ"י נפרדים בשנים  2014ו –  2016ונפתחו  2תב"רים
בהתאם.
המועצה חליטה להקים את  2גנ"י במתחם אחד .
משרד החינוך מבקש לאחד את  2הת"ברים לתב"ר אחד.
 .13בי"ס יובלים מבקש לאשר הפקדות בתיק ממסר.
בישיבה הקודמת ההחלטה לא כללה את שמות ות.ז של מורשות החתימה.

הנדון :חלוקה לוועדות  -הצעה
על מליאת המועצה להקים מספר ועדות חובה ,וכן ברשותה להקים גם ועדות רשות.
להלן הועדות המוצעות והרכבן:
ועדות החובה:
 .1ועדת מכרזים  -אודי וילד (יו"ר) ,דקל קרבר ,בועז בגריש .ממלאת מקום  -אורנה רייטר
 .2ועדה מקומית לתכנון ובניה  -כל חברי המועצה (יו"ר-ניר ,אודי וילד ממלא מקום יו"ר)
 .3ועדת הנהלה  -ניר ברטל (יו"ר) ,תמר צדוק ,אודי וילד ,קרן פנקר ,דקל קרבר ,אורנה רייטר
 .4ועדת ביקורת  -אלעד כהן (יו"ר) ,דורון טישלר
 .5מל"ח  -ניר ברטל (יו"ר) ,דורון טישלר ,רועי מוסט ,רמי לב ארי ,ראשי מכלולים בחירום.
 .6ועדת הנחות בארנונה  -דקל קרבר (יו"ר) ,תמר צדוק ,דורון טישלר
 .7ועדת איכות הסביבה ומאבק בשריפות  -ניר (יו"ר) ,קרן פנקר ,אלעד כהן ,רוני וינגרטן,
הדס פרנס ,מיכל רמות ,רועי מוסט
 .8מלחמה בסמים  -ניר ברטל (יו"ר) ,תמר צדוק ,בועז בגריש ,דורית גנוז ,שלומית שפיגלבלט,
אביבית אבורוס ,אדוה ברקוביץ ,ענת דובר
 .9הנצחת נפגעי טרור  -בועז בגריש ,מנחם יונס
 .10ועדת תמיכות  -רועי מוסט (יו"ר) ,אריה אשכנזי ,ברוך חייקין
 .11ועדת רכש  -רועי מוסט (יו"ר) ,אריה אשכנזי ,אהרון אברהם

ועדות רשות:
 .1חינוך  -ניר ברטל ,תמר ,קרן פנקר ,נטעלי לוי ,ארז נחמני
 .2קהילה ותרבות  -קרן פנקר
 .3תחבורה  -דקל קרבר ,חזי צאייג ,רונן נדבורני
 .4עסקים  -אורנה רייטר
 .5ספורט  -ניר ברטל ,ליאת ינובסקי
 .6וותיקים  -ניר ברטל ,אלי הוך
 .7מתנדבים  -ניר ברטל ,שרי ממן ,גיתית לסר
 .8ביטחון וחרום  -ניר ברטל ,דוד כץ ,ארז נחמני ,רמי לב ארי ,מוקי בוכמן ,אלי טובול
 .9צעירים ונוער  -קרן פנקר ,אביבית אבורוס
 .10רשות שיוונית וקידום מעמד האישה  -תמר צדוק ,אורלי חדד ,אדוה ברקוביץ
 .11ועדת הקצאות  -רועי מוסט ,אריה אשכנזי ,ברוך חייקין ,רונן נדבורני ,שלומית שפיגלבלט

