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 (פורת, גאולים)קדימה צורן  -ועדת גבולות. 1
 

 .גאולים ופורת, וזמנים נציגי ועדי הישובים עין שרידמ
מתנגדים להעברת שטחים חקלאיים ממשבצת פורת לתחום  -עמדת המושב -חיים חדד -נציג מושב פורת

 .צורן -שיפוט קדימה
 .י הסכם שנחתם בין המועצה לחברת ערים"עפ, י מובל סגור"עניין הניקוז ניתן לפתרון ע

 
 .ועד עין שריד מתנגדים לכל יוזמה על השטח המערבי -הודה יפרחי -נציג הישוב עין שריד

 .צורן -על המועצה להתנגד להעברת היער לתחום קדימה -יער עין שריד
 .ראש המועצה מודיע שהמועצה הביעה התנגדות לכך

 
השטח גובל לעין שריד וועד עין שריד מתנגד לכל יוזמה הגובלת לישוב עין  -"הלל"מתחם תחנת שידור 

 .רידש
 

בה הובע חשש כבד , ראש המועצה מדווח על פגישה שנתקיימה עם נציגי מושב גאולים -מושב גאולים
 .שועדת הגבולות תעביר שטחים ללא הסכם בין המועצה קדימה צורן וגאולים

 .להתאחד כל הגורמים ולקבל החלטה מוסכמת טרם הדיון בועדת הגבולות -עמדת מושב גאולים
 .לב השרון. א.לא ליזום תוכניות ללא אישור מ מושב גאולים התחייב

כי עמדת גאולים הוצגה בתחילת הדיונים והובעה התנגדות להעברת שטחים ממשבצת , רוני שרפי הוסיף
 .גאולים לקדימה צורן

 
 :בסיכום הדיון מחליטה ההנהלה כדלקמן

 .צורן -ההתנגדות להעברת שטחים לקדימ: עמדת המועצה שתוצג בפני ועדת הגבולות התהיה
צורן  -ר אגודת גאולים רוני שרפי התחייב בשם האגודה לא לקדם תכנון עצמאי עם קדימה"חבר הנהלה ויו

 .ללא קבלת הסכמת המועצה
 

 .המועצה מתנגדת להעביר שטחים עד שלא יוסדר עניין הניקוז -מושב פורת
 .המועצה נוטלת סיכון בהחלטתה ומתנגד להחלטה זו -איציק גולדברג

 .על המועצה והישוב להביע עמדתם המשותפת מבלי לסכן את המועצה -ר מעוזאורי ב
 

 .המועצה לא תעביר שטחים ללא אישור תוכניות -"הלל"תחנת שידור 



 
י יועצים "קיימת טיוטת הסכם שנוסחה ע. מ עם נציגי עיריית נתניה"המועצה מנהלת מו -ועדת גבולות נתניה

 .וביטול תכנית הבננה( שטח צהוב)ם קיים הסכם לגבי שטח המגורי. משפטיים
 

 .המועצה מתנגדת להעברת השטח המטרופוליני לנתניה -שטח מטרופוליני
ההסכמות שהרשויות יקצו את . קיימת הסכמה על סמבולים שייעודם להקמת פרוייקטים משותפים לרשויות

 .תפתכולל הקמת מנהלת משו, כספי היטלי השבחה והארנונה לטובת אחזקה ופיתוח הפארק
 

 .י היועצים המשפטיים"בסיכום הדיון ניקבע שהנושאים המשפטיים יבחנו ע
 .טיוטת ההסכם עם נתניה תובא לאישור המליאה

 בהשתתפות החברה הכלכלית -מרכז תחבורה. 2
 

כולל דיווח על , ראש המועצה ורונן אלוני הציגו בפני ההנהלה את מצב העניינים בנושא מרכז התחבורה
 .י ומשרד הפנים"ממ, הדיונים עם היזמים

רוני )בסיכום הדיון מטילה ההנהלה על החבר רונן אלוני ושני חברי דירקטוריון מטעם החברה הכלכלית 
החל ממועד קבלת אישור משרד , הייזמים לקצוב את מספר השנים לבחון עניין דרישת( שרפי ואורי בר מעוז

 .הפנים

 חינוך. 3
 

ראש המועצה סקר בפני ההנהלה על המגעים עם נציגי ועד הורים על המגעים עם נציגי  -"הדר השרון"ס "בי
 .ס הדר השרון"ועד הורים של ביה

, למרות הסיכומים. חינוך' ורים ומנהלת מחר ועד ה"דווח על פגישה שנתקיימה עם מפקחת משרד החינוך יו
 .ס"ועד ההורים ממשיך במאבקו על צפיפות ביה

 :ע כדלקמן"ל תש"דווח על התחייבויות המועצה לפני פתיחת שנה
 .נקלטה מנהל חדשה. ס מסיימת תפקידה"יפה מאיה מנהלת ביה' הגב. א
 .מונתה מנהלת לחטיבה הצעירה. ב
 .צים"א בחט"רענון כ. ג
 .סייעות נוספות -צים"א בחט"ר והדרכת כתגבו. ד
 צ "שינויים פיזיים במבנה החט. ה
 

, דווח על המאבק המתנהל בנושא הצפיפות בכיתות שאינן עומדות בתקני משרד החינוך -"בכר רוסו"ס "בי
 .י התקן"המביע התנגדות לפתיחת כיתות שלא עפ

 .החלטה זו המועצה בשיתוף ועד ההורים פועלים מול משרד החינוך לשינוי
 

ס "המועצה תדרש לשינויים והשקעות בביה. ס "גאולה עומסי מונתה מנהלת לביה' הגב -"שכטרמן"ס "בי
 (.משרה ועובדי הוראה 1/3ס "עו)א "כולל תגבור בכ, ע"ל תש"לקראת פתיחת שנה

 
 .ס אור השרון"רונית פרץ אושרה כמנהלת בביה' הגב -"אור השרון"ס "בי

 .ע"ל תש"ס לקראת שנה"חזותיים במבנה ביה המועצה מבצעת שינויים
 

 .ע"ל תש"ס אוכלס במלואו לקראת פתיחת שנה"ביה -"לב הפרדס"ס "בי
 

מחלקת התחבורה ולמהנדס המועצה על פעולתם להכנת , ההנהלה מביעה הערכה ומודה למחלקת החינוך
 .ע"ל תש"מוסדות החינוך לקראת פתיחת שנה

 9,8: אישור פרוטוקולים. 4
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