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מס .הדיון151/2011 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 49

נושא הדיון :ישיבת מליאה 49
מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 17 :ינואר  2011יום ב' 19:00-21:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורה גפני ,אורי בר מעוז  ,איציק גולדברג ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,גדעון כהן ,
חיים גואטה  ,יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רן להב  ,שמעון שריר
חסרו :אליעזר גז  ,ארנון מינס  ,יוסי נחמני ,רונן סלטון
משתתפים נוספים :אסף אריכא ,מאיר שביט ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
 )1מליאת המועצה משתתפת בצער רב על פטירתו של חבר המליאה חיים שגיא ז"ל (נציג נורדיה) ושולחת
תנחומים למשפחתו ולמושב נורדיה.
 )2עסקת פרופנדטי  -ראש המועצה דיווח על המו"מ עם הרוכשים בעסקת פרופנדטי בפארק התעשייה
קדימה לב השרון .נציגי החברה ביקשו לערוך בדיקה נוספת לפני סגירת העסקה.
 )3פרס מדור נוער – לאור זכיית מדור נוער בפרס מצטיין מחוזי של משרד החינוך ,המדור עלה לתחרות
ארצית .ועדת בחינה מטעם משרד החינוך תבקר במועצה טרם ההחלטה על הזוכים בפרס הארצי .מדור
הנוער נערך בהתאם.
 )4המועצה מקיימת מגעים עם תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" ,תנועת נוער לילדים עם צרכים מיוחדים.
 )5תביעת כנגד מינהל מקרקעי ישראל – היטלי השבחה – בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בהרכב
מורחב ,הומלץ לצדדים להגיע להבנות טרם הדיון הנוסף שיתקיים בתאריך .6/2/2011
 )6תכנית מתאר קדימה-צורן – במסגרת איחוד הרשויות קדימה צורן משרד הפנים קידם הכנת תוכנית
מתאר לקדימה צורן .מתכנני התוכנית הציגו בועדת ההיגוי את ההמלצות להרחבת תחום השיפוט של
קדימה צורן על אדמות המושבים גאולים ,פורת ותחנת שידור הלל .ההמלצות ייבחנו ע"י המועצה בתיאום
עם היישובים הנוגעים בדבר.
 )7חברי המליאה מוזמנים ביום חמישי  ,20/1/2011בשעה  ,11:00לטקס חנוכת "חווה בלב".
 )8טקס נטיעות  -חניכי בני עקיבא מחוז שרון – שומרון – תנועת בני עקיבא והמועצה יקיימו בתאריך
 20/1/2011צעדה בלב השרון וטקס נטיעות במושב כפר יעבץ .האירוע המרכזי יתקיים בבית הספר
שכטרמן.
 )9החבר יוסי נחמני נציג יישוב יעף במליאה ,צורף; כחבר במליאת הוועדה לתכנון ובניה.
 )10עמותת "בית החיים" – דווח על פניית החבר מאיר גולן ממושב פורת להצטרף לחברות בעמותת בית
החיים כמחליפו של מר יהודה לנדאו המכהן כחבר מאז הקמת העמותה .לאור העובדה שמר לנדאו מייצג
יישובים שאינם בעלי זהות דתית ,המועצה תפנה ליישובים להגשת מועמדות כחברים בעמותת בית החיים.
 )11ועדה לבחינת פעילות נוער גיל תיכון וגביית דמי חבר בתנועה – לאור החלטת המליאה למינוי ועדה
לנושא ,הומלץ ע"י ועדת הנוער לכלול את החברים הבאים בועדה :גלית יפה ,יוסי יהלומי ואבי כהני.
 )12אגרת ביוב – דווח על קבלת תלונות מתושבים בגין תעריפי אגרת הביוב שעודכנו בחוק העזר לביוב.
החלטה .1 :עמותת "בית החיים"  -המליאה ממליצה לפנות לועדי היישובים ולהציע מועמדים שיצורפו

כנציגים בעמותה .במידה ולא תהא היענות מצד הועדים הנושא יובא לדיון בשנית במליאה.
 .2ועדה לבחינת פעילות גיל נוער  -כחברי ועדה נוספים מטעם המליאה  ,צורפו החברים הבאים :אבי קטרי
– יו"ר ,רונן סלטון ,יצחק יצחק ,אורה גפני ,מילי יפרח וחיים גואטה.
 .3אגרת ביוב  -תאגיד מי לב השרון יפיץ איגרת לתושבים ,בה יפורט שיטת החישוב לאגרת הביוב.
משימות
אחראי

יעד לביצוע

מס"ד תאור המשימה
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שיתוף ועדת חינוך להכנות לקראת פרס ארצי  -מדור נוער

רותם עמוס

31/01/2011
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עמותת בית החיים  -פניה לועדים מקומיים להצעת מועמדות לבית יצחק יצחק
החיים

31/01/2011

213

זימון ישיבת ועדה לבחינת פעילות נוער וגביית דמי חבר

אברהם קטרי

31/01/2011
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שליחת איגרת לתושבים עם פירוט חיוב אגרת הביוב

איציק להב  -מי לב
השרון

31/01/2011

 .2צווי מיסים ותקציבים  -ועדים מקומיים
החלטה .1 :צווי מיסים – ועדים מקומיים:
א .בהתאם להוראת סעיף ( 133א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח ,1958 -הוחלט
להסמיך את הוועדים המקומיים יעף ,בני דרור ,גנות הדר ,נורדיה ,עזריאל ,עין ורד ,עין שריד ,ניצני עוז
ומשמרת ,להטיל ולגבות ארנונה לשנת התקציב  2011בתחום הנהלתם בהתאם לצו המסים שהוגש על ידם
למועצה.
ב .הועדים המקומיים אשר לא הגישו צו מיסים לשנת  2011או לא אושר צו המסים שהוגש על ידם לשנת
 ,2011מוסמכים להטיל ולגבות ארנונה בסכומים ובמועדים שנקבעו בשנת  2010בתוספת שיעור העדכון,
העומד על  ,1.4%בהתאם להוראת סעיף (133ו) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח-
.1958
 .2חוק עזר – אגרת שמירה:
הוחלט להסמיך את הועדים המקומיים גנות הדר ,עין ורד ,עין שריד ,ניצני עוז ומשמרת ,נורדיה ובני דרור.
להפעיל שירותי שמירה ולבצע פעולות נלוות ,לרבות גביית אגרת שמירה ,והכל בהתאם להוראות חוק העזר
ללב השרון (שירותי שמירה) ,התשנ"ז.1997-
 .3תקציבי ועדים מקומיים :האצלת סמכות – ועדים מקומיים – סוגי שירותים:
בהתאם לסמכותה עפ"י סעיף 63ה' ו  132 -לצו המועצות האזוריות (מקומיות) התשי"ח  ,1958מחליטה
המליאה להאציל לועדים המקומיים שבתחומה את הסמכויות הר"מ:
• מנהל כללי – שכר ,הנהלת חשבונות ,הוצאות משרדיות ,הוצאות משפטיות.
• שמירה ובטחון.
• אחזקת מוסדות ציבור.
• גינון.
• ספורט מקומי כולל מתקני ספורט.
• תרבות :חוגים ,נוער – גרעינר ,אירועים מקומיים – חוגים ,טיולים וכו'.
• ספריה מקומית.
• קשישים – מקומי.
• דת – שרותי דת כללי.
• איגוד ערים כיבוי אש.
• ביטוחים – אחריות נושאי משרה.
• תרומות ומתנות.
• שילוט הכוונה ופרסום.
• ריסוסים והדברות.
• אחזקת כבישים ומדרכות.
• ניקוז מקומי.
• בתי עלמין.
• אחזקת מקלטים.
• טיאוט רחובות.
• איכות סביבה – פינוי פסולת ,גזם ואשפה.
• כבישים ומדרכות – אחזקה שוטפת.
• ניקוז מקומי.

• אחזקת מקלטים.
הועדים המקומיים מתבקשים להגיש לאישור המועצה את הצעת התקציב ,על בסיס הסמכויות המוקנות כנ"ל
וזאת לא יאוחר מתאריך .28/2/11
א .המליאה מטילה על הועדה המוניציפאלית לבדוק את תקציבי הועדים המקומיים ,כולל סעיפי הסמכויות
שהוצלו לועדים המקומיים ובמידה ותהא דרישה לתיקון התקציבים יינתנו הנחיות לוועדים המקומיים
בהתאם.
ב .המועצה תיפנה לוועדים המקומיים בהנחיה לפעול לנחיצות משרה לעובדים בוועד המקומי.
אחריות לביצוע :פנינה אמויאל משה
 .4ועדים מקומיים אשר יעבירו לאישור המועצה את ממונה הגביה כנדרש עפ"י חוק –יאושרו בהתאם.
 .5בכוונת הועד מקומי יעף להטיל מס ארנונה עפ"י צו המיסים שהוגש לאישור המועצה למרות שטרם אושר
הצו ע"י השרים (משרד הפנים – משרד האוצר) .תושבים אשר ימנעו לשלם באופן וולונטרי ,ידרשו לשלם
רטרואקטיבית .לאחר קבלת אישור משרד הפנים יוחל לנהוג עפ"י הכללים הקבועים בפקודת המיסים גביה
(אכיפת הגביה) .עפ"י בקשת הועד המקומי תבוצע הגביה הוולונטרית באמצעות מחלקת הגביה של
המועצה.
 .3אישור ממוני גביה בועדים
החלטה :המליאה מאשרת את מינויים של החברים רחמים סאלם ממושב עזריאל ועדי כנפי ממושב ניצני עוז
כממונה גבייה לועדים המקומיים בתחומם.
 .4מינוי ממונה אנרגיה
החלטה :המליאה מאשרת את מינויו של מהנדס המועצה אסף אריכא כממונה אנרגיה במועצה ולפעול עפ"י
תקנות מקורות אנרגיה התשנ"ד .1993
 .5מינוי ממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה
החלטה :המליאה מאשרת את מינויה של העובדת הדסה רוסו כממונה למניעת הטרדה מינית בעבודה,
ולפעול עפ"י חוק מניעת הטרדה מינית התשנ"ח .1998
 .6אישור הרשאות לפקחים
הערת חבר :מבקש לבדוק מדוע לא יצא מכרז לשרותי מדידה בארנונה.
החלטה .1 :המועצה האזורית לב השרון באמצעות ראש המועצה ,מאשרת בזאת כי מכוח הסמכויות
המוקנות לפי סעיף  63לצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית) תשי"ח  ,1950ומאשרת לחברת מידות
שירותים מוניציפאליים בע"מ ,עובדיה ופועליה הנלווים אליה ,להיכנס בכל זמן סביר למקומות ציבוריים
ופרטיים בשטח שיפוט המועצה ,כדי לערוך בהם מדידות .תוקף המינוי הוא עד ליום ."31/12/11
 .2המועצה אזורית לב השרון באמצעות ראש המועצה ,מאשרת בזאת כי מכח הסמכויות המוקנות לפי סעיף
 63לצו המועצות המקומיות (מועצה אזורית) תשי"ח  ,1950ומאשרת לפקח המועצה :אמיר הילל ת.ז.
 ,040836975להיכנס בכל זמן סביר למקומות ציבוריים ופרטיים בשטח שיפוט המועצה ,כדי לערוך בהם
פיקוח ומדידה .תוקף המינוי הוא עד ליום .31/12/11
 .7מסגרות חח"ד 2111
החלטה :המליאה מאשרת מסגרות חח"ד בבנקים עפ"י הפירוט הבא:
• בנק אוצר החייל – ₪ 50,000
• בנק לאומי – ₪ 3,000,000
• בנק דקסיה – ₪ 3,000,000
• בנק הפועלים ₪ 1,140,000
 .8הצגת מכרז אחזקת מבני ציבור
מהנדס המועצה הציג מצגת מפורטת על מכרז לשירותי אחזקה במוסדות חינוך ומבני ציבור שבאחריות
המועצה.
חברי המליאה בקשו להתייחס לעניין הפיקוח על העבודות ותנאי המכרז.
החלטה :לאחר קבלת ההצעות ,יתקיים דיון נוסף בנושא.
משימות
מס"ד תאור המשימה
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הצעות לפיקוח על עבודות מכרז לשירתי אחזקה ותנאי המכרז

אחראי

יעד לביצוע

אסף אריכא

31/01/2011

 .9שיקום תשתיות בשער אפרים
ראש המועצה דיווח על הסיכום עם עו"ד איתן ארז מפרק אגודת מושב שער אפרים ביחס לסכומים שייגבו
מרוכשי המגרשים שנותרו במסגרת תוכנית ההרחבה ( 42מגרשים) .הסכום שיגבה  ₪ 30,000למגרש
יוקצו להשלמת ותיקוני תשתיות בתחום שכונת ההרחבה.
עפ"י הודעת המפרק ,הסכומים יושקעו אף בתחום היישוב הוותיק.
החלטה :מהנדס המועצה יכין לישיבת המליאה הבאה דו"ח נתונים כספיים לטיפול בתשתיות המושב ,כולל
רמת החשיפה והמלצות כיצד ניתן להקטין את רמת החשיפה.
המועצה תודיע למפרק שהסכומים שייגבו יוקצו לשכונת ההרחבה.
 .11מינוי מנהל מחלקת חינוך
המליאה קיימה דיון בעניין פרסום מכרז למנהל מחלקת חינוך .ראש המועצה ביקש לדחות את המכרז
לחודש יוני.
החלטה :המליאה תקיים דיון בנושא בישיבתה הקרובה שתכונס תוך  15יום .עד למועד הישיבה ,תתקבל
חוות דעת מהרשות השלטונית הרלוונטית באשר לדרישות החוק בעניין תנאי הכשירות לבחירת מנהל
מחלקת חינוך.
 .11אישור תב"רים
לא אושרו תב"רים
 .12אישור חוזים
 .1הארכת הסכם המסיעים – במסגרת הדיונים בתקציב  ,2011התבקש סגן ראש המועצה יצחק יצחק
לקיים משא ומתן עם המסיעים במטרה להפחית עלויות .בתום המו"מ הביעו המסיעים הסכמתם להפחתה
של כ  3% -מהעלות וזאת כתנאי להארכת ההסכם בשנה נוספת ,דהיינו עד .30/7/2012
החלטה :המליאה מאשרת את הארכת ההסכם עד לסוף שנת הלימודים תשע"ב 30/7/2012
ראש המועצה מודה ליצחק יצחק על הטיפול בנושא ותוצאותיו.
 .2ועדת המכרזים אישרה את ההצעה לפנות לחברת מפע"ת ,המציע השלישי במכרז לאיסוף גזם .המליאה
מאשרת התקשרות עם חברת מפע"ת ,עפ"י הנחיות היועץ המשפטי וקבלת התחייבות היעדר תביעות
מחברת חכמון המציע השני במכרז.
החלטה :המליאה מאשרת את ההתקשרות עם חברת מפע"ת לביצוע עבודות גזם בתחומי המועצה החל
מתאריך .1/2/2011
 .13אישור פרוטוקולים 46,47,48
החלטה :המליאה מאשרת פרוטוקולים מס' .46,47,48

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו ,עירית גז ,רונן אלוני
אושר ע"י :עמיר ריטוב  -ראש המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי

הופק במערכת ניהול דיונים והחלטות www.axisis.net C&D Manager On Line System -

