
 

 

 2013דצמבר  31
 216/2013מס. הדיון: 
 ישיבת מליאה :סוג הדיון

  9מליאה  :סימוכין

 
 
 
 
 

 9ישיבת מליאה  נושא הדיון:
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 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול מליא - 002 פורום:

אברהם קטרי , אלי אטון, יוסי נחמני, יצחק יצחק, משה רז, עמיר ריטוב, רוני פרידמן פלומן, רוני  משתתפים:
 קשרפי , רונן סלטון , רותם דביר, רן להב , שלמה בר

 , אמנון בטיה , ארנון מינס , יהודה גטה, ינון עמרם, קובי רייךאיילת גרוס, אילן גיא חסרו:
 מאיר שביט, פנינה אמויאל משה , שחר בן עמי, עו"ד משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1
 
 . איחולי מזל טוב לחבר יוסי נחמני להולדת הבן.1
: לאור בקשת חברי המליאה הוחלט, כי הצגת מנהלי המחלקות תתקיים ביום שישי אחד 2014. תקציב 2

 מרוכז, מבקשים שהמנהלים יציגו את תחומי פעילות והדרישות התקציביות.
לאור השינויים שחלו במהלך השנים האחרונות יעודכן צו המסים כולל הסיווגים, בהתאמה.  -. צו מסים 3

, קוצצו בעיקר השירותים המוניציפאליים ונפגע השירות 2013שה לאיזון תקציבי בשנת כתוצאה מהדרי
לתושב. כמו כן, נדרשת תוספת תקציבית בסעיפים כגון: הסעות תלמידים, פעילות נוער, תוספת עבור שכר 

ים לרבעון, הוצאות בחינוך המיוחד, ליווי בהסעות תלמידים וסעיפ₪  100,000 –מורים והקטנת כתות כ 
 נוספים.

בשל כך, נדרשת המועצה לבחון אפשרות לעלייה בארנונה. הנושא ידון ויבחן במסגרת ועדת כספים והנהלת 
 בנובמבר. 30המועצה, כשמקורות התקציב יהיו מעודכנים. אישור הצו וקבלת ההחלטות עד 

הסביבה על . ביה"ס "לב הפרדס" הוסמך לבי"ס ירוק. המליאה מברכת את ביה"ס והיחידה לאיכות 4
 התהליך והזכייה.

. סגן ראש 2014משרד החינוך אישר השלמת בניית ביה"ס שלב ג' מתקציב לשנת  -. ביה"ס "בין ההדרים"5
המועצה יקדם את ההתקשרות עם משכ"ל והקבלן לתחילת הבניה לפני קבלת ההרשאה התקציבית 

 להשלמת הבניה לפני תחילת שנה"ל הבאה. 
תיחת שנת הפעילות של מדור הנוער באופן מרשים מאוד. פעילות מדור הנוער נתקיימה פ -. מדור נוער6

בלב השרון מתאפיינת בגידול מספר החניכים, התמקצעות של המחלקה, קיום סמינר הדרכה, ופעילות 
 ענפה, עשייה מרשימה וראויה לשבח.

השרון, תוך התייחסות במסגרת המדור נערכת פעילות גיל תיכון באמצעות גרעין עודד וגרעין דרור בלב 
 וטיפול בכל הנערים ובאחוזי הצלחה גבוהים.

המועצה פועלת להסדרת האצלת הסמכויות לועדים המקומיים, כולל פיקוח על תקציבי  –. ועדים מקומיים 7
 .2014הועדים לקראת שנת 

לף )לא סופי(. נערך סיור עם מנהל הפרויקט במח 5/11/13תאריך יעד לפתיחתו  –. מחלף דרור 8
 כשבמסגרתו הובהרו למועצה הנקודות הבאות שיפורסמו בקרב התושבים:

במשך כחצי שנה, יהא צוואר בקבוק כתוצאה מנסיעה במסלול אחד בין צומת תל מונד וחיבור למחלף. קטע  -
 זה מתוכנן להרחבה בשלב ב' של הפרויקט, בשל לחץ של ראשי הרשויות באזור.

 המועצה יבוטל וינותק. הקטע שבין צומת בני דרור וצומת -



 התנועה על המחלף תנוהל באמצעות רמזורים עם עדיפות לתנועה ממזרח.  -
המועצה פעלה לקידומו לצמצום ומניעת כלי רכב בתחומי הישובים תנובות, ינוב וגאולים. – 562. כביש 9

 .משרד התחבורה הודיע על קידום סלילת הכביש במסגרת הסרת חסמים לפרויקטים של מגורים
המועצה הצליחה להכליל את הכביש במסגרת "כבישים ללא אבא",  –שער אפרים -. כביש ניצני עוז10

 המשמעות העברת האחריות לאחזקה ושיפוץ הכביש ע"י החברה הלאומית לדרכים.
הוגשה תביעה ע"י תושב מושב חרות שהגיש ערעור על אגרת הביוב והשופטת  –. תביעה ייצוגית מלמן11

חלוקה לא נכונה בחוק העזר לביוב וקבעה להשבת כספים. בעקבות החלטה זו, הוגשה  טענה שנעשתה
בקשה לתביעה ייצוגית, תאגיד מי לב השרון הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי שקיבל את עמדתנו והחזיר 

 את הדיון לשופטת.
פטי של המועצה מקדמת הפעלת רשות החניה, בעזרת חב' לולאטק והייעוץ המש–. רשות חניה 12

 המועצה. לפני היישום, הנושא הנושא יובא לדיון נוסף במליאה. 
נערך הסכם עם "פרופנדטי", והתקבל מכתב ממנהל מקרקעי  –פארק השרון  -. אזור תעשייה משותף 13

 ישראל להסדרת הנושא.
ה המועצה פרסמה מכרז בנושא לתפקיד מנהלת יחידת הספורט. העובדת גיל –. הקמת יחידת ספורט 14

ברנס נתקבלה לכהן בתפקיד המטרה בהליך הקמת יחידת קידום תחום הספורט בבתי הספר ובועדים 
תידרש המועצה  2014המקומיים ומתן אפשרות לקבלת תקציבים מאיגודי הספורט השונים. בתקציב שנת 

 לתקצוב את המשרה ותחומי פעילות ספורט שונים. 
 ספורט עקב הקמת היחידה.לבקשת חבר, יערך דיון ביחס לתמיכה בעמותת 

 2112. דיון בדוחות מבוקרים של התאגידים והעמותות לשנת 2
 

הוצגו בפני החברים דו"חות העמותה לספורט לב השרון, החברה הכלכלית לפיתוח לב השרון, תאגיד המים 
 קלנסווה, מרכז תיעוד תל מונד, עמותת דורות. -מי לב השרון, תאגיד הביוב מי לב השרון

כל העמותות והתאגידים יוזמנו להציג את העשייה ותכניות העבודה במסגרת הפרזנטציה המתוכננת 
 למחלקות.
 מאושר. החלטה:

 לב השרון -. הסכם נתניה3
 

ראש המועצה הציג את פרטי ההסכם בין עיריית נתניה ללב השרון ביחס לנופש המטרופוליני. הובהר כי 
ההסכם חיוני למועצה ולרווחת תושביה והינו תקדימי מבחינת שיתופי פעולה בין עיריית נתניה ומועצה 

 ם טרם נחתם.אזורית לב השרון. ההסכ

 . אישור הסכמים 4
 

 לחודש. ₪  4,500חידוש חוזה דירת בנות השירות הלאומי בשכ"ד 
אושר הסכם עם אגודת משמרת לשכירות מבנה לגרעין "דרור". לפיו  -דירת גרעין "דרור" בישוב משמרת

 תיים.במימון המועצה הינם בתמורה לשכירות למשך שנ₪  70,000 -שיפוץ המבנה בהיקף של כ
 מאושר החלטה:

 . אישור תברי"ים 5
 ₪. 120,000תוספת תקציב של  –אושרה הגדלת תב"ר אולמות הספורט  - החלטה:

 ₪. 100,000ע"ס  –אושר תב"ר למחשוב  -

 . אישור חל"ת עובדים6
שירה סולן מהיחידה לאיכות  –המליאה מאשרת יציאה לחל"ת למשך כשלושה חודשים לעובדת  החלטה:
 הסביבה.

 . אישור שמות רחובות7
 מאושר החלטה:

 . אישור ועדות ביקורת בישובים8
 המליאה מאשרת את החברים הבאים כחברי ועדת ביקורת: החלטה:

 עשור אייל נוי, יהודה צחורי, יהודה -עין ורד -
 ענת גמדי, יוסי אטיאס, דיויד הרץ -עין שריד -
 מעוז סגרון, רחלי גרסטלר, מור שפרלינג -יעף -

 . אישור שינוי בהרכב ועדת ביקורת מועצה9
המליאה מאשרת שינוי בהרכב חברי ועדת הביקורת של המועצה. הגב' רוני פלומין תחליף את מר  החלטה:

 רותם דביר.



 ועדת הנחות –. אישור תבחינים 11
 

בהמשך להחלטת המליאה, הוצגו המלצות הועדה שגובשו לצורך קביעת התבחינים לוועדת הנחות 
 ( כר"מ:2.10.2013)פרוטוקול מיום 

 עפ"י חו"ד מח' רווחה -חומרי -. הרעה במצב סוציאלי1
 ות להיכלל במסגרת זו.תינתן האפשר -. פניות בעבר לחייבים שלא שילמו חובות מהעדר יכולת2
. תושבים שלא פנו בעבר כלל ובמועד הפנייה למחיקת החוב, מצבם הכלכלי ו/או החומרי אפשר קבלת 3

ויגישו בקשות בצירוף מסמכים המעידים על מצבם הקשה ובכלל זה יתרות בנקים, הצהרת רכוש,  -הנחה
 אישורי פשיטת רגל וכו'.

 ואיים המעידים על כך.. הרעה במצב בריאותי עפ"י אישורים רפ4
. חייבים! שבמועד היווצרות החוב אף לא היו זכאים למתן הנחה ומצבם החומרי, כלכלי וסוציאלי קשה, 5

 תינתן האפשרות להגשת בקשה.
. ע"מ לשמור על צנעת הפרט, במקרה של מחיקת חוב לאנשים פרטיים, יועלה המקרה לדיון בועדת 6

 בבקשות, ללא שמות החייבים.ההנחות שהינה הגורם שידון ויחליט 
 

 התבחינים מאושרים החלטה:

 . אישור פרוטוקול ועדת מכרזים11
 הדיון בנושא ידחה לישיבת המליאה הבאה. החלטה:

 
 

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

 עירית גז
 מנכ"לית המועצה  -פנינה אמויאל משה  אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 ברכה מלאכי
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