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מס .הדיון265/2015 :
סוג הדיון :ישיבת הנהלה
סימוכין :הנהלה 17

נושא הדיון :ישיבת הנהלה 17
מטרת הדיון :ישיבת הנהלה
תאריך 30 :נובמבר  2015יום ב' 19:00-21:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 001 :פרוטוקול הנהלה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אילן גיא ,א! לי אטון ,אמנון בטיה  ,יהודה גטה ,יצחק יצחק ,עמיר ריטוב,
רוני שרפי  ,שלמה ברק
חסרו :ינון עמרם
משתתפים נוספים :אילן בר ,מאיר שביט ,משה רז ,משה שטיגליץ ,פנינה אמויאל משה  ,רונן אלוני
 .1דוח ראש המועצה
א.שביל ישראל בשרון -הוחל בתכנון של שביל ישראל בשרון הכולל קטע בתחום המועצה .השביל
יסייע בקידום התיירות הכפרית והחקלאית .המועצה תפנה לישובים לקבלת אישור לשביל שיעבור
בתחומם .התכנית תוצג בפני מליאת המועצה.
מטעם המליאה החבר שוקה כרמלי יטפל בתחום התיירות הכפרית.
ב.הקמת מינהלת נופש מטרפוליני -נערכה ישיבת התנעה ראשונה שהתקיימה בלשכת ראש עיריית
נתניה ,בהשתתפות נציגי העירייה .מרים פיירברג -איכר ,אלי דלל -סגן ראש העיר ,מנכ"ל ומהנדס
העיריה ,נציגי לב השרון -ראש המועצה ,סגנו ומנכ"לית המועצה.
הפרויקט זוכה לתמיכת מוסדות התכנון ורמ"י ומקודם באופן מהיר מהצפוי.
ההסכם עם עיריית נ! תניה חתום ע"י שר הפנים .תכנית הכוללת בניית  3,000יח"ד אשר תניב
הכנסות היטלי השבחה .תכנית להקמת אזור תעסוקה שתניב הכנסת ארנונה ניכרת והיטלי השבחה.
הצפי הוא למתן תוקף מהיר לתכנית בעיקר בשל הלחץ לתוספת בניה למגורים.
תכנית אזור תעסוקה חוברה לתכנית הבינוי ולפי כך קיים סיכוי טוב שאף היא תהנה מהליך מהיר
לאישור כמו תכנית הבניה למגורים
ג.ראש המועצה מודה לחברי המליאה על אישור תקציב מחשב לכל מורה .טכס חלוקת המחשבים
נערך בקרית חינוך דרור בהשתתפות מנהלי בתי ספר מורים מכלל בתי הספר היסודיים .פרויקט
המחשב לכל מורה כולל אף תקשוב בתי הספר היסודיים.
ד.ברכות לנבחרת הכדורסל של קרית חינוך דרור שהעפילה לשלב שמינית הגמר בבתי הספר העל
יסודיים.
ה.שכבה י"א מקרית חינוך דרור השתתפה בטיול "מסע ישראלי" שסיומו נערך בכותל המערבי.
הטכס לווה ע"י משמר הגבול מיחידת כפרית השרון.
ו.חצי מרתון לב השרון -התקיים בתאריך  ,27.11.15בהשתתפות כ  2,700רצים .לאור תלונות מצד
תושבים ביחס לסגירת כבישים והפרעה בתנועה ,תערך חשיבה לשדרוג התנועה והמסלול .ברכות
למשתתפים ולמארגנים על האירוע המרשים.
ז.פינוי גזם!  -לאור תוצאות המכרז ושינוי השיטה מסכום פאושלי לחיוב עפ"י כמויות הפסולת (טון),
נשקלת האפשרות לביצוע הפרדה בין פסולת גושית לגזם ובכך להקטין את כמויות הפסולת .הועדה
המוניציפאלית המליצה על קיום פיילוט במושב ינוב .המועצה תסייע במימון הפיילוט כולל הוצאות
תשתית.
המלצות הועדה המוניציפאלית ידונו במליאת המועצה.
ח".ישראל הניגלית לעין" -החברים מוזמנים לתערוכה בנושא חנוכה .הושק אתר לאלבומי תושבי
המועצה "לב השרון נגלית לעין".
ט.ועדת היגוי להתנהלות חברת חשמל -המועצה הוזמנה למשרד תשתיות לאומיות ואנרגיה להציג

את עמדתה ומסקנותיה כתוצאה מהתנהלות חברת חשמל בסערה האחרונה
י.שינוי מבנה ארגוני מועצה -סגן ראש המועצה ומנכ"לית המועצה יגישו למליאה את השינוי למבנה
ארגוני וזאת עפ"י המלצת חברת אמ"ן (בעבר) ולאור השינויים וההתאמה המתבקשים במבנה
הארגוני הקיים.
יא.צוות חילוץ -נקבע מועד לאימון מכלולי אוכלוסייה ומידע לציבור ע"י פיקוד העורף כחלק
מההיערכות המועצה לשעת חירום.
יב.מוקד מועצה -החל מה 1.1.2016 -יופעל מוקד בטחוני מוניציפאלי ,כולל סייר בטחון ,לאור
המלצת ועדת הבטחון והדיון שנתקיים בעב! ר במועצה.
יג .תמ"א  -35בתאריך  2.1.2015התקיים דיון במועצה הארצית לתכנון ובניה בנושא אישור יחידה
שלישית במשקים .ראש המועצה מייצג את מרכז המועצות האזוריות כיו"ר ועדת התכנון .משמעות
אישור החלטה זו הקמת יחידה שלישית ופרצול הנחלה ומימוש הרב דוריות במושבים .לאחר אישור
החלטה ,ראש המועצה יכנס את נציגי המושבים להסברים ועדכון ליישום הנושא.
 .2מכרז תחבורה
הוגשה תביעה ע"י היזמים כנגד המועצה והחכ"ל .מטעם המועצה הוגש כתב הגנה ובו בקשה לסילוק
התביעה וכן בקשה למתן ארכה להגשת הודעת צד ג' כנגד הבטחות שלה .בתאריך 15/11/15
התקיים קדם משפט ,בסופו הורה בית המשפט (לבקשת המועצה ולבקשת החברה הכלכלית) על
צירוף רשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים לתובענה כצדדים נדרשים.
 .3אורייהטק
המועצה פנתה באמצעות משרד היועמ"ש וגיבשה מתווה עקרוני לליבון המחלוקות בין הצדדים ומו"מ
לשם סיום הסכסוך ללא צורך בפנייה לערכאות .בשלב זה ממתינה המועצה להתייחסות אורייהטק
ביחס למתווה המתגבש כפי שנשלח אליהם .עוד הוחלט בישיבה ש! נתקיימה עם היועמ"ש ועפ"י
המלצתם ,המועצה תפעיל את מערכת ניהול הועדה באמצעות חברת "קומפלוט".
 .4תכנית השקעות  -2015-16תב"רים
בהתאם ליתרת קרנות הפיתוח ,מוגשת תכנית להשקעות בסכום של  8.5מש"ח.
רשימת התב"רים לאישור מבוססת על תכנית ההשקעות כפי שאושרה ע"י המליאה .סגן ראש
המועצה הציג את רשימת הפרויקטים ,כולל התוספות והשינויים:
ההנהלה ממליצה בפני המליאה לאשר את רשימת התב"רים עפ"י הר"מ:
כללי מועצה
נושא -פרויקט פרטים סכום מקורות תקציביים הצעה לאישור מקרנות הרשות
קרנות הרשות גורמי חוץ הערות
מגרשי ספורט
ישובי מועצה בטיחות ₪ 200,000 ₪ 200,000 ₪ 200,000
משרדי מועצה ארכיב ומשרדים ₪ 300,000 ₪ 300,000 ₪ 300,000
פתוח מבנה דת בינוי ותשתית ₪ 100,000 ₪ 100,000 ₪ 200,000
משרד הדתות מצ'ינג ₪ 100,000
כביש ההדר מדרכה +שביל אופניים ₪ 200,000 ₪ 100,000 ₪ 300,000
מ .התחבורה מצ'ינג ₪ 100,000
סה"כ₪ 700,000 ₪ 300,000 ₪ 700,000 ₪ 1,000,000 :
מוסדות חינוך -מועצה
שם המוסד פרטים סכום ! מקורות תקציביים הצעה לאישור מקרנות הרשות
קרנות הרשות גורמי חוץ
בכר רוסו שיפוץ מבנים ₪ 300,000 ₪ 300,000 ₪ 600,000
מ .החינוך -מצ'ינג ₪ 300,000
הדר השרון הצללה -מסוף ₪ 100,000 - ₪ 100,000 ₪ 100,000
קרית חינוך ותרבות דרור איטום גגות ,מדרגות והצטיידות ₪ 600,000
₪ 600,000 ₪ 600,000
אולם ספורט-מיזוג ₪ 300,000 ₪ 400,000 ₪ 300,000 ₪ 700,000
גני ילדים ₪ 1,600,000 ₪ 1,400,000 ₪ 3,000,000
מ .החינוך -הגדלת תב"ר ₪ 1,400,000
נגישות מבנים מוס"ח ₪ 300,000 ₪ 300,000 ₪ 300,000

סה"כ₪ 3,000,000 ₪ 2,300,000 ₪ 3,000,000 ₪ 5,300,000 :
ישובי מועצה
שם הישוב פרטים סכום מקורות תקציביים הצעה לאישור
קרנות הרשות גורמי חוץ
גאולים גן ילדים  800,000 ₪600,000 ₪ 1,400,000מ.חינוך
הגדלת תב"ר ₪ 600,000
כפר יעבץ מועדון נוער ₪ 250,000 ₪250,000 ₪250,000
כפר הס מועדון נוער ₪ 250,000 ₪250,000 ₪250,000
משמרת מבנה ציבור ₪ 200,000 ₪ 200,000 ₪ 200,000
נורדיה -גנות הדר מגרש ספורט ₪ 250,000 ₪ 250,000 ₪250,000
! עין ורד מבנה ציבור -חניה ₪ 250,000 ₪ 250,000 ₪ 250,000
ש .אפרים מועדון -תכנון ₪ 250,000 ₪250,000 ₪250,000
צור משה מועדון ₪ 500,000 ₪500,000 ₪500,000
ניצני עוז בית החבר -בי"כ ₪ 250,000 ₪250,000 ₪250,000
עזריאל גן ילדים  800,000 ₪600,000 ₪ 1,400,000מ.חינוך
הגדלת תב"ר ₪ 600,000
תנובות מבנה ציבור ₪ 250,000 ₪ 250,000 ₪250,000
עין שריד מגרש ספורט ₪ 250,000 ₪250,000 ₪250,000
חרות מגרש ספורט+גן ילדים  800,000 ₪900,000 ₪ 1,700,000מ.חינוך
הגדלת תב"ר ₪ 900,000
סה"כ₪ 4,800,000 ₪ 2,400,000 ₪ 4,800,000 ₪ 7,200,000 :
גורמי חוץ₪ 5,000,000 :
קרנות רשות₪ 8,500,000 :
-----------------------------------------------הצעה לאישור ₪ 13,500,000
 .5תקציב 2016
המגמה המסתמנת שמירה על מסגרת התקציב .עפ"י המדיניות שנקבעה בתקציב .2015
החלטה :מנהלי המחלקות יציגו בפני המליאה רק את הנושאים החריגים בתקציבי המחלקות.
תיקבע ישיבת מליאה בשעות הערב.
 .6שונות

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,הדסה רוסו ,ירון בלנרו ,עו"ד
אירמה חלי ,עו"ד אלי וילצ'יק ,עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה
נערך ע"י
אורית אנגל

