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 60:11-46:11ם ב' יו 4162נובמבר  1 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול הנהל - 116 פורום:

אברהם קטרי , איילת גרוס, אילן גיא, אלי אטון, ינון עמרם, יצחק יצחק,  משתתפים:
 קעמיר ריטוב, שלמה בר

 אמנון בטיה , יהודה גטה, רוני שרפי  חסרו:
וולינסקי, פנינה אמויאל ירון בלנרו, מאיר שביט, משה רז, סרג'יו  משתתפים נוספים:

 משה , רונן אלוני, שחר בן עמי, עו"ד

 . דו"ח ראש המועצה1
 
עיריית נתניה ולב השרון מגבשים הסכם להעברת שטח של  -הסכם בית עלמין נתניה• 
דונם לטובת בית עלמין משותף לנורדיה וגנות הדר. בית העלמין הוגש כתוכנית  2

 נפרדת להגדלת בית העלמין של נתניה ומצוי במסגרת תכנית נופש מטרופוליני.
חב' רדימיקס, שהקימה מפעל  המועצה הובילה מהלך עם -הסכם פשרה רדימיקס• 

בטון בקלנסווה, בסמוך לשער אפרים. בסיום ההליך המשפטי, סוכם בהסכם פשרה על 
 הקמת סוללה אקוסטית בשטח הגובל עם שער אפרים. 

החכ"ל התבקשה לבצע את העבודה בתיאום עם ועד מקומי שער אפרים ומהנדס 
 המועצה.

ההעתקה נתקלת בקשיים.  -2יש העתקת קו חשמל מפרדסיה לצד המערבי של כב• 
 -מצד חברת נתיבי ישראל אשר בקשו שהקו יעבור צפונית לתחנת הדלק של נורדיה

 והמועצה מתנגדת לכך.
מש"ח להפיכת הועדה  6המועצה קיבלה תקציב של  -רפורמה בחוק התכנון והבניה• 

 המקומית לתכנון ובניה לב השרון לועדה מוסמכת.
ל הסכם פשרה עם אגודת מושב פורת ומס' תושבים דווח ע -פס"ד מושב פורת• 

שהגישו לפני כעשור שנים תביעה כנגד המועצה וחברת ערים בגין נזקים שנגרמו להם 
מש"ח  6 -בעקבות הקמת הישוב צורן. החלטת בימ"ש קובעת מתן פיצויים בסך של כ

 על חב' ערים. 16% -יוטל על המועצה, ו 16%בחלוקה של 
 מועצה מטפלת בהליך המשפטי.חברת הביטוח מטעם ה

המועצה קידמה תכנית לשינוי ייעוד בית הנער בעין ורד לשטח  -מוזיאון הטרקטור• 
 ציבורי. התכנית לפני מתן תוקף. 

 המועצה תידרש להקצאת קרקע לעמותה.
נשלח חומר בנושא לחברים. הועדה הקודמת השלימה את  -ועדת גבולות קדימה צורן• 

יה בפני שר הפנים, ולאחרונה הוגשה בקשה ע"י קדימה למינוי ההליך והגישה המלצות
דונם(. שטח פרטי של חדיג'ה,  111 -ועדת חקירה נוספת להעברת שטחים נוספים )כ

שטחים בתחום משבצת גאולים והגובלים לצורן וכן שטח מהיער המצוי בתחום שיפוט 
 הנושא ייבדק עם המושב(. -לב השרון. )לגבי השטח בגאולים



לאור תלונות מצד תושבים על רעש חריג מהמפעל, הנושא  -על קפיצים נורדיהמפ• 
מצוי מזה תקופה ממושכת בבדיקה ע"י כל הגורמים למרות שיתוף פעולה מצד המפעל 

ואגודת נורדיה ויישום חלק מההמלצות להקטנת הרעש עדיין מתקבלות תלונות מצד 
 תושבים שבתיהם סמוכים למפעל.

אגודה, יערכו בדיקות נוספות ובמידה ותהיה חריגה מערב בסיכום עם המפעל וה
 לתקנות, תפעל המועצה עפ"י חוק.

 קבלת תוצאות הרעש יוצגו בפני ההנהלה.
דווח על תחילת פרויקט "ישראל נגלית לעין" בשיתוף המועצה  -ישראל הנגלית לעין• 

 הקרובה. ויד בן צבי. נערך ערב חשיפה בנושא והפרויקט יוצג בפני מליאת המועצה
זכאים לתעודת בגרות לב השרון מובילה בין המועצות האזוריות בארץ באחוז • 

הזכאים לבגרות ואף ידוע שבקרית חינוך ותרבות "דרור" אחוז הזכאים בעליה לקראת 
השנה הבאה. כמו כן, אחוז הזכאים לבגרות חברתית בדרור הינו מבין המובילים בארץ 

 בוגרים(. 661 -)כ
על הישגים אלו וגאה על פעילות משותפת של הנהלת הקריה,  המועצה מברכת

מחלקת החינוך ומחלקת נוער וחינוך משלים השותפים להישגים המרשימים. מחלקת 
החינוך הונחתה לאתר ולהגיע לכל התלמידים הלומדים במוסדות חינוך מחוץ לתחום 

 המועצה כיצד ניתן לסייע להם בדרך לזכאות בבגרות.
המועצה מעוניינת לפתוח שלוחה לעמותת ידיד בלב השרון החל משנת  -עמותת ידיד• 

מרכזי זכויות בקהילה" )ע"ר(, הינה מלכ"ר ופועלת  -התקציב הקרובה. עמותת "ידיד
למען תמיכה והעצמת שכבות חלשות בחברה הישראלית ובהגברת  6001משנת 

 הסולידאריות החברתית.
 מתן יעוץ וסיוע חינם במימוש זכויותיהם.מרכזי זכויות בהן ניתן לפנות ל 46לעמותה 

 בחודש.  ₪ 6,111 -עלות חודשית למועצה כ
החלטה: החברים מבקשים לקבל חומר בנושא העמותה וחוזה התקשרות עם 

 העמותה.
משימה לביצוע: לשלוח לחברים נתונים על העמותה ומספר פונים ברשויות דומות 

 אחריות לביצוע: פנינה משה. -למועצה
 .66.11תתקיים ביום שני, בשעה  -לשיע אזכרה• 
 .46.66.4162סיור לחברי המליאה בתאריך • 

 הערת חברים:
החבר ינון מבקש להודות לראש המועצה מר עמיר ריטוב על מעורבותו בנושא מפעל 

 הבטון רדימיקס.

 . מרכז תחבורה )פרופנדטי(2
 

 מש"ח. 6 -היזמים מבקשים פיצוי של כ
פגישה עם הגב' אפרת שטראוס מממ"י. המועצה ניסתה עפ"י  לראש המועצה נקבעה

בקשת היזמים להמשיך את המהלך ובדקה את האפשרות להעביר את בנין המועצה 
 לשטח אזור התעשייה בפארק השרון.

לאחר דיון בנושא, העלה ראש המועצה ההצעה להמתין עד לפגישה עם ממ"י, טרם 
 קבלת החלטה על תשלום פיצוי ליזמים.

 טה: שלב ראשון לפני בדיקת דרישת היזם, ראש המועצה יפגש עם המינהל.החל
 תתקיים התייעצות גם עם עו"ד וילצ'יק ולאחר קבלת חו"ד, הנושא יובא לדיון במליאה.

 הרחבה -. עין שריד 3
 

החכ"ל התבקשו להכין תכנית עם אומדן כספי, להרחבת הישוב עין שריד )בשטח 
מש"ח היטל השבחה למועצה,  46"קנדה ישראל", ודרומית לישוב(, אומדן השמאות: 

 מגרשים בתכנית. 11מתוך הנחה שיאושרו 
מש"ח. הסכום  1החכ"ל יקדמו את הפרויקט כשלפיתוח הישוב הוותיק יוקצה סכום של 

מגרשים ובכל מקרה שלא יעלה על היטלי ההשבחה שיתקבל  11יווק של מותנה בש
 בגין הפרויקט עפ"י השמאות שהוצגה.

 החלטה: מאושר
מהיטלי ההשבחה, הנושא יפתח לדיון  11%בכפוף לכך, שבמידה ולישוב יוקצה יותר מ 

 לכלל הישובים.



 . מוקד בטחוני4
 

 נים. דיון בהשתתפות שמואל קלימי מהמשרד לבטחון פ
נמסרה סקירה על עבודת מטה שהתנהלה בין משרדי ממשלה שהובילה להחלטת 

ממשלה לפרויקט להקמת מוקד בטחוני משותף עם רשויות נוספות כשהמטרה לתת 
מועצות תחת שליטה  2מענה לנושא הבטחוני במרחב הכפרי. רעיון הפרויקט לגייס 

 אחת ולרשת את הישובים "בנקודות החמות" במצלמות. 
מועצות האזוריות לב השרון, חוף השרון, דרום השרון ועמק חפר ירוכזו באשכול אחד ה

ומיקום המוקד האזורי נקבע במ"א עמק חפר. דרום השרון טרם הביעו הסכמתם 
 להצטרף לאשכול.

שוטרים סדירים עם כלי רכב שיעבדו  2מעבר להקמת המוקד, קיים נדבך נוסף בשיבוץ 
 611 -ו מענה לאזרח בזמן קצר וזה מתקשר לתפיסת הבתוך המרחב של המועצה ויתנ

 של מג"ב. 
נדבך נוסף שאינו רלוונטי ללב השרון, אלא רק לעמק חפר, הקמת שיטור מועצתי 

 כפיילוט והמטרה להרחיבו בעתיד לרשויות נוספות.
החלטה: יתקיים דיון נוסף בועדת ביטחון, שמוליק קלימי, קב"ט המועצה וחברי הנהלה. 

 חון תעביר המלצותיה להנהלת המועצה לקבלת החלטה.ועדת הבט

 . הנצחה אישים במסגרת המועצה5
 

 היות ועד כה המועצה לא נהגה להנציח אישים בתחומה.
 הנושא יובא לדיון במליאה עם המלצה להקים ועדה שתבחן את הנושא.

. חברים חברים מתוך ההנהלה שמעוניינים להיות בהרכב הועדה: יצחק יצחק ואלי אטון
 נוספים יצורפו מתוך חברי המליאה.

 

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסו, מיטל  מכותבים:

 גוב, מילי יפרח, עירית גז
  אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 אורית אנגל
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