
 

 

 4162דצמבר  61
 41024162מס. הדיון: 
 41ישיבת מליאה מס'  :סוג הדיון

  41פרוטוקול מליאה  :סימוכין

 
 
 
 
 

 41ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 41ישיבת מליאה  מטרת הדיון:
 41:11-44:11יום ב'  4162ספטמבר  44 ך:תארי

 בבית המועצה מיקום:
 הפרוטוקול מליא - 114 פורום:

איילת גרוס, אלי אטון, אמנון בטיה , יהודה גטה, ינון עמרם, משה רז,  משתתפים:
  עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן סלטון

סי נחמני, יצחק יצחק, רוני שרפי , רותם אברהם קטרי , אילן גיא, ארנון מינס , יו חסרו:
 דביר, רן להב , שלמה ברק

מאיר שביט, משה שטיגליץ, סרג'יו וולינסקי, פנינה אמויאל משה ,  משתתפים נוספים:
 שוהם קרן, עו"ד

 . דוח ראש המועצה1
 
נערכה הכרות לחברי המליאה עם מבקר המועצה מר משה  -.מבקר המועצה6

 שטיגליץ.
המועצה משפרת ומשדרגת את התשתיות במוסדות החינוך. יערך  -.מוסדות חינוך4

 סיור לחברי המליאה במוסדות חינוך.
הוצגה מצגת של התשתיות החדשות כדלקמן: סיום בניית שלב ג' בי"ס בין ההדרים, 

בניית מבנה כיתות חדש בבי"ס בכר רוסו ואמפי להתכנסויות התלמידים, מסוף 
ר השרון, חווה בלב ועוד. ראש המועצה מודה לחברי המליאה על בי"ס הד -הסעות

 התמיכה בקידום הפרויקטים במוסדות החינוך והציבור בתחומי המועצה.
החלו העבודות באתר שלולית החורף בעין שריד ועבודות בדרך  -.איכות הסביבה1

 שלב ב'. -הלב
דות טיאוט רחובות דווח על זכיית חברת יהב במכרז לביצוע עבו -.טיאוט רחובות2

בישובי המועצה עד לאספקת המכונה החדשה יבוצעו עבודות באופן זמני ע"י מכונה 
 מדגם ישן. לקראת החגים יערך תגבור לניקיון הישובים.

המועצה מימשה את האפשרות לשנת אופציה נוספת עם  –.מכרז פינוי אשפה וגזם 5
ת לקיצור תקופת חברת מפעת אולם בשל מחלוקות כספיות, נבחנת האפשרו

ההתקשרות. הפעולות מבוצעות בתיאום היועצים המשפטיים והיועץ המקצועי של 
 המועצה.

בתחילת חודש ספטמבר, החל לפעול במועצה  –.פרויקט "ישראל הנגלית לעין" 1
פרויקט תיעוד רחב בחסות משרד ראש הממשלה וקרן יד בן צבי. עיקר המיזם הינו 

מוסדות ברחבי המועצה. הצוות המנהל את הפרויקט תיעוד אינטרנטי של תושבים ו
 יוזמן לאחת מישיבות המליאה להצגת הנושא.

 .ערבי הוקרה:0
ערב מרשים שכולו הבעת תודה  –המועצה ערכה ערב הוקרה למתנדבי המועצה 

והוקרה למתנדבי המועצה, יש למנף פעילות זו ולהגיע לכל המתנדבים בישובים, כולל 
 קומיים.צוותי צח"י וועדים מ



 במושב בני דרור. -נערך ערב הוקרה למתמידים ולאנשי הביטחון
 נערך ערב הוקרה לעובדים הפורשים לגמלאות ולעובדים מצטיינים במועצה.

 ₪ 41,111 -המועצה מתקצבת את הוועדים המקומיים ב -.ועדה מוניציפאלית8
 לפרויקטים שנבחרו על ידם, לכל הוועדים נשלח מכתב בנושא.

המועצה פעלה בשיתוף פעולה עם הוועדים המקומיים וגורמי  -"צוק איתן".מבצע 9
הביטחון השונים. פעילות הקיץ נמשכה כסדרה, תוך כדי תרגול להגעה למקלט בזמן 

 הנדרש. תודה והערכה לכל השותפים במלאכה.
המועצה נערכה בכל התחומים לפתיחת שנה"ל במועד  -.פתיחת שנת הלימודים61

 הערכה לכל העוסקים במלאכה.וכסדרה. תודה ו
.התפרסמה ידיעה בעיתונות הארצית ביחס לבתי הספר הערכיים בארץ. קרית 66

בתי  411חינוך דרור אינה מופיעה ברשימה זו, מאחר והפרסום התייחס בעיקרו ל 
 ספר שעשו "קפיצת מדרגה" משמעותית.

 י הצלחה..מונתה מנהלת חדשה לבי"ס "אור השרון", הגב' יעל יקיר, איחול64
נושא זה העסיק את המועצה רבות בתקופת מבצע "צוק איתן", בתום  -.נתיבי טיסה61

 מצב החרום נוצרה רגיעה, יחד עם זאת, מחשש להעברת חלק הארי מנפח 
הטיסות לאזורינו, ממשיכה המועצה בבדיקת הנושא ובוחנת אפשרות להצטרף 

תירת הישובים בארות יצחק לעתירה נגד שינוי תכנית התעופה הקיימת ולהצטרף לע
 ומזור המיוצגים ע"י עו"ד ענת בירן ולו בשל העובדה שרשויות נוספות נאבקות בנושא.

לאחר הדיון שאמור להתקיים בעתירה, שהוגשה ע"י עו"ד בירן, תבחן המועצה את 
, תצטרף ₪ 11,111האפשרות להצטרפות. במידה ומדובר בסכום סמלי של עד כ 

 דה והסכום יהא מעבר לכך, הנושא יובא לדיון בשנית.המועצה לעתירה, ובמי
על רקע מפה מצבית  GIS.הועדה המקומית לתכנון ובנייה עובדת עם תוכנת 62

)תצ"א(. במסגרת הרפורמה החדשה, קיבלה הועדה תקציב ממשרד הפנים למטרת 
הטעמת הרפורמה. כמו כן, מקדמת הועדה תכנית לשימור אתרים עפ"י המלצות 

 מור אתרים.הועדה לשי
ראש המועצה מקיים פעילות נמרצת לאישור ההחלטה בנושא זה,  -.יחידה שלישית65

 בכל הפורומים האפשריים.
בנו הסטודנט של ראש המועצה קיבל מלגה ללימודים מתנועת  -.הודעה אישית61

המושבים ובתמורה נדרש לפעילות התנדבותית בקהילה. התקבלה הצעה מתנועת 
לגה יסייע הסטודנט בהקמת מדור צעירים במועצה בהתנדבות המושבים שתמורת המ

 מלאה.

 ועדים מקומיים -תוספת להאצלת סמכויות -. ניקיון מגרשים2
בשל פניית ועדים מקומיים למתן סמכויות לפעול לניקוי מגרשים פתוחים  החלטה:

 ופנויים, מאשרת המליאה האצלת סמכות לפעול עפ"י חוק העזר לניקוי מגרשים.

 . ביטול מכרז שמאות3
 

נערך דיון בהצעות שהוגשו למכרז למתן  48.8.62בישיבת ועדת המכרזים מיום 
מההצעות נפסלו עקב אי עמידה  5הצעות במכרז, כאשר  1שירותי שמאות, הוגשו 

בתנאי הסף וההצעה היחידה שעמדה בתנאי הסף חרגה מהאומדן באופן משמעותי. 
ז חדש תחתיו תוך שינוי על כן, ועדת המכרזים החליטה לבטל את המכרז ולפרסם מכר

 .₪ 45,111מהותי בתנאי הסף והוספת מחיר מקסימום של 
)א( לצו  44החלטת ועדת המכרזים הנ"ל מובאת למליאת המועצה בהתאם לסעיף 

למתן אישור להחלטה לביטול  6958 –המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 
 המכרז למתן שירותי שמאות.

למתן שירותי שמאות לוועדה המקומית  124162רז מספר אושר ביטול מכ החלטה:
 לתכנון ולבניה לב השרון.

 . שינוי והפיכת ברירות קנס לברירות משפט4
 

בהמשך לחומר שנשלח למליאה בנושא. חוקי העזר של המועצה מסווגים בצו המועצות 
 , כ"ברירת קנס" כלומר, לאזרח ניתנת6901-המקומיות )עבירות קנס(, תשל"ג

יום, ובמידה ולא עשה כן הקנס  65האפשרות, כברירת מחדל, לשלם את הקנס תוך 
הופך אוטומטית לכתב אישום. מצב זה גורם לעומס כבד על בית המשפט ולאי 

 הנעימות הנגרמת לאזרחים אשר אינם רגילים להגיע לבתי משפט.
 



ס" ל"ברירת לאור האמור אנו מבקשים לשנות מצב זה ולהפוך את עבירות "ברירת הקנ
 אופציות: 1משפט" לפיהן יהיו לאזרח 

 יום 91לשלם את הקנס תוך 
יום )נדחתה בקשת הערעור ניתן להגיש בקשה להישפט תוך  11או להגיש ערעור תוך 

 יום( 11
 יום 11או להגיש בקשה להישפט תוך 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שינוי סיווג העבירות לפי חוקי העזר  החלטה:
 שרון הקבועים בצו המועצות המקומיות מ"ברירת קנס" ל"ברירת משפט". ללב ה

 . אישור שמות רחובות בישובים נורדיה ועין שריד5
בהמשך לבקשת הישובים ובהתאם לפרוטוקולים של ועדת השמות כפי  החלטה:

 -שהועברו מהישובים, מאשרת מליאת המועצה את שמות הרחובות כדלקמן: נורדיה
 רח' חוגלה, רח' כחל  -מאושר עין שריד -, סמטת המטעסמטת הפרדס

 . הרמת כוסית לקראת השנה החדשה6
 

ראש המועצה מודה לחברי המליאה על  -הרמת כוסית לקראת השנה החדשה
 תרומתם לטובת הקהילה והמועצה וכן על השותפות לדרך והנושאים שמקודמים יחד.

 פחותיהם.איחולי שנה טובה וחג שמח לחברים ולבני מש

 
 

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

חברה כלכלית, עירית גז,  -מושיקו מרזיאב, מיטל גוב, מילי יפרח, משה רז, סמדר קרן 
 רונן אלוני, שחר בן עמי, עו"ד

 משה  -פנינה אמויאל אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 אורית אנגל
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