 22ינואר 2102
מס .הדיון22122102 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 22
נושא הדיון :ישיבת מליאה מס' 22
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 01 :נובמבר  2102יום ב' 00:11-20:11
מיקום :בבית המועצה
פורום - 112 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,איילת גרוס ,אילן גיא ,אלי אטון ,יוסי נחמני ,ינון עמרם,
יצחק יצחק ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן סלטון
 ,רן להב
חסרו :אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,יהודה גטה ,רותם דביר ,שלמה ברק
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,סרג'יו וולינסקי ,פנינה אמויאל משה ,
רונן אלוני ,שחר בן עמי ,עו"ד
 .1דוח ראש המועצה
 . 0חברי המליאה מוזמנים ליום הזדהות להליכה הבינלאומי להליכה במשותף עם
עובדי המועצה מסלול משלולית החורף ודרך הלב שלב ב'.
 .2הסכם בית עלמין נתניה -עיריית נתניה ולב השרון מגבשים הסכם להעברת שטח
של  2דונם לטובת בית עלמין לב השרון ,כולל משותף נורדיה וגנות הדר .בית העלמין
הוגש כתוכנית נפרדת להגדלת בית העלמין של נתניה ומצוי במסגרת תכנית נופש
מטרופוליני.
 .3הסכם פשרה רדימיקס -המועצה הובילה מהלך עם חב' רדימיקס ,שהקימה מפעל
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.
 .2העתקת קו חשמל מפרדסיה לצד המערבי של כביש  -2ההעתקה נתקלת בקשיים
מצד חברת נתיבי ישראל אשר בקשו שהקו יעבור צפונית לתחנת הדלק של נורדיה-
והמועצה מתנגדת לכך.
 .2רפורמה בחוק התכנון והבניה -המועצה קיבלה תקציב של  0מש"ח להפיכת הועדה
המקומית לתכנון ובניה לב השרון לועדה מוסמכת.
 .6פס"ד מושב פורת -דווח על הסכם פשרה עם אגודת מושב פורת ומס' תושבים
שהגישו לפני כעשור שנים תביעה כנגד המועצה וחברת ערים בגין נזקים שנגרמו להם
בעקבות הקמת הישוב צורן .החלטת בימ"ש קובעת מתן פיצויים בסך של כ 0 -מש"ח
חילקה של הרשות המהווה  62%מהסך שהוטל על הצדדים  ,ו 32% -הוטל על חב'
ערים.
חברת הביטוח מטעם המועצה מטפלת בהליך המשפטי.
 .7מוזיאון הטרקטור -המועצה קידמה תכנית לשינוי ייעוד בית הנער בעין ורד לשטח
ציבורי .התכנית לפני מתן תוקף.
המועצה תידרש להקצאת קרקע לעמותה.
 .8ועדת גבולות קדימה צורן -נשלח חומר בנושא לחברים .הועדה הקודמת השלימה
את ההליך והגישה המלצותיה בפני שר הפנים ,לאחרונה הוגשה בקשה ע"י קדימה
למינוי ועדת חקירה נוספת להעברת שטחים נוספים (כ 611 -דונם) .שטח פרטי של

חדיג'ה ,שטחים בתחום משבצת גאולים והגובלים לצורן וכן שטח מהיער המצוי בתחום
שיפוט לב השרון( .לגבי השטח בגאולים -הנושא ייבדק עם המושב).
נפתחה ועדה חדשה ושלמה מעוז מונה ליו"ר הועדה .ראש המועצה חשב שנכון להגיע
עם ראש מ.מ .קדימה -צורן להבנות .אתמול התקיימה עמו ישיבה אולם לא הושגו
הבנות בין הרשויות.
הערת חבר -במידה ויהיו דיונים לגבי השטח של חדיג'ה בני דרור מעוניינים להיות
מעורבים.
 .0מטרד רעש -מפעל קפיצים נורדיה -למפעל קיים רישיון עסק לצמיתות ,הפועל 22
שעות ביממה .ראש מועצה מטפל בנושא בכל הכלים העומדים לרשותו ,כשמטרה
אחת לנגד עיניו שמירה על איכות חיי התושבים המתגוררים בסמיכות למפעל ומזעור
מטרד הרעש.
.01זכאי תעודת בגרות -מ.א לב השרון מובילה בין המועצות האזוריות בארץ באחוז
הזכאים לבגרות .כמו כן ,ידוע שבקרית חינוך ותרבות "דרור" אחוז הזכאים נמצא
בעליה ואחוז הזכאים לבגרות חברתית בדרור הינו מבין המובילים בארץ (כ001 -
בוגרים).
המועצה מברכת על הישגים אלו וגאה על פעילות משותפת של הנהלת הקריה,
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.
.00תנועת הנוער כנפיים של קרמבו -תנועת הנוער תחל את פעילותה במועצה לקראת
ינואר 2102.
.02עמותת ידיד -המועצה מעוניינת לפתוח שלוחה לעמותת ידיד בלב השרון החל
משנת התקציב הקרובה .עמותת "ידיד -מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר) ,הינה מלכ"ר
ופועלת משנת  0007למען תמיכה והעצמת שכבות חלשות בחברה הישראלית
ובהגברת הסולידאריות החברתית.
לעמותה  20מרכזי זכויות בהן ניתן לפנות למתן יעוץ וסיוע חינם במימוש זכויותיהם.
עלות חודשית למועצה כ ₪ 2,711 -בחודש.
החלטה :החברים מבקשים לקבל חומר בנושא העמותה וחוזה התקשרות עם
העמותה.
משימה לביצוע :לשלוח לחברים נתונים על העמותה ומספר פונים ברשויות דומות
למועצה -אחריות לביצוע :פנינה משה.
הערת חבר לבדוק אפשרות לפיילוט טרם התחייבות לשנה מלאה.
.03מרכז תחבורה -היזמים מבקשים פיצוי של כ 7 -מש"ח.
לראש המועצה נקבעה פגישה עם הגב' אפרת שטראוס מנהלת המחוז רמ"י .עפ"י
בקשת היזמים להמשיך את המהלך נבדקה 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 בנושא.
החלטה :ראש המועצה ייפגש עם המינהל ותערך התייעצות עם עו"ד וילצ'יק ולאחר
קבלת חו"ד ,הנושא יובא לדיון במליאה.
.02מוקד בטחוני -המשרד לביטחון פנים מקדם פרויקט שיהווה פיילוט במועצות
האזוריות ועיקרו הקמת מוקד בטחוני משותף למס' מועצות אזוריות סמוכות .העלות
המוערכת למועצה לשלוש שנים הראשונות כ 011 -אלף ש"ח .ועדת הבטחון מבקשת
לבחון חלופות נוספות .הנהלת המועצה החליטה לא לקיים דיון במליאה ,רק לאחר
בדיקה של ועדת הביטחון ובחינת המלצות הועדה למליאה.
הערת חבר :לבדוק את נושא העמדת מצלמות באזור נורדיה -גנות הדר

 .02ביקור חמ"ד -נציגי חמ"ד ביקרו בביה"ס שכטרמן המועמד לקבלת פרס חינוך
ארצי .בביה"ס לומדים כ 081 -תלמידים ,בי"ס מתוקשב ומנוהל באופן המעורר
הערכה.
.06בריכת החורף -עבודות הפרויקט בשלבים מתקדמים .תלמידי התיכון מביה"ס
"דרור" מבקרים במקום ועורכים ניסויים בביולוגיה ,מנציחים במגמת קולנוע .מעבר לכך
שהפרויקט חשוב ומרשים .הוא מהווה גם מקור לפעילות חברתית.
.07סיור במוס"ח לחברי המליאה -תזכורת לחברים להשתתף בסיור במוס"ח ביום
שישי . 20200202 ,במידה ולא תהיה הענות הסיור ידחה למועד אחר.
 .08קול קורא משרד הכלכלה -התייעלות אנרגטית -המועצה התקשרה עם חב' "חכם"
להגשת קולות קוראים להתייעלות אנרגטית .הפרויקטים שיוגשו במסגרת זו הינם:
 2בתי ספר יסודיים ,מגרשי ספורט בכל ישובי המועצה ,מאור רחובות בישובים:
נורדיה ,חרות ,פורת ,עין שריד ושער אפרים.
.00חוקי עזר לסלילה ותיעול -לב השרון  -היוע"מ ממשרד הפנים מבקשת הבהרות
ביחס לנושאים מסוימים בנוסח המוצע ,לפיו המועצה תתחשב בהשקעות של האגודות
בישובים .ראש המועצה ייפגש עם היועמ"ש ,מתוך מטרה לאשר את הנוסח כפי
שאושר במליאת המועצה .במידה ולא יוסדר הנושא ,החלטת המליאה תישאר בתוקף
ועל פיה יש לנהוג.
 .2עין שריד -הרחבה
החכ"ל התבקשו להכין תכנית עם אומדן כספי ,להרחבת הישוב עין שריד (בשטח
"קנדה ישראל" ,וצפונית לישוב) ,אומדן השמאות 20 :מש"ח היטל השבחה למועצה,
מתוך הנחה שיאושרו  61מגרשים בתכנית.
החכ"ל יקדמו את הפרויקט כשלפיתוח הישוב הוותיק יוקצה סכום של  7מש"ח .הסכום
מותנה בשיווק של  61מגרשים ובכל מקרה שלא יעלה על היטלי ההשבחה שיתקבלו
בגין הפרויקט עפ"י השמאות שהוצגה.
ביחס להערת חבר לעניין תשלום היטלי פיתוח ע"י תושבי עין שריד ,נמסר כי המועצה
תקצה סך של  7מש"ח מתוך היטלי ההשבחה לטובת פיתוח הישוב הוותיק .במידה
ויתברר בעתיד שקיימת חריגה מעבר ל  31%כפי שנקבע עפ"י החלטת המועצה,
יתקיים דיון מחודש על אחוז ההשתתפות בהיטלי השבחה בכלל יישובי המועצה.
החלטה :החכ"ל יקדמו ייזום פרויקט הרחבת הישוב ב 61 -יח"ד נוספות ,בשיתוף
הישוב עפ"י העקרונות הנ"ל ובהתאם להחלטת המועצה הקובעת הקצאת סך של 7
מש"ח לטובת פיתוח הישוב הוותיק .במידה והמועצה תידרש להקצות מעבר ל 31%
הנושא יובא לדיון נוסף במליאה.
 .3פרוייקט "ישראל הניגלית לעין"
מיזם משותף עם יד בן צבי לתיעוד ביישובי המועצה.
הצגת הפרויקט ע"י עדי לשם – עו"ס רכז קהילה ומרב דנינו רכזת הפרויקט.
 .4הצגת עבודה בנושא מיזם בחינה מגדרית במועצה
הצגת עבודה סמינריונית בנושא מגדר -החברה גלית יופה ממושב חרות הציגה עבודת
חקר בנושא מגדר שבוצעה במ.א לב השרון ואשר הוגשה במסגרת לימודים לתואר
שני.
ראש המועצה מודה לגלית על ההשקעה והניתוח המעמיק והצגת הנתונים המרשימים
המצביעים על התנהלות המועצה בנושא.
 .5הנצחת אישים במסגרת המועצה -הקמת ועדה
הנושא נדון בהנהלה והוחלט על הקמת ועדה שתבחן את נושא הנצחת אישים בלב
השרון ותביא המלצותיה למליאה.
חברי הועדה :יצחק יצחק ,אלי אטון ,משה רז ,אילן גיא ,ינון עמרם.
נציגי ציבור :דב סבידור ,עין ורד -יש לפנות לקבלת אישורו.

חברי הועדה יבחרו יו"ר מבינם ויצרפו נציגי ציבור נוספים.
 .6אישור חוזים
נתיבי ישראל -עם הקמת מחלף דרור ,קטע מכביש  223שהיה באחזקת מע"צ עובר
לאחריות המועצה ככביש פנימי .חברת נתיבי ישראל מחויבת להשלים את תכנון וביצוע
הכיכר ,המדרכה ,התאורה והגינון .ולאחר שיושלמו העבודות ,המועצה תקבל את
הכביש לאחריותה.
 .7אישור תב"רים
א.ממ"ד למבנה השפ"ח ע"ס ₪ 021,111
הערת חבר :לבדוק הצעת מחיר לרכישת ממ"ד
החלטה -אושר
ב .הגדלת תב"ר בינוי -מבנה שפ"ח ₪ 011,111
ג .שיפוץ שירותים לבתי הספר :הדר השרון ודרור₪ 021,111 -
ד 3 .מעונות יום אזוריים -תכנון ומדידות₪ 221,111 -
ה .בטיחות -מוסדות חינוך ₪ 011,111
ו .מיזוג אולם ספורט "דרור" ₪ 211,111 -מותנה
בהשתתפות גורמי חוץ (טוטו ,ווינר)
ז .שיפוץ מבני פיס₪ 021,111 -
ח .מקווה נורדיה - ₪ 082,326 -מימון משרד הדתות
החלטה :אושר
כל התבר"ים יפתחו בכפוף לאישור תקציבי
בקשת חבר :לישיבה הבאה יוצג לעיון החברים הוצאות של בדק הבית ועדכון בעניין
קרנות הרשות.
החלטה :ריכוז ההוצאות יוכן לקראת הישיבה הבאה וכן עדכון לגבי קרנות הרשות.
 .8אישור שמות רחובות
אישור שמות רחובות במושב עזריאל:
דרך הנחל ,רח' התמר ,רח' הרימון ,דרך הבאר ,רח' האגוז ,רחוב הכרם ,דרך החיטה,
דרך הפרדס -רח' התאנה ,רח' הזית ,רח' התפוח.
 .9אישור מסגרות חח"ד
מסגרת חח"ד בנק לאומי .₪ 3,111,111 2102
מסגרת חח"ד בנק פועלים . ₪ 0,611,111 2102
מסגרת חח"ד בנק דיסקונט ₪ 0,111,111 2102
מסגרת חח"ד בנק דקסיה .₪ 3,222,111 2102
המליאה מאשרת המסגרות הנ"ל כולל משכון הכנסות הרשות לטובת מסגרות חח"ד
אלו.
החלטה :אושר
הערת חבר -לתקציב  -2102מבקש לקיים דיון של המליאה לגבי סדרי עדיפויות ,טרם
קבלת החלטות.

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,הדסה רוסו ,מיטל
גוב ,מילי יפרח ,סמדר קרן  -חברה כלכלית ,עירית גז
אושר ע"י:
נערך ע"י
אורית אנגל

