 2אוקטובר 2102
מס .הדיון21122102 :
סוג הדיון :ישיבת הנהלה
סימוכין :הנהלה 02

נושא הדיון :ישיבת הנהלה 02
מטרת הדיון :ישיבת הנהלה 02
תאריך 2 :יוני  2102יום ב' 00:11-20:11
מיקום :בבית המועצה
פורום - 110 :פרוטוקול הנהלה
משתתפים :אברהם קטרי  ,איילת גרוס ,אלי אטון ,אמנון בטיה  ,יהודה גטה ,ינון
עמרם ,יצחק יצחק ,עמיר ריטוב ,רוני שרפי  ,שלמה ברק
חסרו :אילן גיא
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה רז ,פנינה אמויאל משה
 .1דוח ראש המועצה
א" .עמותת חיים" -אירוע התרמה רב משתתפים של עמותת החיים התקיים ביום
 ,02022102האירוע היה מוצלח ונאספו כ ₪ 001,111 -לתרומה .באירוע זה ,נחשפנו
לחוסנה של קהילת לב השרון .ברכות ותודות לכל מארגני האירוע ,מחלקות המועצה
ופורום נשים.
ב .כנס לזכרו של יצחק ישועה (שייע) ז"ל -המועצה מקיימת כנס שני לזכרו של שייע
שהתקיים בהשתתפות ציבור רב ,הנושאים המרכזיים בכנס יהיו התכנית החקלאית
הלאומית וכן טיפול של המועצות האזוריות בשטחים הפתוחים והצגת הפיילוט
המתקיים בלב השרון.
ג .משרד החינוך העניק פרס חינוך מחוז המרכז לביה"ס "שכטרמן" .המועצה מביעה
שביעות רצון מהתהליכים החיוביים בביה"ס והשיפור המשמעותי באווירה הבית
ספרית.
ד .מנהל חברה ונוער ממשרד החינוך מחוז מרכז עורך ערב הוקרה באשכול הפיס
בקריית חינוך ותרבות "דרור" .בטכס יוענק לראש המועצה אות יקיר מנהל חברה ונוער
על פועלו למען הנוער בלב השרון.
ה .מכרז מכונת טיאוט -ועדת המכרזים ברשותו של אמנון בטיה המליצה על חברת
י.ה.ב כזוכה במכרז לביצוע עבודות טיאוט רחובות.
ו .ועדת גבולות נתניה -עיריית נתניה פרסמה בעיתונות את עיקרי ההסכם בין נתניה
ולב השרון .ראש המועצה מבהיר את החשיבות בהסכם לטובת המועצה ותושביה
ז .דוחות כספיים מבוקרים לשנת  2102הוצגו בפני הנהלת המועצה.
ח .הזמנת עבודה -חברה כלכלית -לאור הערת חבר בישיבת מליאת המועצה ,הוצגה
הזמנת העבודה בין החברה הכלכלית והמועצה לביצוע עבודות הקמת כיתות לימוד
בביה"ס בכר רוסו .ההזמנה נשלחה לעיון החברים.
ט .בי"ס לב הפרדס -בשל בעיות רבות שהתעוררו בביה"ס לב הפרדס ,ראש המועצה
פנה למשרד החינוך לבחון המשך העסקתה של מנהלת ביה"ס .ההחלטה הבשילה
לאחר תהליך ארוך כשעיקר הבעיות נובעות ממימוניות ניהול והנעה ,פערים בין בית
הספר לב הפרדס לבתי ספר האחרים ,משבר אמון עמוק בין המנהלת לכל הצדדים
(מועצה ,משרד החינוך והנהגת הורים) ,הנהגת ביה"ס שותפה להחלטה זו .בשלב זה,

מנהלת ביה"ס אינה משתפת פעולה ומציאות זו מובילה לבעיות וקשיים נוספים.
נעשתה פניה של חברי מליאה לראש המועצה לקיים דיון מיוחד ביחס למחלקת
החינוך .ראש המועצה מבקש לקבל את החומר המפורט לבקשת החברים ,טרם הדיון
בנושא.
ראש המועצה פונה לכל המעורבים להרגעת הרוחות מתוך רצון לקיים את התהליך
בצורה מכובדת ,למען התלמידים וההורים.
הערות חברים:
 .0קיימת התנהלות לא מכבדת של המועצה ומחלקת חינוך בטיפול בבעיה ובשל
התהליך נוצר קרע באוכלוסייה ,כולל התנהלות לא ראויה בין תלמידים וקיימת ציפייה
מראש המועצה לגלות מעורבות יתר להרגעת הרוחות.
 .2חברי המליאה שהינם הורים בלב הפרדס מודיעים שאינם פעילים בפורומים השונים
בתחומי הישובים.
י .פיילוט גזם -החבר אלי אטון שלח לחברי המליאה את ההמלצות ביחס לפיילוט גזם
שנערך בישוב צור משה .ראש המועצה מודה לאלי אטון על ההשקעה וההתמדה
בנושא.
הועדה המוניציפאלית תשלים את דיוניה בנושא ותגיש המלצותיה בפני ההנהלה
והמליאה.
יא .קו מתח עליון -חשמל -דווח על פגישה שנערכה עם חברת החשמל בעניין העתקת
קו מתח ארצי ,העובר בסמוך לכביש  ,2קו המתח יועבר מתחום צור משה בפרדסיה,
דרומית לאדמות נורדיה.
 .2פיתוח עין שריד
הדיון בנושא נדחה
 .3אישור תב"רים
בהתאמה לתכנית ההשקעות ,המפורטת בהמשך
 .4תכנית השקעות  /הלוואה לפיתוח
תכנית השקעות לשנים  -2102200סגן ראש המועצה ויו"ר ועדת כספים ערכו תכנית
השקעות לדיון בועדת הכספים .לאור הדרישה הדחופה להשלמת פרוייקטים במוסדות
החינוך ובישובי המועצה ,וכן לאור העובדה שהמקורות הכספיים למימון תכנית
ההשקעות מתעכבים ,ראש המועצה מבקש לאשר הלוואה לפיתוח בסך של  5.0מש"ח
(  0מש"ח המרת הלוואה שאושרה ע"י המליאה באישור התקציב ותוספת של 2.0
מש"ח).
לבקשת החבר שלמה ברק יו"ר ועדת כספים -יש לתת תיעדוף לנושאים בטיחותיים
והכנת מוסדות חינוך .תכנית ההשקעות תישלח לעיון החברים לאחר דיון ואישור ועדת
הכספים.
לבקשת חברי ההנהלה ,מבקשים להודיע על כל שינוי ביעוד של תב"רים שאושרו ע"י
המליאה.
סגן ראש המועצה הציג את תכנית ההשקעות הדחופה הנגזרת מתכנית ההשקעות
הכללית לשנים .2102200
ההנהלה ממליצה בפני המליאה לאשר הלוואה בסך  5.0מש"ח לביצוע הפרויקטים כפי
שהוצגו בפני חברי ההנהלה .המליאה תאשר תב"רים עפ"י הרשימה דלעיל.
להלן תכנית ההשקעות:
מוסדות חינוך
בדק בית ( ₪ 2,111,111עפ"י אומדן מהנדס מועצה)
ביה"ס "דרור" " ₪ 211,111עוז לתמורה"  +בינוי
ביה"ס " בין ההדרים"  ₪ 511,111השלמת פרויקט -אושר תב"ר
ביה"ס "בכר רוסו"  ₪ 0,111,111השלמת פרויקט -אושר תב"ר
מחשוב -תקשוב ( ₪ 011,111מוסדות חינוך)

תכנון גני ילדים  ₪ 011,111יועצים 0 -גני ילדים
סך ₪ 2,011,111
גני ילדים ( ₪ 5,110,002הרשאות מ .החינוך)
-----------------------------------------------------------------------------כללי
משרדי מועצה ₪ 011,111
מתקני ספורט -בטיחות ( ₪ 211,111השתתפות מועצה )01%
אוטובוס ( ₪ 201,111השתתפות מועצה)
מוקד בטיחותי ( ₪ 001,111מצ'ינג מועצה)
סך ₪ 001,111
-----------------------------------------------------------------------------ישובים
כביש גישה -חרות ( ₪ 21,111בטיחות)
יעבץ2פורת – כיכרות מדרכה ( ₪ 511,111מצ'ינג -משרד התחבורה )₪ 0,101,111
מועדון עין ורד ( ₪ 0,001,111קרנות היטל השבחה)
גנות הדר נורדיה (נוגה) ₪ 010,111
סך ₪ 2,111,111
-----------------------------------------------------------------------------סה"כ ₪ 5,011,111
ההנהלה ממליצה בפני המליאה לאשר הלוואה בסך  5.0מש"ח לביצוע הפרויקטים כפי
שהוצגו בפני חברי ההנהלה .המליאה תאשר תב"רים עפ"י הרשימה דלעיל.
 .5הסכם למבקר פנים למועצה
לא נדון
 .6עדכון לסקר נכסים
ראש המועצה עדכן התקדמות סקר הנכסים והתוצרים שנתקבלו ועתידים להתקבל
מחברת אורייטק במסגרת ההסכם שנחתם עמה.
לעניין עדכון צו המיסים ,ממליץ ראש המועצה להקים ועדה שתדון בנושא בשיתוף
היוע"מ של המועצה .לבקשת חברים ,לבחון מחדש את ביטול ההחלטה להעלאה
בארנונה בשיעור של  0%וזאת היות וצפי ההכנסות מסקר הנכסים מצביע על הכנסה
גבוה ,וכן לאור העובדה שקיים קושי בהטלת תוספת ארנונה משמעותית בשנה אחת
על תושבי המועצה .ראש המועצה מציע להמתין עם ההחלטה עד לקבלת סקר תוצאות
הנכסים וכן מאחר ותקציב המועצה לשנת  2102מבוסס על תוספת של  0%לא ניתן
לקבל החלטה ללא בסיס נתונים מדויקים וסופיים.
בסיכום הדיון הוצגו  2הצעות להצבעה:
א .לבטל את  0%להעלאת ארנונה מידית וכן להקים ועדה שתבחן את נושא צו המיסים
ב .הקמת ועדה שתבחן את כל נושא תוצאות הסקר וההיבטים התקציביים ותגיש
המלצותיה עד  ,11.0.02כולל ההמלצה לעדכון צו המיסים לשנת  2100וסיווגיו.
תוצאות ההצבעה:
בעד הצעה א' -תמכו  1חברים
בעד הצעה ב -תמכו  0חברים
החלטה :הקמת ועדה שתבחן את כל נושא תוצאות הסקר וההיבטים התקציביים
ותגיש המלצותיה עד  ,11.0.02כולל ההמלצה לעדכון צו המיסים לשנת  2100וסיווגיו.

 .7אישור הסכם פרויקט :ישראל נגלים לעין
לא נדון

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי,
הדסה רוסו ,מושיקו מרזיאב ,מיטל גוב ,משה רז ,עירית גז ,שחר בן עמי ,עו"ד
אושר ע"י :פנינה אמויאל -משה -מנכ"לית המועצה
נערך ע"י
אורית אנגל
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