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  בניין המועצה מיקום:
 פרוטוקול מליאה - 002 פורום:

אילן גיא, אלי אטון, אמנון בטיה , ינון עמרם, יצחק יצחק, ירון אביב, משה רז, עמיר  משתתפים:
 ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן סלטון , רותם דביר, רן להב , שלמה ברק

 ארנון מינס , יהודה גטה, יוסי נחמני, שוקה כרמלי חסרו:
 מאיר שביט, משה שטיגליץ, עו"ד אורן דיאמנט, פנינה אמויאל משה תפים נוספים:משת

 . דו"ח ראש המועצה1
 
. שמוליק ריפמן , ראש מועצה אזורית רמת נגב ומי שכיהן כעשרים שנה כיו"ר מרכז המועצות 1

 האזוריות נפטר . ראש המועצה ומליאת המועצה משתתפים בצער המשפחה.
 30,000 –המועצה תשתתף בסך של  2017עדכונים בנושא הוחלט כי בשנת לאחר  –.מו"פ מרכז 2
בלבד מתוך תקציב מאושר ובהמשך יתקיים דיון במליאה בנושא החקלאות בלב השרון כולל  ₪

לחוק המים, לעניין זה המועצה תמשיך לשמור ולהגן על האינטרסים של  27עדכונים לנושא תיקון 
 החקלאים.

כפר יעבץ אשר התארחה במליאה כשזכתה בחידון התנ"ך הארצי למבוגרים, .ברכות ליפית סלימן מ3
העפילה לחידון התנ"ך העולמי ובאירוע שהתקיים בבנייני האומה זכתה בתואר כלת חידון התנ"ך 

 העולמי. גאווה גדולה לכפר יעבץ ולמועצה.
דירות לפיה כל  ראש המועצה השתתף בדיונים בכנסת בנושא הצעת החוק לפיצול –.פיצולי דירות 4

מ"ר ניתן לפצלה ליחידה נפרדת לשכירות בהתניות שונות. המועצות  120יחידת מגורים מעל 
ולא ניתנה לכך הסכמה היות וכך התבקש להוציא את המועצות  35האזוריות ביקשו החרגה מתמ"א 

 האזוריות מהחוק והבקשה התקבלה.
אנו מברכים על כל שיתוף פעולה בין  -ואה.נחתמה אמנה לשת"פ בין מ.א לב השרון ועירית קלנסו5

 הרשויות.
שילוב של הייטק ונהיגה, מכוניות ללא נהג. משרד התחבורה ממליץ על ביצוע  –.רכב אוטונומי 6

הפיילוט בנתניה. בתחילה הוצע שהפיילוט יתקיים ליד נורדיה וגנות הדר והמועצה סירבה בשל 
לב השרון בקרבת בית  –ת המשותף לנתניה הקירבה לבתי מגורים. המקום המוצע הוא באזה"

העלמין נתניה, טרם התקבלה החלטה בנושא. הרשויות יאתרו במשותף שטח אחר המתאים לביצוע 
 הפיילוט.

לפני כשבועיים נפתח קורס לועדות קהילה, בהובלת המחלקה לשירותי רווחה  -.קורס ועדות קהילה7
שתתפים מכל הישובים ואנו רואים בועדות אלה וקהילה ופורום נשים. ישנה נוכחות מרשימה של מ

 בסיס לחיזוק הצח"י בישובים.
אירוע מרגש בעוצמתו. המועצה גאה בבני הנוער ובפעילות יחודית זו.  -.מסדר כנפיים של קרמבו8

בני הנוער בתנועת כנפיים של קרמבו מדריכים וחונכים חניכים עם צרכים מיוחדים. לב השרון הינה 
  הראשונה שתנועה זו פעלה בתחומה וכעת היא פועלת במועצות אזוריות נוספות. המועצה האזורית

.מנהלי מחלקות המועצה ביקרו בבי"ס הירדן בת"א ד"ר גלית יוסף ממשמרת זכתה בפרס מנהלת 9
מדינות. מנהלי המחלקות קיבלו סקירה  24-בי"ס לילדי מהגרים מ  –מצטיינת על ניהול בי"הס הירדן 

 על ביה"ס והשתתפו בשיעור. תודה והערכה למנהלת ביה"ס.
ה בישובים תעשה רק לפי פניית הועדים המקומיים. בשל .מליאת המועצה החליטה שאכיפת חניי10

אי תאום נקודתי בין המועצה והועד המקומי צור משה, בוצעה אכיפה בישוב. המועצה מבקשת 
מהמליאה להמליץ לתובע המועצה, מבלי לפגוע בשיקול דעתו הסופי בעניין, לפעול בגישה מקלה 



 למקבלי הדוחות הסידרתיים בישוב.
ר בנושא תב"ר אורייהטק: בישיבת המליאה הקודמת נשאלתי ביחס להיקף שכ"ט .הבהרת הגזב11

  .₪ 100,000כ 2016.נכון לgisהמשולם ליועמ"ש ולא לקחתי בחשבון את הסכום הנזקף לתב"ר ה
הערת החבר אלי אטון: מבקש מהיועמ"ש וממבקר המועצה להנחות את מנהלי המועצה להעביר 

 ופן מיידי ללא דחייה.חומרים שחברי המליאה מבקשים בא
הכל גלוי ופתוח. אין בכוונתי חלילה להעלים מידע. כל חבר מליאה יקבל –התייחסות ראש המועצה 

חומר שיבקש, תוך זמן סביר שנדרש להכנתו בכפוף לכללים בנושא כגון: חומר הקשור בצנעת הפרט 
 וכד'.

 . אישור צווי מיסים ותקציב ועדים מקומיים2
 

 בי הוועדים נשלח לעיון החברים.ריכוז הגשת תקצי
 טרם הגישו את החומר הנדרש.-הישובים: גאולים, יעף וצור משה 

הצווים נבדקו ואושרו על ידי גזבר המועצה, המלצת הגזבר לאשר את תקציב היישובים הבאים : בני 
ן ורד, עין דרור, גנות הדר, חרות, ינוב, כפר הס, כפר יעבץ, משמרת, נורדיה, ניצני עוז, עזריאל, עי

 שריד, פורת, שער אפרים, תנובות.
 ₪ 1,771,649ועד מקומי בני דרור אושר תקציב בגובה 

 ₪ 1,909,000ועד מקומי חרות אושר תקציב בגובה 
 ₪ 1,659,538ועד מקומי גנות הדר אושר תקציב בגובה 

 .₪ 765,000ועד מקומי ינוב אושר תקציב בגובה 
 .₪ 2,296,000בה ועד מקומי כפר הס אושר תקציב בגו

  .₪ 449,000ועד מקומי כפר יעבץ אושר תקציב בגובה 
 .1,029,000₪ועד מקומי משמרת אושר תקציב בגובה 

 .3,647,584₪ועד מקומי נורדיה אושר תקציב בגובה 
  ש"ח 861,500ועד מקומי עזריאל אושר תקציב בגובה 

 ₪ 1,642,937ועד מקומי ניצני עוז אושר תקציב בגובה 
 ₪ 2,802,656קומי עין ורד אושר תקציב בגובה ועד מ

 ש"ח 1,059,549ועד מקומי עין שריד אושר תקציב בגובה 
 ש"ח 610,000ועד מקומי פורת אושר תקציב בגובה 

 ש"ח 4,561,823ועד מקומי שער אפרים אושר תקציב בגובה 
 ש"ח 650,000ועד מקומי תנובות אושר תקציב בגובה 

 
 ים וצווי המיסים אושרו..תקציבי הוועד1החלטות. 

 סוגי שירותים: –ועדים מקומיים  –. האצלת סמכות 2
, 1958לצו המועצות האזוריות )מקומיות( התשי"ח  132 -ה' ו 63בהתאם לסמכותה עפ"י סעיף 

 מחליטה המליאה להאציל לוועדים המקומיים כולם את הסמכויות הר"מ:
 דיות, הוצאות משפטיות.שכר, הנהלת חשבונות, הוצאות משר –מנהל כללי • 
 שמירה ובטחון• 
 אחזקת מקלטים• 
אחזקת מוסדות ציבור ונכסים ציבוריים ) מועדוני נוער, בית החבר, מרכזי קשישים, מרכזי למידה, • 

  מרכזי מוסיקה, בתי כנסת, מזכירויות הישובים(.
 פינות מחזור ופינות גזם -איכות הסביבה• 
 טיאוט כבישים ומדרכות• 
 מתקני משחקים וגני שעשועים אחזקת• 
 אחזקת גינון ציבורי וגיזום עצים• 
 כולל מתקני ספורט -ספורט מקומי• 
 נוער וילדים: חוגים בישוב, השתתפות בתשלום גרעין עודדיישובי ומפעלי תנועה.• 
 תרבות, חגיגות, אירועים יישוביים.• 
 ספריה יישובית• 
 קשישים• 
 שרותי דת כללי -דת• 
 תיקוני דרכים ומדרכותתשתיות: • 
 בטיחות בדרכים• 
 ניקוז מקומי• 



 השקעות -חשמל• 
  ריסוסים והדברות• 
 אחריות נושאי משרה. –ביטוחים • 
 תרומות ומתנות.• 
  שילוט הכוונה ופרסום.• 
 בתי עלמין.• 
 
 -אושר-

 

 2015. התייחסות לממצאי דו"ח ביקורת 3
 

 הדו"ח נשלח לעיון החברים.
 הדו"ח אושר

 . מינוי פקיד יערות4
 

 המועצה התבקשה ע"י משרד החקלאות למנות פקיד יערות. מידע בנושא נשלח לעיון החברים.
המליאה מאשרת את מינויו של מנהל היחידה לאיכות הסביבה, ציון דוד, כפקיד יערות רשותי אשר 

 עונה לקריטריונים כפי שהוגשו ע"י קק"ל.
 ערות רשותיאושר מינוי העובד ציון דוד לפקיד י

 . מינוי ועדת שמות לבי"ס לחינוך מיוחד5
 

המועצה מעוניינת לקדם בחירת שם לביה"ס לחינוך מיוחד שנפתח השנה. לשם כך תמונה ועדה 
 לבחירת השם.

 -חבר מליאה, רונית רופא הדרי -חברת מליאה, רוני שרפי -חברי הועדה המוצעים: רוני פלומין
מנכל"ית  -מנהלת ביה"ס לחינוך מיוחד , פנינה אמויאל משה -מנהלת המחלקה לחינוך, עינת שרף

 המועצה
 -מאושר-

 . אישור תמיכות6
 

ופרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית  2017לעיון החברים נשלחו התבחינים לקבלת תמיכה לשנת 
  בנושא . נדרש אישור המועצה לתבחינים )לא חל שינוי ביחס לשנה שעברה(.

 -התבחינים מאושרים -

 . שונות7
 

 לפרוטוקול זה מצורף תמליל הישיבה.

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
 אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, מור גז, עירית גז מכותבים:
 מנכ"ל המועצה -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 י"נערך ע 
 מור גז


