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 פרוטוקול מליאה - 002 :פורום

, גדעון כהן , ארנון מינס , אמנון נגר , אליעזר גז , איציק גולדברג, אורה גפני, י ! אברהם קטר :משתתפים
 שמעון שריר , רן להב , רוני שרפי , עמיר ריטוב, מילי יפרח, יצחק יצחק, חיים גואטה 

  רונן סלטון, קובי רייך, משה רז, יוסי נחמני, חיים שגיא, אמנון בטיה , אורי בר מעוז  :חסרו
אסף , יק'אלי וילצ, שער אפרים -איתן ארז , כפר הס -אורי פרת , תנובות -אבנר קדם  :משתתפים נוספים

, פורת -חיים חדד , בני דרור -זאב עשת , בני דרור -בנצי רום , אפרת שטראוס, בני דרור -אפי ראובן , אריכא
משה , כפר יעבץ -מנשה עפרי , אפרים שער -מוטי מיכאלי , מאיר שביט, ישורון פרסיק, גאולים -יאיר מדר 

ציון , פנינה אמויאל משה , כפר הס וגאולים, אגודות חרות -ד "עו -ענת סער , עמליה רימלט, משמרת -קרן 
 דוד

 ח ראש המועצה"דו. 1
 
 .דווח על השתתפות עובדי ותושבי המועצה בצעדת גלעד שליט.א
המפקד היוצא והנכנס ( ל האוויר! חי) 15פקדים בכנף דווח על השתתפות ראש המועצה באירוע חילופי מ.ב

 .תושבי מושב משמרת
ש "עם סיום כהונתו כרב, המליאה מביעה הערכה והוקרה לחבר המליאה אלי גז על הענקת אות מצטיין.ג

 .שנה 25מושב ניצני עוז במשך 
 .איחולי ברכה והצלחה בהמשך דרכו

דווח על , בהמשך לעדכונים שנמסרו למליאה בנושא: מהקדי -אזור התעשייה לב השרון –מרכז תחבורה .ד
כך שהנהלת מינהל מקרקעי ישראל אישרה עקרונית את מתווה העסקה כפי שהוצגה בעבר במליאת 

תשלום דמי היוון מופחתים בשטחים שייעודם לצורכי ציבור ודמי היוון מלאים לשטחים  –המועצה שעיקרה 
י המועצה לצורכי "י החלטה זו וביטול ההפקעה שבוצעה ע"קה עפשיעודים מסחרי וזאת כתנאי ליישום העס

 . ציבור
קיימה המליאה דיון בשנית בהמלצות , לאור הערת חבר – 22/4/10פרוטוקול הועדה לקשרי חוץ מיום .ה

במסגרת . ראש המועצה הציג את החשיבות בשמירה על קשרי החוץ בעיקר בהיבט של בני הנוער. הוועדה
י הודעת ראש המועצה תבוטל נסיעת "עפ(. גרמניה)תוכננת נסיעה לעיר התאומה וויטן מ, המלצת הוועדה

ייכלל , יתרת התקציב העודף שיוותר בתקציב, כמו כן. המשלחת בהשתתפות ראש המועצה ורכז קשרי חוץ
, ליאה למשלחת לגרמניה! ראש המועצה מודיע על האפשרות ליציאת חברי המ. במסגרת תוכנית הקיצוצים

 . וף למימון הכרטיס על חשבונםבכפ
 . בהתייחס לאמור לעיל 22/4/10אושר פרוטוקול הוועדה מיום : החלטה

 . ח יום עבודה"ע, הובעה מחאה על יציאת עובדי המועצה לצעדת גלעד שליט –הערת חבר 
 

 .ד היועץ המשפטי למועצה"המליאה מאשרת ביטול ההפקעה לצורכי ציבור בכפוף לחו :החלטה

 פיתוח שכונות ההרחבה -חייבות האגודות החקלאיות הת. 2
 

י מרכז המועצות האזוריות ואף הוקמה וועדה מיוחדת לכך אשר המליצה על "הנושא האמור מטופל ע
י מליאת ראשי המועצות "הצעה זו אושרה ע. העברת מבני הציבור לשימוש הועדים המקומיים בסכום סמלי

ודה החקלאית לבין הועד המקומי שעיקרו העברת מבני הציבור המועצה ערכה הסכם בין האג. האזוריות



 . לשימוש הועד המקומי עבור כלל התושבים
נקבע כי ההסכם ידון במליאה לאחר קבלת התייחסות האגודות , בתום הדיון ולאחר התייחסות החברים

 .הוועדים המקומיים וחברי מליאה, החקלאיות
 

 :להלן התייחסות החברים לנושא
 . ת במקרה והאגודות או הוועדים המקומיים יסרבו לחתום על ההסכםהתייחסו•
 ! .האם ההסכם פותר את התחייבויות האגודות השיתופיות•
 .דרישה לדיון נוסף לאחר העברת החומר לאגודות•
 
 

האגודות וחברי המליאה ולאחר ריכוז , הוחלט להעביר ההסכם להתייחסות הועדים המקומיים :החלטה
 .יידון בשנית במליאה הנושא, ההערות

 פרויקטים מפעל הפיס –פתיחת חשבונות בבנק דקסיה . 3
י "עבור פרויקטים המתוקצבים ע, המליאה אישרה את פתיחת החשבון בבנק דקסיה למשך שנתיים :החלטה

 מפעל הפיס וזאת לפי דרישת מפעל הפיס

 בהשתתפות מתכנני התכנית –תכנית פיתוח בר קיימא . 4
 
את תוכנית פיתוח בר , ומר יוסי עופר, עידית הוד' גב –ר עמליה רימלט הציגה בשם מתכנני התוכנית "ד

היחידה לאיכות הסביבה כולל תושבים והועדה לאיכות הסביבה בראשות חבר . קיימא בפני חברי המליאה
 . היו שותפים בתהליך להכנת התוכנית כפי שהוצגה בפני המליאה, ד גדעון כהן"המליאה עו

ראש המועצה מביע תודה והערכה לכל הצוות , בתום הצגת התוכנית והתייחסות חברי המליאה לתוכנית
 . אשר עמל בכל התהליך להכנת התוכנית

וו ! ר עמליה רימלט הביעה את תודתה לחברי המליאה על אישור התכנית לתושבי ועובדי מהמועצה שלי"ד
 . את צוות המתכננים במשך התהליך

 .אף הביע תודה והערכה לצוות המתכנניםגדעון כהן 
 .המליאה מאשרת את תוכנית פיתוח בר קיימא :החלטה

 דירת גרעין עודד. 5
 

 . דווח על פניית ועד מקומי שער אפרים וועד עין שריד להקמת דירת גרעין עודד בתחום היישובים
האפשריות נבחנו בהיבטים כלכליים והארגוניים והאפשרות להצבת המבנה בשער אפרים תחייב תוספת 

ראש המועצה מציע לשוב ולדון בנושא , בתום הדיון ולאחר שנשמעו הערות החברים. תקציב למימון ההסעות
 . בישיבת המליאה הקרובה לאחר התייעצות עם מדור הנוער ובחינת כל האפשרויות

 .המליאה מאשרת הצעת ראש המועצה :החלטה

 אישור פרוטוקולים. 6
 מאושרים - 41, 40, 30, 33' פרוטוקולים מס :החלטה

 
 

 .משתתפים נוספים, חסרו, משתתפים :תפוצה
 רונן אלוני, עירית גז, הדסה רוסו, אתי לוי אוסי, אריאלה מלאכי, איילה יצהרי, אורית אנגל :מכותבים

 ראש המועצה  -עמיר ריטוב  :י"אושר ע

 
 

 י"נערך ע
 ברכה מלאכי

 


