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 . דו"ח ראש המועצה1
 
ראש המועצה דיווח שחזר מביקור במחנה ונהנה לפגוש את החניכים  -מחנה פסח ביער עזריקם•

 במסגרת התנועתית.
דווח על מס אירועים חריגים במוס"ח של המועצה: תקיפה  -ריגים במוסדות החינוךרצף אירועים ח•

מילולית כנגד מנהלת בית הספר הדר השרון, הורה בבכר רוסו תקף מילולית סייעת בחט"צ ותלמיד 
 תקף מורה בקרית חינוך דרור. נשלחה לחברי המליאה אגרת בנושא.

וך במועצה במטרה לקיים סיעור מוחין בנושא הבוקר התקיימה ישיבת חרום של כל גורמי החינ
 ולגבש הכנת אמנה להורים, תלמידים וצוותי חינוך באשר להתנהגות מכבדת במוסדות החינוך.

מבקש לקיים דיון במליאה בנושא אלימות במוסדות חינוך ושחברי המליאה  -הערת החבר אלי אטון
 יהיו חלק ממקבלי ההחלטות .

החינוך תוביל את הנושא , תעדכן את המליאה וכל מי שיכול לתרום  ועדת -התייחסות ראש המועצה
 מחברי המליאה בנושא מוזמן.

בהמשך לעדכון מהמליאה הקודמת מדובר בשדה תעופה חילופי לשדה הקיים  -שדה תעופה
בהרצליה. למדינה יש אינטרס להעתיקו במטרה לקדם בניית יח"ד בשטח. הומלץ על חלופות בבני 

חדרה. בפועל לאחר דיון שהתקיים בות"ל התקבלו התנגדויות והוחלט לפתוח מחדש ציון, מנשה, ו
את כל החלופות לבחינה מחודשת וביניהן מנחת עין ורד ומנחת תנובות. במטרה להיערך לכך כינס 
ראש המועצה את כל ראשי הרשויות הנוגעות בדבר במטרה להיעזר ביועמ"ש המתמחה בתעופה 

יבחנו כל האופציות כולל אופציית הרצליה ובנוסף יבחנו גם חלופות כמו אי ותכנון ובנייה ולדרוש ש
 בים וכדומה.

, במועצה 15היעד להוביל את המהלך בהתאם למדיניות העבודה הסדורה בנושא במסגרת תמ"א 
 הארצית לתכנון ובניה.

נושא ממשלת ישראל החליטה על קידוח מהיר במסגרת הות"ל וגם ב -תחנות כוח על גז פרטיות•



 .41זה מרכז המועצות האזוריות ידרוש העברת התהליך למועצה הארצית במסגרת תמ"א 
השנה ילדי בתי הספר צעדו את הצעדה המסורתית, בפעם העשירית  -צעדת עשור ללב השרון•

  בדרך הלב, הדרך יפיפייה ופורחת.
ראש המועצה, פרויקט קמחא דפסחא בהובלת איציק סגן  -התארגנות המועצה לקראת חג הפסח•

חלוקת חבילות מצרכים למשפחות נזקקות. במקביל פרויקט מזל דגים בהובלת פורום נשים 
 ארוחות חג למשפחות נזקקות. 140ובשיתוף מחלקת הרווחה ופרוטיאה בכפר. במסגרתו יחולקו 

הסתיימה באיזון תקציבי. היום התקבלה הודעה ממשרד הפנים ש מ. א לב השרון  2016שנת •
 כרשות יציבה .הוגדרה 

מכלולי המועצה לחרום עברו ביקורת של פיקוד העורף. כל  -ביקורת מל"ח למכלולים השונים•
המכלולים עמדו בביקורת ובציונים מאוד גבוהים. באירוע המצער במושב פורת המועצה התנהלה 

 על פי שגרת אירוע חרום, כולל הערכת מצב ותפקוד המכלולים בחרום.
מתבקש לאשר את  -לביקור במהלך חודש יוני בעיר התאומה צ'יף בפולין ראש המועצה הוזמן •

 הנסיעה לשני נציגים ובהמשך יוחלט מי נציגי המועצה
 -מאושר-

 
 

משרד החינוך החליט שהשנה קייטנת  -ג' -הרחבת קייטנת בי"ס של החופש הגדול לתלמידי א'
 לכך.החופש הגדול תורחב ותכלול גם את תלמידי ג'. המועצה נערכת 

 
עובדי המועצה יעברו השבוע השתלמות בנושא נגישות  -השתלמות נגישות בשרות לעובדי המועצה

 בשרות, כמתבקש עפ"י התקנות.
 

 מש"ח. 5אושרה בקשת המועצה להלוואה על סך 
  מש"ח לתקציב הועדה המוניציפאלית 4
  מש"ח לפרויקטים מועצתיים. 1

יטריונים להשקעה בישובים והמליצה בשלב הראשוני הועדה המוניציפאלית בישיבתה, דנה על הקר
 על חלוקת מסגרת התקציב.

 

 . דיון בנושא רישוי עסקים2
 

לבקשת החברים, מתקיים דיון בנושא רישוי עסקים. ובסדר היום נרשם רישוי עסקים אך זה משולב 
 עם תכנון ובניה.

הרוגים, פצוע קשה ונזק לבתים אירוע קשה מאוד שני  -התייחסות ראש המועצה לאירוע בפורת
 ולקהילה שלמה שחוותה טראומה.

 האירוע מצוי בחקירת משטרת ישראל ולכן לא ניתן להרחיב לגבי פרטים נוספים.
במסגרת הרפורמה התבקשנו לעשות תכנית של סדרי עדיפויות ודרכי פעולה  -לגבי התכנון ובניה

 של הועדה בכל הקשור לאכיפת חוקי התכנון והבנייה.
התוכנית נעשתה והוצגה בפני ועדת המשנה בשבתה כוועדה לתכנון ובניה ותובא גם בפני מליאת 

לחוק התכנון והבניה, שעבר בקריאה ראשונה ויובא ביום רביעי לקריאה שניה  109המועצה. תיקון 
ושלישית לאחר מכן יאושר במליאת הכנסת. עיקרי התיקון מדברים על כך שתוקם רשות אכיפה עם 

 יות נרחבות כולל סמכויות שיפוט.סמכו
 בהגדרות מצוינים המגזר הערבי והמושבים.

 ברגע שרשות האכיפה תחל לפעול, הערכה היא שהנושאים הללו יטופלו באופן דחוף.
 הפרוטוקולים של ועדות המשנה תמציתיים וקצרים מדי. -הערת החבר רן להב

התאם להנחיות בנושא, בכל מקרה הפרוטוקולים וההקלטות נעשים ב -התייחסות ראש המועצה
 ההערה תיבדק.

 
 הצגת מצגת בנושא רישוי עסקים, ע"י צילה הדס מנהלת יחידת רישוי עסקים.

המצגת התייחסה לעיקרי החוק ומטרתו ולממצאי ביקורת מבקר הפנים של המועצה שנעשתה 



 . 2015בשנת 
 מועצה.הוצגה התייחסות להמלצות דוח הביקורת כפי שנערך על ידי מבקר ה

 בסיום הצגת הנושא ולאחר דיון נתקבלו ההחלטות הבאות:
 המבקר יחד עם ועדת בקורת ימשיכו לעקוב אחר יישום המלצות המבקר.•
 המועצה תפעל לכתיבת נהלים לסנכרון העבודה בין מחלקות המועצה המטפלות בנושאים הללו.•
 .המליאה תידרש לקבלת החלטה בנושא כח אדם שלו השלכות כספיות•
התובעת החדשה שהתקבלה במכרז כתובעת חיצונית, תסייע בכתיבת מדיניות המועצה בתחום •

 רישוי עסקים ותעדוף האכיפה בתחום רישוי עסקים. המדיניות תובא לאישור מליאת המועצה.
 

בדו"ח מבקר המועצה לדוגמא הוצג שחסר רישוי לשש תחנות דלק  -התייחסות החבר רונן סלטון
רישוי עסקים תוכל לעשות הכל היא לא ריאלית. בדיוני התקציב, הייתה דרישה  והציפיה שמנהלת

לתוספת תקציב וכ"א לנושא וזה לא אושר. יש למפות את העסקים המסוכנים במועצה ולהגדירם 
 בראש סדר העדיפויות לטיפול.

 מקבל את דבריו של החבר רונן סלטון ומוסיף להצעת ההחלטה הכנת -התייחסות ראש המועצה
 תכנית לטיפול מידי לעסקים מסוכנים.

מטילים על היחידה לרישוי עסקים לבדוק את כל המידע הקיים ברשותנו לגבי עסקים מסוכנים 
 ולפעול לסגירתם.

מבקש לרכז מדו"ח המבקר את ההמלצות בטבלה ולהחליט מה מתוכן  –התייחסות החבר רן להב 
ן בטבלה האחראי למימוש ההמלצה ותאריך מאמצים ומה לא. לגבי המלצות שהוחלט לאמצן, יצוי

  יעד לביצוע.
ההצעה מקובלת, וועדת ביקורת במשותף עם מבקר המועצה יטפלו  –התייחסות ראש המועצה 

 בנושא.
 

 החלטה:
המבקר יחד עם ועדת בקורת ימשיכו לעקוב אחר יישום המלצות המבקר. ההמלצות ירוכזו בטבלה •

 צת להמשך טיפול.והמליאה תחליט אלו המלצות היא מאמ
 המועצה תפעל לכתיבת נהלים לסנכרון העבודה בין מחלקות המועצה המטפלות בנושאים הללו.•
 המליאה תידרש לקבלת החלטה בנושא כ"א אשר יש לו השלכות כספיות.•
התובעת החדשה שהתקבלה במכרז כתובעת חיצונית, תסייע בכתיבת מדיניות המועצה בתחום •

 אכיפה בתחום רישוי עסקים. המדיניות תובא לאישור מליאת המועצה.רישוי עסקים ותעדוף ה
 העסקים במועצה ימופו ותוכן תכנית לטיפול בעסקים מסוכנים.•

 
 אחראים לביצוע: מבקר המועצה ויו"ר ועדת ביקורת ומנהלת רישוי עסקים

 

 . אישור תבר"ים3
 

 מקרנות הרשות ₪ 150.000על סך  1330בקשה להגדלת תב"ר מס': 
  העתקת מבנים יבילים מבית ספר לב הפרדס.

 
 מאושר

 . עדכון שכר בכירים4
 

 לא נדון

 . הרמת כוסית5
 

ראש המועצה ברך את החברים ובני משפחתם בברכת חג שמח להם ולבני משפחתם. מזמין את 
 מהאביב בלב השרון ומבריכת החורף. החברים ובני משפחה ליהנות

 חג שמח !



 . שונות6
 

 לפרוטוקול זה צורף תמלול הישיבה.

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
 אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, מור גז, עירית גז, צילה הדס מכותבים:
  מנכ"ל המועצה -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 

 נערך ע"י
 מור גז

 


