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 56ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 מליאה  מטרת הדיון:
 02:11-90:11ם ג' יו 9109אוגוסט  7 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול מליא - 119 פורום:

אברהם קטרי , אורה גפני, אורי בר מעוז , איציק גולדברג, אליעזר גז , אמנון בטיה , אמנון נגר ,  משתתפים:
קובי רייך, ארנון מינס , גדעון כהן , חיים גואטה , יוסי נחמני, יצחק יצחק, מילי יפרח, משה רז, עמיר ריטוב, 

  רוני שרפי , רונן סלטון , רן להב , שמעון שריר
 תושבת שער אפרים -אסף אריכא, מאיר שביט, פנינה אמויאל משה , רונית אפוטה  משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1
 
 דונם עומדת לפני פרסום והפקדה. 031-( התוכנית להגדלת אזור התעשייה ב0
 במועצה. G.I.Sוועדת מכרזים להפעלת ( חברת אוריהטק נבחרה ב9
יער -( תוכנית "דרך הלב" יוצאת לביצוע ,בשלב הראשון יבוצע שילוט וסימון השבילים במקטע של עין ורד3

 אילנות.
, שבעיקרה יש כוונה להעביר כסף מרשויות  9103( קיימת תכנית להעברה במסגרת חוק ההסדרים לשנת 4

, לפי חתך סוציו אקונומי, אזורי תעסוקה ועוד. לב 01 -3 -אשכולות מ חזקות לחלשות. הרשויות חולקו לפי
, בין הרשויות האמורות לתרום. מרכז המועצות האזוריות והמועצות האזוריות 2השרון ממוקמת ברמה 

 מתנגדות לתוכנית וכמוהם גם מרכז השלטון המקומי.

 . חוקי עזר לתיעול וסלילת כבישים2
 

 נדחה וידון באחת מישיבות המליאה הקרובות. 

 . מודד כללי לבחירות3
 

לפיה לכל אחד מהישובים יהיה נציג  9425217ראש המועצה מציע לשמר את החלטת המליאה הקודמת מיום 
אחד במליאה, פרט לשני הישובים הגדולים צור משה ונורדיה להם יהיו שני נציגים במליאה. במליאה 

ד יעלה מצביעים . ראש המועצה מציע שהמוד 0311נקבע מודד של  9028217הקודמת בישיבתה מתאריך 
 מצביעים. 0611ויעמוד על 

 . 0311החבר רונן סלטון מציע שהמודד הכללי יישאר: 
 

 בעד הצעת ראש המועצה. 01הצבעה: 
 בעד הצעת רונן סלטון. 3

 .0611המודד הכללי שנקבע  החלטה:

 . אישורי תב"ר4
 
 לכיסוי גרעון נצבר. ₪מיליון  4. הלוואה בסך 0

יאוזן תקציב  9103 -כז את תוכנית להתייעלות תוך התחייבות שבהמועצה הגישה לממונה מחוז מר



 המועצה. 
על מנת להקל על תזרים המזומנים של המועצה לכסוי  ₪מיליון  4המועצה ביקשה אישור להלוואה בגובה 

 . 9109גרעון נצבר בשנת 
להביא  -בותלכיסוי גרעון נצבר בכפוף להתחיי ₪מיליון  4הצעת ראש המועצה: לאשר את ההלוואה של 

 לאישור המליאה את תוכנית ההתייעלות התקציבית של המועצה וקבלת החלטות המתחייבות מכך.
 נמנע.-0נגד, -4בעד, -01הצבעה: 

 הערת חבר אבי קטרי: היה צריך לקיים את הדיון בדבר ההתייעלות קודם האישור.
 לסגירת הגרעון המצטבר. ₪מיליון  4החלטה: אושרה הלוואה ע"ס 

 נדרשת הגדלת התב"רים כדלקמן: -ר בית ספר בין ההדרים. תב"9
 . ₪מיליון  9.6שלב א' הגדלה של  0123תב"ר 
 . ₪מיליון  0.8שלב ב הגדלה של  0913תב"ר 

 המועצה נדרשת לאשר את התב"ר מצפי הכנסות מכספי השבחה אשר עתידים להתקבל בזמן הקרוב. 
 ללב השרון. ₪מיליון  61נסות של . הסכם עם כפר יונה לגבי מקב"ת ינוב, צפי הכ0
 . ₪מיליון  91. הסכם עם פרדסיה על חלוקה להכנסות על שטח פרטי צפי הכנסות של 9
 96%, 9109עוד בשנת  96%שנים) 4שאמורים להיכנס במשך  ₪מיליון  00 -. מינהל מקרקעי ישראל3

 ( .9103בתחילת 
 0.4עבור קופ"ח מכבי במתחם דרורים סך הכול . צפי של תקבול היטלי השבחה ובזמן הקרוב בגין בניה 4

 .₪מליון 
 0123אושרו הגדלת התב"רים על בסיס תקבולים קרובים ביותר שצרכים להתקבל סך הכול תב"ר  החלטה:
 .₪מליון  0.8 -שלב ב' ב 0913ותב"ר  ₪מליון  9.6 -שלב א' ב

 . פתיחת חשבון ע"וש בבנק דסקיה5
 ש בבנק דקסיהאושר פתיחת חשבון עו" החלטה:

 . הסמכת מפקח6
 

חוקים ותקנות, חוק להסדרת  0286אושר מינויו מר רונן דגה כמפקח לאכיפת העברות המנהליות התשמ"ו 
 בכפוף לקבלת הכשרה מטעם משרד הפנים. 9119הפיקוח על הכלבים התשס"ג 

 הסמכה לשמש כמפקח לאכיפת חוקי העזר ותקנות של המועצה האזורית לב השרון
 א'5לפי סעיף  0283מכה לשמש כמפקח לאכיפת חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים תשמ"ג הס

אושרה הסמכת המפקח חן אלקלעי לשמש גם כמפקח לאכיפת חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים 
 א'.5לפי סעיף  0283תשמ"ג, 

 . אישור פרוטוקול ועדת גמלאות7
 96.7.09מיום אושר פרוטוקול ועדת גמלאות  החלטה:

 63,64. אישור פרוטוקולים מליאה 8
 הפרוטוקולים יובאו לאישור בישיבת המליאה הבאה החלטה:

 
 

 משתתפים, משתתפים נוספים. תפוצה:
 אורית אנגל, איילה יצהרי, אתי לוי אוסי, ברכה מלאכי, הדסה רוסו, עירית גז מכותבים:
 מנכ"לית המועצה  -פנינה אמויאל משה  אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 אורית אנגל
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