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 01ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 ישיבת מליאה מטרת הדיון:
 00:11-22:11א'  יום 2102יוני  1 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול מליא - 112 פורום:

אברהם קטרי , איילת גרוס, אלי אטון, אמנון בטיה , יהודה גטה, ינון  משתתפים:
עמרם, יצחק יצחק, משה רז, עמיר ריטוב, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן סלטון , 

 קרן להב , שלמה בר
 מינס , יוסי נחמני, קובי רייך, רותם דביר אילן גיא, ארנון חסרו:

 מאיר שביט, סרג'יו וולינסקי, פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 . דוח ראש המועצה1
 

 דו"ח ראש המועצה
א. משרד החינוך העניק פרס חינוך מחוז המרכז לביה"ס "שכטרמן". המועצה מביעה 

שביעות רצון מהתהליכים החיוביים בביה"ס והשיפור המשמעותי באווירה הבית 
 ספרית. 

ועדת המכרזים המליצה על חברת י.ה.ב כזוכה במכרז לביצוע  -ב. מכרז מכונת טיאוט
 על הסכם כמתחייב.עבודות טיאוט רחובות. המועצה תחתום 

בשל בעיות רבות שהתעוררו בביה"ס לב הפרדס, ראש המועצה  -ג. בי"ס לב הפרדס
פנה למשרד החינוך בבקשה לבחון המשך העסקתה של המנהלת. ההחלטה הבשילה 

לאחר תהליך ארוך כשעיקר הבעיות נובעות ממשבר אמון עמוק בין המנהלת לכל 
 ורים(. הצדדים )מועצה, משרד החינוך והנהגת ה

משרד החינוך מצוי במגעים עם המנהלת. עפ"י בקשת חברי המליאה יתקיים דיון 
 מיוחד בנושא מחלקת החינוך. 

 ראש המועצה מבקש להעביר חומר המפרט את עיקרי הנושאים לדיון. 
 ראש המועצה פונה לכל המעורבים לסייע להרגעת הרוחות למען התלמידים וההורים.

 הערות חברים:
נהלות לא ראויה מצד המועצה, כולל מח' החינוך ובשל כך נוצר קרע קיימת הת

באוכלוסייה, כולל פגיעה בתלמידים מבקשים מראש המועצה לגלות מעורבות יתר 
 להשלמת התהליך בצורה מכובדת וראויה.

לאור הערת חבר בישיבת מליאת המועצה, הוצגה  -חברה כלכלית -ד. הזמנת עבודה
הכלכלית והמועצה לביצוע עבודות הקמת כיתות לימוד  הזמנת העבודה בין החברה

בביה"ס בכר רוסו. ההזמנה נשלחה לעיון החברים. היוע"מ שחר בן עמי המליץ על 
הזמנת עבודה וזאת בשל העובדה שההסכם לא אושר ע"י המליאה. סגן ראש המועצה 

 יכין את הנתונים הכספיים לפרויקט בהשוואה לפרויקט משכ"ל.
 הוצגו בפני מליאת המועצה.  2102יים מבוקרים לשנת ה. דוחות כספ

המועצה מקיימת כנס שני לזכרו של שייע  -ו. כנס לזכרו של יצחק ישועה )שייע( ז"ל
שיתקיים בהשתתפות אישי ציבור ותושבים, הנושאים המרכזיים בכנס יהיו התכנית 



הצגת החקלאית הלאומית וכן טיפול של המועצות האזוריות בשטחים הפתוחים ו
 הפיילוט המתקיים בלב השרון.

ז. מנהל חברה ונוער ממשרד החינוך עורך ערב הוקרה לפעילי חינוך ונוער באשכול 
הפיס בקריית חינוך ותרבות "דרור". במעמד הטקס יוענק לראש המועצה אות יקיר 

 תנועות הנוער על פועלו למען הנוער בלב השרון.
פים של עמותת החיים התקיים ביום אירוע התרמה רב משתת -ח. "עמותת חיים"

. באירוע זה, נחשפנו לחוסנה של ₪ 001,111 -, האירוע היה מוצלח וניגבו כ02022102
קהילת לב השרון. ברכות ותודות לכל מארגני האירוע, מחלקות המועצה, פורום נשים 

 ולעמותה.
דווח על הסכם פשרה עם חב' רדימיקס, בו נקבע  -ט. הסכם פשרה "רדימיקס"

אש"ח(, קיימות תביעות  201 -שהחברה תקים קיר אקוסטי על חשבונה )עלות כ
 נוספות בטיפול מהנדס המועצה.

דווח על פגישה שנערכה עם חברת החשמל  -פרדסיה נורדיה -י. קו מתח עליון חשמל
(, קו המתח יועתק 2בעניין העתקת קו מתח ארצי, העובר בסמוך לפרדסיה )כביש 

 ה.דרומית לאדמות נורדי

 . פיתוח עין שריד2
 

 הוסר מסדר היום

 . אישור תב"רים3
 

 הוסר מסדר היום

 . תכנית השקעות / הלוואה לפיתוח4
 
ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את  -תכנית השקעות -הלוואה לפיתוח2

הצרכים המיידיים לפתיחת מוסדות חינוך לקראת שנה"ל תשע"ה וכן, את הצורך 
בהשלמת הבניה ועבודות הפיתוח בבתי הספר בכר רוסו ובין ההדרים , כולל מימוש 

ים בהם נתקבלו הרשאות התחייבויות כלפי הישובים )עין ורד( וכן ביצוע פרויקט
גני ילדים )משרד החינוך( וביצוע כיכרות  0תקציביות ממשרדי ממשלה, כגון הקמת 

בישובים )משרד התחבורה(. הבקשה המוצגת בפני המליאה להסב את ההלוואה בסך 
מש"ח. אישור הלוואה  2.0מש"ח שאושרה ע"י המליאה כהלוואת פיתוח ותוספת של  0

 לוואות הכלליות של המועצה.אינו מעלה את מסגרת הה
הפרויקטים הכלולים במסגרת ההלוואה הינם חלק מתכנית ההשקעות הכללית שתידון 

 .11.0.02בועדת הכספים בישיבתה ב 
מש"ח לפרויקטים, כפי שיוצגו  5.0בתום הדיון, מאשרת המליאה קבלת הלוואה בסך 

ים עפ"י התכנית . כולל אישור תב"ר11.0.2102בפני המליאה שתכונס עד לתאריך 
 שהוצגה ע"י סגן ראש המועצה בפני ההנהלה.

מתוך התכנית המוצעת, מאשרת המליאה תב"ר לרכישת שני אוטובוסים צהובים 
 מקרן הפיתוח. ₪ 211,111 -מכספי פיס ו ₪ 211,111

הערת חבר: מבקש בדיקת גזבר המועצה בעניין כדאיות הפעלת אוטובוס צהוב לעומת 
 ם.שירותי הסעה קבלניי

 . הסכם למבקר פנים למועצה5
 

המליאה מאשרת העסקת החבר משה שטיגליץ כמבקר  -הסכם מבקר פנים מועצה
 משכר בכירים(. 00%משרה ) 011%פנים במועצה בהסכם בכירים בשיעור של 

 . עדכון לסקר נכסים6
 

ח' ראש המועצה דווח על תהליך קבלת החלטות בעדכון סקר הנכסים. עפ"י נתוני מ
מהודעות החיוב שנשלחו ע"י חב' אורייטק. הנהלת המועצה דנה  51% -הגביה הופקו כ

בנושא ובהתבסס על הנתונים שהוצגו כיום, הועלתה בקשה מצד חברים לבטל את 
. 2102, כפי שאושרה במסגרת התקציב לשנת 0%התוספת בארנונה בשיעור של 

קבולים מסקר הנכסים וכן לאור העובדה שחסרים כיום נתונים כספיים אודות הת
. ההנהלה מינתה ועדה בהרכב החברים 2102הגירעון הצפוי ברבעון הראשון לשנת 

יצחק יצחק, אבי קטרי, איילת גרוס, רוני שרפי, ינון עמרם ואמנון בטיה, לבדיקת 



. הועדה תציג 2100הנתונים הכספיים והשינויים המוצעים בצו המיסים לשנת 
 .11.0.02 -ונס עד ההמלצתה בפני המליאה שתכ

הערות חברים: אילן גיא מצביע על עוגמת נפש שנגרמה כתוצאה מסקר הנכסים 
 והתנהלות המועצה בחיוב תושבים.

רונן סלטון: עפ"י הנתונים שהוצגו בדיון בתקציב המועצה וכן הערכה כספית כתוצאה 
 תוספת בארנונה. 0%מהסקר, יש מקום לבטל 

( כתוצאה 21% -)כ 2102בחיובי הארנונה לשנת אבי קטרי: התוספת המשמעותית 
מתוצאות סקר הנכסים והגדלת הארנונה אינה מידתית ומהווים עומס משמעותי על 

. 2102מהתושבים לא קיבלו הודעות ולא נוכל לחייבם מתחילת שנת  11% -התושב. כ
 מש"ח ועפ"י 01 -בדיון על תקציב המועצה ואישור צו המיסים, דובר על תוספת של כ

לא היה מקום  0%הנתונים מסקר הנכסים וגידול הטבעי בארנונה ותוספת בשיעור של 
 .0%להעלאה נוספת בשיעור של 

גזבר המועצה: מצביע על הקושי לאמוד נתוני הכנסה כתוצאה מסקר הנכסים ויתכן 
מש"ח וכן עפ"י התחזית, מסתמן גירעון ברבעון הראשון  1.2וההכנסה תהיה פחותה מ 

 .2102לשנת 
אלי אטון: ממליץ למשוך ממשרד הפנים את הבקשה לתוספת בארנונה ולקבוע סדר 

 עדיפות חדש בתקציב המועצה.
עמיר ריטוב: שר הפנים אינו מאשר את הבקשות, רק לאחר בחינת הצוות המקצועי 

 מטעם המשרד ועפ"י הידוע, טרם הושלמו הבדיקות.
צגו בפני המליאה שיאפשר דיון יום נתונים שיו 02לאור סקר הנכסים יש להכין תוך 

 יסודי. מוטל על הועדה שנבחרה לנושא להגיש המלצותיה בפרק זמן זה.
רונן סלטון: מעלה הצעה לפנות לצוות המקצועי במשרד הפנים ולשר הפנים לא לחתום 

 על הבקשה עד להשלמת הדיונים במועצה.
 ה ח ל ט ה : 

בבקשה להעלאה חריגה עד ראש המועצה יודיע למשרד הפנים על הקפאת הדיון 
להשלמת הדיונים במועצה, וכן הועדה שמונתה ע"י ההנהלה תשלים את הבדיקות 

 והמלצותיה יוצגו לאישור ההנהלה והמליאה.

 . אישור הסכם פרויקט: ישראל נגלים לעין7
 

 הוסר מסדר היום

 . אישור שמות רחובות אזור התעסוקה תנובות8
 

אושר שמות רחובות באזור התעשייה תנובות עפ"י המלצת ועדה, בהשתתפות נציגי 
 הישוב.

 . אישור ועדת ביקורת בישובים9
 

החבר רן אבדר מונה כועדת ביקורת לועד מקומי תנובות במקום החבר  -מושב תנובות
 יוחנן אברהם.

 11. תיקון פרוטוקול מליאה מס' 11
 

סעיף ספרית בי"ס בכר רוסו. הסעיף מתייחס לספרית בי"ס אושר תיקון הפרוטוקול ב
 אור השרון

 . אישור מפקח רב תכליתי11
 

 המליאה מאשרת הענקת סמכויות למפקח יוסף דוד כמפקח רב תכליתי.

 
 

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

חברה כלכלית, עירית גז, רונן  -הדסה רוסו, מיטל גוב, מילי יפרח, משה רז, סמדר קרן 



 אלוני, שחר בן עמי, עו"ד
 סגן ראש המועצה  -יצחק יצחק אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 אורית אנגל
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