 .1דוח ראש המועצה
א .מכרז תחבורה -רה"מ נפגש עם המנהלת החדשה במחוז מרכז במנהל מקרקעי ישראל לעניין
הרחבת כפר יעבץ ומרכז התחבורה.
רה"מ ימשיך לקדם את הנושאים ויעדכן את חברי המליאה בהקדם.
ב .מכרז יועמ"ש -הוזמן למליאה עו"ד גרא יועץ המכרז לאיתור יועמ"ש למועצה אשר פירט את תהליך
הכנת המכרז ,פרסומו ועבודת וועדת האיתור.
הערת החבר :היועמ"ש הנבחר הוא יועמ"ש שהודח ע"י המליאה ואחריו לא מונה יועמ"ש .הדחת
היועמ"ש היה בשל ניגו! ד עניינים וניגוד אינטרסים .היועמ"ש הנבחר כיהן כיועמ"ש של החברה
הכלכלית בעת ההחלטות בעניין מרכז התחבורה וכעת המועצה מתמודדת עם בעיתיות הנושא
ובנוסף ,עדיין קיים ניגוד אינטרסים בשל כך שמשרד וילצ'יק ומשרד גרוס היו שותפים בעת פרסום
המכרז ולפי הפרסום באינטרנט.
שאלת חבר שהופנתה לסגן ראש המועצה :האם משרד וילצ'יק קיבל תיקים חדשים מעבר לתיקים
שטופלו על ידו בעת סיום תפקידו?
תשובת סגן ראש המועצה :לפני שסיים את תפקידו טיפל בתיק מכרז "אורייטק" ולכן התבקש
להמשיך לטפל בסוגיה זו.
הערת חבר :בשל השתלשלות העניינים ,אני חושב שמי שצריך להחליט על מינוי זה הוא היועץ
המשפטי לממשלה.
התייחסות רה"מ :לגבי הפגמים שציינת במינוי ,משרדו של עו"ד שחר בן עמי יהיה המשרד שימשיך
ללוות את החברה הכלכלית.
לגבי מרכז התחבורה מצוי מכתב ממשרדו של וילצ'יק אשר התריע בפני בעיות עתידיות.
לגבי ניגוד עניינים עם עו"ד גרוס ,השותפות בין המשרדים פורקה ומעבר לכך ,עו"ד גרוס הודיעה על
סיום כהונתה כחברת מליאה.
למיטב ידיעתנו ,לא קיים ניגוד עניינים במינוי משרדו של וילצ'יק כיועמ"ש למועצה.
התקיים מכרז ומשרדו של ! וילצ'יק זכה כדין.
ג.חינוך -ועדת החינוך התכנסה השבוע ודנה בסוגיית מספר התלמידים העתידיים לעלות לחט"צ בין
ההדרים והדר השרון בשנת הלימודים הבאה.
בפני המועצה עומדות שלוש אפשרויות לפתרון הבעיה:
 .1פתיחת גן נוסף בבי"ס בין ההדרים
 .2פיצול הכיתות ושימוש בגן ריק בבי"ס הדר השרון
 .3שינוי אזורי רישום והעברת תלמידי הישוב יעף לבי"ס הדר השרון
לפני הדיון במליאה חשוב להודיע על כך שיעף מסרבים מסיבות שונות ועיקרן החיבור במסגרת הגן
והחינוך הבלתי פורמלי עם הישוב עין שריד.
ועדת החינוך השתכנעה מרצון הישובים יעף ועין שריד להישאר יחד.
חברי המליאה מבקשים לסייע בקבלת ההחלטה לגבי הפתרון המומלץ
החברה איילת גרוס ,נציגת ועדת החינוך מציעה להעביר את תלמידי כפר הס בשל מספרם הגדול של
התלמידים.
לישיבה הצטרפו נציגי ההורים מהישובים עין ורד וכפר הס.
הגב' אסתר גלר הציגה את עמדת הנהגת ההורים של בי"ס בין ההדרים וציינה שהנהגת ההורים
מבקשים פתרון לטווח ארוך ולא פתרון נקודתי ,גם אם זה יכלול פתיחת אזורי רישום.
הפתרון של חלוקת המחזור ושימוש בכתה בבי"ס הדר השרון אינו מקובל על הנהגת ההו! רים.
הפתרון המועדף על הנהגת ההורים הינו העברת התלמידים של ישוב לבי"ס הדר השרון.
לסוגיה זו התייחסו הורים נוספים שהגיעו לישיבה והעלו בקשות וביניהם הימנעות ממצב של כתות
גדולות ,פתרון לטווח הארוך ואקלים מיטבי לתלמידים.
כמו כן ,נציגי ההורים בקשו להיפגש עם ועדת החינוך.
רה"מ הודה לנציגי ההורים וציין כי המליאה תחליט לגבי ההמשך.
התייחסות חברים:
 .1אין הגיון כלכלי להשקיע במבנה נוסף
 .2אסור לחלק ישוב
 .3המעבר של יעף יהיה כרוך בפגיעה בפעילות הבלתי פורמלית של הילדים.
סיכום רה"מ :יתקיימו פגישות עם נציגי הישובים והנושא יובא לדיון נוסף בישיבת המליאה הקרובה.
ד .תקשוב בבתי הספר" -מחשב נייד לכל מורה" -רונית מנהלת מח' חינוך פרטה לגבי פרויקט "מחשב
נייד לכל מורה" וההצטרפות לתכנית זו באמצעות קרן אתנה .עפ"י תכנית זו כל מורה בבתי הספר
היסודיים של המועצה יקבל מחשב נייד ו 121 -שעות הדרכה .עלות חבילה זו עפ"י העמותה הינה כ-
 $ 1,511ונדרשת תרומת המועצה כ $ 363 -לכל מחשב ,סה"כ כ - ₪ 321,111 -אושר
ה .הקמת בי"ס לחינוך מיוחד -המועצה מעוניינת לפתוח בי"ס לחינוך מיו! חד.
בשנה"ל הקרובה יחל את פעילותו בכתות פנויות בבי"ס שכטרמן עד להקמת מבנה בי"ס בסמוך

לקרית חינוך דרור ,זאת בתנאי שנקבל תקציב ממשרד החינוך לשיפוץ המבנים.
משרד החינוך יתקצב את הקמת ביה"ס ואחזקתו .בשבוע הבא יקיים רה"מ סיור עם סמנכ"ל הפיתוח
של משרד החינוך לצורך קידום הנושא.
ו .כנס לב השרון השלישי לזכרו של יצחק ישועה (שייע) יעסוק בתכנית האב לשטחים פתוחים.
החברים מוזמנים .ההזמנות ישלחו בהמשך.
ז .חידון ציונות נערך במרכז קהילתי דרור
ח .יום האחדות בדרור -המנהל לחינוך התיישבותי בחר בקרית חינוך ותרבות דרור וזימן לביקור
במקום את תלמידי האולפנות כפר פינס ולהבה ותלמידי הישיבה מקור חיים .כיבד את האירוע
בנוכחותו שר החינוך נפתלי בנט.
בין התלמידים התקיימו מעגלי שיח בנושאים של ערכים ואחדות והאירוע הוכתר בהצלחה.
ט .אירוע התרמה עמותת חיים -אירוע שהפך למסורת בלב השרון ומערב את הקהילה אשר תרמה
מוצרים רבים ותושבים רבים הגיעו ורכשו .כל ההכנסות הינם לטובת ילדים חולי סרטן.
י .מכרז פינוי אשפה ופסולת יפורסם בשבועיים הקרובים.
יא .חברי המליאה מוזמנים להרצאתו של הכתב עמית סגל בתאר! יך  .11.6.15אירוע המאורגן
במסגרת המדור למורשת ישראל.
יב .אכיפת החנייה בישובים -בעיית החניה בישובים הולכת ומחמירה .תושבים רבים חונים על
המדרכות ובאדום לבן .ראש המועצה פנה ליו"ר הועדה המוניציפאלית בבקשה שוועדה תדון בנושא
ותקבל החלטה לגבי פיקוח ואכיפה בישובים.
 .2הצגת מרכז תיעוד צור משה
מרכז תיעוד צור משה -ישיבת המליאה התקיימה במרכז תיעוד בישוב צור משה .נציגי הישוב הציגו
את התהליך בהקמת המרכז ביסודו ,כולל ההיסטוריה של הישוב.
מליאת המועצה מברכת על היוזמה ומודה לנציגי הישוב ולחבר אבי קטרי על הכנסת האורחים.
 .3הצגת תכנית אב לשטחים פתוחים במועצה
הצגת תכנית אב לניהול שטחים פתוחים -ראש המועצה דיווח על יוזמת מרכז המועצות האזוריות
בשיתוף המועצה להניע את התכנית לניהול שטחים פתוחים במרחב הכפרי .לשם כך ,התקשרה
המועצה עם האדריכל גידי לרמן לתכנון וקידום הפרויקט.
גידי לרמן :תכנון השטחים הפתוחים מבוסס עפ"י מדריך לניהול שטחים פתוחים .מועצת לב השרון
אופיינה בין רשויות אחרות ו! נבחרה בפיילוט לקידום יוזמה זו.
האדריכל הציג בפני המליאה את עקרונות התכנון ,מטרת התכנית והליך התכנון.
במסגרת התכנון המועצה שמה דגש בנושא תיירות מקומית פנאי ונופש.
הוצגו מספר חלופות וזאת לאור העובדה שהעיריות והמועצות המקומיות נוגסות בשטחים שבתחום
המועצות האזוריות.
הוצגו הסוגיות האסטרטגיות בהליך התכנון המועצה קיבלה כלי תכנוני ,תוך חיזוק והדגשת זהות
כפרית וחקלאית וביסוס יכולתה ומעמדה של המועצה ומחויבותה לשיקום ושמירה על ערכי טבע ,נוף
ומורשת.
סיכום :ראש המועצה הודה לגידי לרמן ולצוות המשרד על הכנת התכנית וליווי המועצה.
החלטה :לבקשת חברי המליאה יתקיים דיון נוסף בנושא ,בהשתתפות גידי לרמן.
המצגת תשלח לחברי המליאה.
 .4מינוי הרכב מנהלת נופש מטרופוליני
מנהלת נופש מטרופוליני  -בהסכם עם עיריית נתניה נקבע שיהיו  3נציגים מכל רשות .הגב' מרים
פיירברג איכר ראש עיריית נתניה מבקשת להיות יו"ר המנהלת ,בהתאם להסכם לפיו ,לנתניה הזכות
להיות היו"ר בהרכב הראשון .ההרכב המוצע מלב השרון :רה"מ עמיר ריטוב ,סגן ראש המועצה יצ!
חק יצחק ,מנכ"לית המועצה פנינה אמויאל -משה -מאושר
 .5צו מיסים 2116
צו מיסים לשנת  :2116נקבעה ישיבת מליאה נוספת
 .6אישור פרוטוקולים

אישור פרוטוקולים -ועדת חריגים בארנונה -אושר
 .7אישור חוזים
אישור חוזים -נשלח לחברים חוזה להקמת אולם ספורט אזורי שיוקם בבי"ס לב הפרדס .חב' רולן
זכיינית מטעם המשכ"ל  .המסגרת התקציבית תובא לדיון בנפרד.
המליאה מאשרת בשלב הראשוני חתימה עם חברת רולן לקידום שלב התכנון -אושר
 .8אישור והגדלת תב"רים
בדק בית מוסדות חינוך והכנת מוסדות החינוך לשנת הלימודים בגובה  2.5מש"ח מקרנות הרשות.
רונן סלטון מציע כי בשל החשש מפני עליה בהיקף העבודות ,לא תתחייב המועצה לעבודות אלו
בהיקף שעולה על  11%מסכום התב"ר .מסמכי פירוט העבודות יוצגו בפני החבר רונן סלטון .
התב"ר מאושר ויופעל עפ"י האומדן התקציבי ,כפי שהוגש לחברי המליאה.
•בריכת חורף לב השרון ₪ 411,111 -הגדלה! מקרנות הרשות – אושר
•חקלאות תומכת סביבה ₪ 39,111 -מקרנות הרשות
 ₪ 156,111משרד החקלאות -אושר
•מחשוב בתי הספר -הגדלה של  ₪ 321,111מקרנות הרשות -אושר
הבהרה :בישיבת המליאה הקודמת אושרו 2תיקון תב"רים הר"מ:
תב"ר  – 1143הקטנת השתתפות משרד הדתות  ₪ 7,182והגדלת השתתפות קרנות הרשות
₪ 54,938
תב"ר  – 1161הקטנה של  ₪ 42,111השתתפות משרד התחבורה ,הגדלת השתתפות קרנות
הרשות .₪ 54,616
בפרוטוקול הישיבה לא ניתן פירוט אלא צוין סכום ההגדלה נטו.
החלטה :התב"רים מאושרים עפ"י הפירוט המלא לעיל.
 .9דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2114
נשלח לעיון חברי המליאה הדוח המפורט לתלונות שהתקבלו במועצה מאז תחילת עבודתו של מבקר
הפנים משה שטיגליץ ,המכהן אף כממונה פניות הציבור.
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מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 8 :יוני  2115יום ב' 19:11-21:11
מיקום :מרכז שימור ותיעוד מורשת צור משה
פורום - 112 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם! קטרי  ,אלי אטון ,אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,יהודה גטה ,יוסי נחמני ,ינון עמרם,
יצחק יצחק ,משה רז ,עמיר ריטוב ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שלמה ברק
חסרו :אילן גיא ,קובי רייך ,רותם דביר
משתתפים נוספים :ירון בלנרו ,מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,סרג'יו וולינסקי ,פנינה אמויאל משה ,
ציון דוד ,רונית רופא -הדרי ,רונן אלוני ,שחר בן עמי ,עו"ד

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 :פנינה אמויאל משה -מנכ"ל המ! ועצה
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