נושא הדיון :זימון ישיבת מליאה 59
מטרת הדיון:
תאריך 8 :מרץ  2017יום ד' 20:30-19:00
מיקום :בניין המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אילן גיא ,אמנון בטיה  ,יהודה גטה ,יצחק יצחק ,ירון אבי! ב ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי
רייך ,רן להב  ,שוקה כרמלי
חסרו :אלי אטון ,ארנון מינס  ,יוסי נחמני ,ינון עמרם ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן סלטון ,
רותם דביר ,שלמה ברק
משתתפים נוספים :אילן בר ,איציק להב  -מי לב השרון ,מאיר שביט ,מושיקו מרזיאב ,משה
שטיגליץ ,עו"ד אורן דיאמנט ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
.1ועדת גבולות קדימה צורן – ראש המ.מ קדימה צורן פרסם הודעה בפייסבוק והמועצה נדרשה
להגיב לכך  .ככל הידוע לנו אין ועדה גאוגרפית ,בתשובתינו לעיתונות מסרנו שלא הגיע אלינו חומר
בנושא.
.2שדה תעופה למטוסים קלים -התקיים דיון בות"ל על שדה תעופה משני להרצליה .בדיון שהתקיים
לא נכללו שני אתרים בשטח המועצה תנובות ועין ורד .לאור ההתנגדויות ,נמסרה הודעה על
פתיחת כל האופציות ,כולל תנובות ועין ורד .טרם התקבלה הודעה רשמית בנושא.
לאור המידע החדש נעדכן את ישוב! י המועצה ונת! ארגן בהתאם.
.3כיכר כניסה מזרחית לצור משה -התקבלה החלטה חדשה בשיתוף משרד התחבורה לבצע –
כיכר מזרחית בכניסה השלישית לישוב צור משה (הכניסה לכיוון בי"ס בכר רוסו) .משרד התחבורה
ביקש לבצע במקום "גלישה" לפנייה לישוב .המועצה סירבה וראש המועצה פנה למנכ"לית משרד
התחבורה בבקשה לבצע במקום כיכר.
.4כביש  -562המועצה פעלה רבות לקידום כביש .562החלה ההכנה של השטח לביצוע הכביש.
כביש זה יקל באופן ניכר על עומסי התנועה בישובים ינוב ,גאולים ותנובות .זהו הישג גדול למועצה.
.5מעון יום נוג"ה –המועצה קיבלה אישור להקמת מעון יום לילדים בחרות ,בשל מספר ילדים גדול
בישובים נורדיה וגנות הדר הוחלט להעביר את המעון מחרות לנוג"ה בתיאום עם משרד התמ"ת.
ביצוע השינוי בהרשאה לא היה פשוט ויש לציין את תרומתו של סגן ראש המועצה ,שפעל רבות
לקבלת האישור לשינוי המקום .לפני כשבוע החלה בניית המעון .פתיחה מתוכננת בספטמבר .17
.6ועדה חקלאית -התקיימה ישיבה של הועדה החקלאית .עלו נושאים שונים .כפי שדווח ,הנושאים
ידונו באחת מישיבות המליאה הקרובות.
.7יום האישה הבינלאומי -גם במועצה ציינו את יום האישה הבי! נלאומי במספר אי! רועים לנשים.
שאורגנו ע"י המחלקה לנוער וחינוך משלים ובשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים ופורום נשים
 .2צווי מיסים ותקציב ועדים מקומיים
צור משה טרם הגישו .בהמשך לאישורים וההסמכות שניתנו לישובים בישיבת מליאה מס 57
מאושרים כעת גם הישובים :יעף וגאולים.
מאושר- .3דו"ח תלונות הציבור
הדו"ח הוכן ע"י משה שטיגליץ מבקר הפנים של המועצה ונשלח לעיון החברים
-מאושר-

 .4אישור תבר"ים וסגירת תברי"ים
א .לעיון החברים נשלחה רשימת תבר"ים לסגירה לשם כך נדרשים  212אלף  ₪מקרנות הרשות.
(הגדלת תבר"ים בסכום של  ₪ 822,099לסגירת תבר"ים בעודף של .)₪ 609,891
ב .יש לאשר תב"ר לרכישת  2אוטובוסים צהובים על סך  208אלף  ₪לאוטובוס .בשלב ראשון
תשלום מקדמה לרכישת האוטובוסים נדרש לא! שר ₪ 208,000
ג .הקמת —gisמתבקש לאשר תב"ר מתוך הכספים המיועדים לכך  ₪ 814,660מכסף ששוריין.
יתרת השריון לאחר הגדלת התב"ר  2מליון .₪
ד .הגדלת תב"ר מס'  1320להקמת מגר! ש קטרגל בחרות מימון עצמי של הישוב ממקורות עצמיים
והשלמה של  250אלף  ₪מהטוטו סה"כ התב"ר על סך ₪ 700,000
ה .הגדלת תב"ר מס'  1309להקמת מגרש קטרגל בעין שריד.
מימון עצמי של הישוב בסך  ₪ 150,000סה"כ התב"ר על סך ₪ 400,000
ו .אישור תב"ר  ₪ 30,000לתקציב פיתוח ובטחון הכנת תיק אב לחרות.
התייחסות ראש המועצה-המועצה החלה בהכנת תכנית השקעות לשנים  .2017-18ישנם כספים
שצפויים להתקבל בזמן הקרוב מהפרוייקטים בפרדסיה וכפר יונה.
כל התבר"ים וסגירת התבר"ים מאושרים.
 .5אישור מקדמה תשלום תמיכות לעמותות 2017
בישיבת מליאת המועצה מספר  57אושרו תבחיני התמיכות.
התמיכות ינתנו לגופים הבאים :מרכז תיעוד תל מונד ,עמותת דורות ועמותת הספורט לב השרון.
עד ל! אישור פרוטוקול ועדת התמיכות ,מתבקש אישור המליאה לתשלום לעמותות לפי 1/12
לחודש מתקציב שנה קודמת .לישיבת מליאה הבאה יובא אישור פרוטוקול ועדת תמיכות.
מאושר
 .6אישור גובים
מחלקת גבייההוקראה רשימת שמות הגובים כפי שהוע! ברה אלינו ע"י מגע"ר.
איתמר שבח,עלי ענבתאוי ,ואיל נוגידאת ,ניר אמסלם ,רופא ניר ,עומרי אביטן ,יעקב לייזרוביץ,
דניאל נאור ,רמי ניסני ,אבשלום בוסי ,שביט ערן ,ליאת נודלמן ,שחר פדלון ,חייתם מחאג'נה ,דוד
חזות ,סער סמואלס ,בראשי דוד ,רפאל אנקונה
מאושר- .7אישור שמות רחובות ומספור בתים בישוב שער אפרים
לעיון החברים נשלחה בקשת הבישוב שער אפרים לאישור שמות הרחובות ומספור הבתים בצירוף
פרוטוקול ישיבת הועד המקומי שאישר את המתבקש.
מאושר- .8שונות
לפרוטוקול זה יצורף תמליל מישיבת המליאה

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.

מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,מור גז ,עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה -מנכ"ל המועצה
נערך ע"י
מור גז

