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 . דו"ח ראש המועצה1

 
סלטון מבקש הבהרה לגבי תגובת המועצה כפי שהובאה בעיתון לגבי ידיעה שהתפרסמה בנושא הערת חבר: החבר 

 סקר שביעות רצון תושבים.
 החלטה: מנכל"ית המועצה תעביר לחברים את פרסום המועצה כפי שהיה לפני סקר התושבים ולאחריו.

 היום בירושלים. ראש המועצה דיווח על השתתפותו במחאת החקלאים שהתקיימה -.מחאת החקלאים1
לחוק המים , השוואת מחירי המים השפירים למים לחקלאות ואת המסלקה תבצע חברת  27תיקון -.חוק המים2

 מקורות. התקיימה הפגנה בנושא אעדכנכם בהחלטות שתתקבלנה.
משרד הפנים בוחן אפשרות לאיחוד ! מועד הבחירות של המועצות האזוריות עם רשויות  –.איחוד הבחירות 3
שלטון המקומי. דורש את אישור הכנסת, במידה ויאושר, המשמעות היא דחיית הבחירות במועצות האזוריות ה

 .2018לנובמבר 
צומת בית ליד הייעוד לתעשייה, במקום נדרש מרכז תחבורה  –אזור תעשייה בית ליד  -בצומת בית ליד 43.תת"ל 4

שונה ייעוד התעשייה לכביש  43רת תת"ל המועצה קידמה תכנית שכוללת מרכז תחבורה ותעשייה. במסג
שמשמעותו נזק רב למועצה. לקראת הדיון שהתקיים היום בות"ל, ראש המועצה פעל רבות לשינוי ההחלטה ולעת 

עתה הוחלט להשאיר את התכנית במתכונת הקיימת עד הליך ההפקעה. למועצה ניתן פרק זמן של כשנתיים לקדם 
 ד למועצה בפרט ולאזור בכלל.את התכנית. זהו הישג משמעותי מאו

מגרשים הסמוכים למגרש הכדורגל בשטח המוגדר כשטח ציבורי. משפחת  2בעין שריד קיימים  -.משפחת דוידי5
דוידי קיבלה מגרש אחד והמגרש השני לא מומש. בתהליך הגישור נדרשת הסכמה של המועצה, מנהל, משרד 

השני. המועצה תקיים דיון בשיתוף היועמ"ש טרם קבלת  השיכון ועמידר לתשלום פיצויים לתושב בגין המגרש
 החלטה בנושא .

המועצה נערכת להכנת תכנית השקעות, המקורות הכספיים לתכנית זו יתבססו  2017-18.תכנית השקעות לשנים 6
 בעיקר על ה! הכנסות ממקב"ת ינוב ופרדסיה.

ת שני אולמות ספורט, דווח על תכנית המועצה .נעשתה פנייה לטוטו לניצול התקציב העומד לזכות המועצה לבניי7
 לאיגום התקציב לטובת בניית אולם ספורט בבי"ס בכר רוסו.

לאחר מו"מ בהשתתפות נציגי המנהל והיזמים מסתמן שהמנהל אמור לפרסם  -.מרכז התחבורה בפארק השרון66
 לשיווק את המגרש ולפצות את היזמים על ההשקעה שהושקעה בפרוייקט.

בכנס שהתקיים בנושא במועצה, השתתפו נציגים מכל הישובים. המטרה היא שבכל ישוב תוקם  -הילה.ועדות ק8
ועדת קהילה שתתכלל טיפול בקהילה וסיוע לפרט. המועצה באמצעות המחלקה לשירותי רווחה וקהילה ופורום נשים 

 ח"י הישובי.מקדמת את הקמת הועדות בכל ישובי המועצה ומעוניינת שהועדות הללו ישתלבו גם בצ
.פגישה עם מפקד מחוז דן בפיקוד העורף, בעבר המועצה נכללה במחוז מרכז, לאור שינויים בפיקוד העורף, 9

המועצה משתייכת כעת למחוז דן. בפגישה הוצג תהליך העברת הפיקוד ואנשי הקשר החדשים במחוז כמו"כ הוצג 
 תרחיש הייחוס של המועצה.

השינויים בתחום הבטחון במרחב הכפרי בכלל שמשמעותו העיקרית סיפוח  דווח על -. בטחון במרחב הכפרי10
 השוטר הקהילתי למשטרה הכחולה וריכוז כל הטיפול שהיה בתחום! מג"ב תחת סמכות המשטרה הכחולה.

המועצה נערכת לאיסוף פסולת אריזות מכל ישובי המועצה. לאחר בחינת שלוש  -פעימה שנייה-. פחים כתומים11
וף, הוחלט בשיתוף עם תאגיד תמיר, איסוף פסולת האריזות יהא באמצעות שקיות כתומות שיחולקו חלופות איס

 לבתים עם הסבר והנחייה וכגיבוי יוצבו בנוסף מספר פחים כתומים בכל הישובים.
המועצה העבירה את החומרים הנדרשים למשרד הפנים והתבקשה לערוך מס' שינויים ובכללם:  -. היטל שמירה12

ומעלה בטלה, אי לכך נדרשים הישובים לערוך תחשיב מחדש ללא הנחה זו. כמו"כ  70ת המליאה להנחה לבני החלט
לשנה. כל הערות משרד הפנים הועברו לועדים עם בקשה  15%נדרשים הישובים לחשב פחת על מצלמות לפי 

  להכין תחשיב מחודש.
 
האגודות השיתופיות, אמור לסיים את תפקידו  עו"ד איתן ארז המפרק שמונה ע"י רשם -.מפרק שער אפרים13

 במהלך החודשים הקרובים. בהתייעצות עם רשם האגודות ימונה ועד ממונה לאגודה.
לבקשת החברה רוני פלומין הציג סגן ראש המועצה סטטוס התקדמות בנושאים שעלו בישיבת  -. סטטוס חכ"ל14

ה לבירור נושא ההתקשרות עם המתכנן החיצוני, ריכז המליאה האחרונה בנושא החכ"ל. הצוות שמונה ע"י המליא



את החומרים, לקראת ישיב! ה שתתקיים בהשתתפות עו"ד אסף הדסי שהינו היועץ החיצוני שילווה את הצוות. ביחס 
 לבדיקה הכללית, וההיתכנות לקיום החברה, טרם נקבע היועץ הכלכלי/ משפטי החיצוני.

 חנייה בתחום המועצה פורסם. המכרז לאכיפת -. סטטוס מכרז חנייה15
 חברת המליאה רוני פלומין מבקשת לקיים דיון בנושא.

 2017. תקציב 2
 

 מבקש שתתכנס ועדת כספים ולאחריה ישיבת הנהלה, לפני דיון בנושא התקציב. -הערת החבר אלי אטון
 למתן שירות מיטבי.כגון: התייחסות ראש המועצה: מנהלי המחלקות ויו"ר ועדות שונות מציגים צרכים נוספים רבים

 קב"ט מוס"ח נוסף -
 רכז חקלאי -
 שני פקחים נוספים לחנייה ואיכות הסביבה. -
 כ"א בהתאם לצרכי הרפורמה -ועדה לתכנון ובניה -
 חינוך מיוחד -
 מנהל אגף איכות חיים וסביבה -

יים דיון במליאה בדבר ויתק 2016החלטה: גזבר המועצה יערוך את התקציב על בסיס הנתונים הכספיים משנת 
הצרכים השונים. מנהלי המחלקות יוזמנו למתן סקירה קצרה ותמציתית לגבי תכנית העבודה של כל מחלקה לשנת 

2017 . 

 . אישור דו"ח רבעוני שלישי3
אלש"ח. נבצר מגזבר המועצה להשתתף בישיבה זו, לכן  3,135הדו"ח הרבעוני לרבעון השלישי עומד על גרעון של 

 ידחה לישיבה הבאה.הדיון 

 . אישור תקנון והסכם מו"פ מרכז4
 

 תפקיד המו"פ הוא מחקר של זנים ומיני צמחיה .
מספר מועצות אזוריות התאחדו להקמת מו"פ מרכז ובניהן מועצה אזורית לב השרון. ראש המועצה פועל להוספת 

 רשויות נוספות שיהיו חלק ממו"פ מרכז.
  החלטות:

ון עקרוני בנושא, כשיעלה נושא התקציב זה יובא לדיון מחדש במסגרת דיוני התקציב כמו"כ .הדיון הנוכחי הוא די1
 יתקיים דיון נפרד לעניין צרכי החקלאות במועצה.

.מאשרים התקשרות לשם הקמת חברה לתועלת הציבור למחקר ולפיתוח חקלאי אזורי ,בשיתוף עם הרשויות 2
כל האישורים הנדרשים ממשרד הפנים ועדכון ההסכם ותקנון  והתאגידים אשר יצטרפו למהלך, ובכפוף לקבלת

  החברה בהתאם להנחיות משרד הפנים.
 יש להציג את המסמכים המעודכנים לאישור סופי של המליאה לאחר השלמת האישורים והעדכונים הנ"ל.

 . אישור תברי"ם5
 

  יה, ממתינים לאישור ועדת חריגים.מעון יום נורדיה, הוגשה בקשה להעברת ההרשאה התקציבית ! מחרות לנורד
  ₪ 150,000 -. חידוש רצפת מגרש אולם ספורט הדר השרון1
  ₪ 100,000מושב ינוב  -. שצ"פ2
  ₪ 400,000חשמל, כיבוי אש, חיזוק מבנים  -. בטיחות מוס"ח3
 ₪ 100,000. עבודות בדק מוס"ח 4
  ₪ 50,000. גדרות גני ילדים 5
  ₪ 50,000פורט מרזבים מגרש ס -. בכר רוסו6
  ₪ 50,000גג רעפים  -. משרדי רבנות ינוב7
  ₪ 3,100,000נורדיה  -. מעון יום8

 (₪ 132,000 -, קרנות הרשות₪ 2,968,000)מימון משרד הכלכלה 
  ₪ 50,000. כביש מוסד נעורים 9

  ₪ 60,000בי"ס בכר רוסו  -. כיתת מחשוב10
  ₪ 41,320ד הפנים מימון משר -הצטיידות בסיסי הפעלה -. שיפוץ11

___________________________________________________ 
 

 3,009,320מימון גורמי חוץ: 
  ₪ 1,142,000מקרנות הרשות: 

---------------------------------------------------------------------------- 
 ₪ 4,151,320סה"כ: 

 
 אושר

 מועצהעובדי  -. אישור עבודה נוספת 6
 



הגישו  -עובדי המועצה יוסי דיין, מנהל מח' תחבורה וק! צין בטיחות בתעבורה ואב בית בי"ס אור השרון זוהר שמר
 בקשה לעבודה נוספת.

 החלטה: מאושר בכפוף לתקופת ניסיון ואישור מחדש כל שנה במליאה.
 -מאושר-

 .בדיקת מינוי קצין בטיחות ומנהל מח' תחבורה -הערת החבר שלמה ברק

 . אישור פקחי אכיפה מחלקת גבייה7
 

 עומרי אביטן, ניר אמסלם, רופא ניר, יעקב לייזרוביץ.
 מינוי הפקחים הנ"ל מאושר.

 . אישור בקשה לגביית היטל שמירה צור משה8
 

 מאושר בכפוף לתיקונים הנדרשים בתחשיב לפי כללי משרד הפנים והמועצה.

  . תקן רב9
 

 ו של הרב זמל שליט"א.בקשה לאישור תקן רב למחליפ
 מאושר

 . אישור שמות רחובות יעף10
 

הוגשה בקשה לאישור שמות רחובות בישוב יעף. הבקשה הוגשה בצירוף פרוטוקול הועד המקומי. שמות הרחובות: 
 עגור, ינשוף, שחף, עפרוני, דרור, נחליאלי.

 שמות הרחובות מאושרים

 . אישור החלפת דירקטורים בחכ"ל11
 

 מנכלי"ת המועצה פנינה אמויאל משה ומינוי מהנדס המועצה אילן בר כמחליפה. החלפה בין
 מאושר

 
חברי ועדת הביקורת מבקשים לבחון אפשרות של החלפת דירקטורים בינהם נציגי ציבור וחברי מליאה שמכהנים 

 כדירקטורים ואינם משתתפים באופן רציף בישיבות הדירקטוריון.
 ליאה נפרדתהחלטה: הנושא יידון בישיבת מ

 מאושר

 לב השרון-. אישור שותפות קלנסוואה12
 

המועצה מקדמת שותפות בין שתי הרשויות בליווי מקצועי של גבעת חביבה המתמחים בשותפיות בין רשות יהודית 
לשנת  ₪ 40,000-ורשות ערבית. השותפות תעסוק בתחום המוניציפאלי, נוער, חינוך ועסקים. נדרש תקצוב של כ

 ום התהליך. נוסח הסכם האמנה נשלח לעיון החברים.לקיד 2017
 מאושר כולל נוסח האמנה בין הרשויות

 2010. אשרור החלטה למחיקת תת סיווג בצו מיסים משנת 13
 

בהמשך  –( 1.4.1עדכון ואשרור החלטה למחיקת תת סיווג מחסנים לתעשייה ומלאכה באזור ב' מצו המסים )סיווג 
ית שנשלחו לחברי המליאה והמצ"ב לפרוטוקול , עו"ד אורן דיאמנט הציג גם ב! ע"פ לדברי ההסבר והחו"ד המשפט

  את עיקרי הנושא.
 החלטה:

מליאת המועצה מחליטה, ולו למען הזהירות, לאשר ולאשרר את מחיקת תת סיווג "מחסנים" לתעשייה ומלאכה 
מעותית מהתעריף המינימלי הקבוע ואילך, בשל היותו נמוך מש 2010( החל משנת 1.4.1באיזור ב' )תת סיווג 

וכך היה בעת הסרת  2002בתקנות ועל כן אינו חוקי והוא בטל ומבוטל. כך היה בעת חקיקתו של תת הסיווג בשנת 
 .2010תת הסיווג מצו המסים בשנת 

  . שונות14
 

 לפרוטוקול זה מצורף תמליל הישיבה

 
 

 .משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים: תפוצה



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

 
 נערך ע"י 

 מור גז


