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  7תיקון סעיף  70פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 

  מטרת הדיון:
 19:00-21:00יום א'  2018מאי  13 תאריך:
 בניין המועצה מיקום:
 פרוטוקול מליאה - 002 פורום:

אלי אטון, אמנון בטיה , ארנון מינס , יהודה גטה, יוסי נחמני, ינון עמרם, יצחק יצחק, משה  משתתפים:
 מיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן סלטון , רותם דביררז, ע

 אילן גיא, ירון אביב, רן להב , שוקה כרמלי, שלמה ברק חסרו:
 -מאיר שביט, משה שטיגליץ, עו"ד אורן דיאמנט, פנינה אמויאל משה , רונית רופא משתתפים נוספים:

 הדרי

 . דו"ח ראש המועצה1
 
תלמידת כיתה יב' בק.ח דרור שנהרגה באסון השיטפון בדרום. המועצה וחברי המליאה  -. אגם לוי ז"ל1

משתתפים בצערה הכבד של המשפחה. המועצה באמצעות מחלקותיה וקרית חינוך דרור נרתמו לסייע 
הופעל  לועד מקומי חרות ולקהילת חרות, לבני הנוער ולמשפחות בהתמודדות עם האובדן. מועדון הנוער

במהלך כל ימי השבעה, כולל סופ"ש עם רכזי הנוער, פסיכולוגים ועוס"ים ששוחחו עם בני הנוער וההורים 
 שהשתתפו במפגש.

שר הפנים פרסם צו פיקוח על הקייטנות. הצו בעייתי ולא לוקח  –. צו הפיקוח על מחירי הקייטנות 2
הרונים במסגרת תכנית ניצנים ועוד. מרכז בחשבון פרמטרים רבים כגון, מספר מינימום של משתתפים, צ

המועצות האזוריות יחד עם מרכז השלטון המקומי מברכים על כך שיש פיקוח אך יחד עם זאת מבקשים 
מחיר ריאלי שיקח בחשבון את העלויות שיש לרשויות. תתבצע פנייה לשר בבקשה לדחות את הפעלת 

 הצו.
 
ת רווחה וקהילה בונים תכנית אב לאזרחות ותיקים. המועצה באמצעות מחלק -. תכנית אב לוותיקים3

 נבחרה חברת אשחר כחברה מייעצת לליווי התהליך בהובלת מנהלת מחלקת הרווחה.
 
הייעודים הפרטיים של אזורי התעשייה יהיו יעוד נדחה וכל זמן שלא מפקיעים, נוכל לקדם – 43. תת"ל 4

רעיון שבעלי הקרקעות הפרטיים יתחייבו לא את אזור התעשייה. נתקיימו ישיבות רבות בנושא, כשה
 להתנגד בעתיד להפקעות בעת הצורך.

 
בשלב זה אין התקדמות בנושא. הוחלט להקפיא את הטיפול במציאת  -.שדה תעופה חלופי להרצליה5

 שדה תעופה חלופי.
 לקבל להתייחסות את הדו"ח סופי של האדריכל אדם קולמן.-בקשת החברה רוני פלומין

 ו"ח יועבר.הד -החלטה
 
התקיימה פגישה בנושא עם מנכ"ל משרד הרווחה. הובהר שישנם שני סוגי מעונות :  -.בית הנער עין ורד6

 מעון סגור ומעון נעול. המעון בעין ורד נמצא בקטגוריה של מעון סגור במתכונת הקיימת.
ן. בין השאלות מדובר בילדים המוצאים בצו בית משפט מהבית שלאחריו ישנו תהליך של קליטה במעו

  שנשאל מנכ"ל משרד הרווחה: מה ימנע מלהפוך את המעון ממעון סגור למעון נעול.



  נמסר שלרוב לא מתבצע תהליך כזה אך התשובה לשאלה תשלח בהמשך.
הדיירים המתגוררים בסמיכות למעון ביקשו להגביה חומה ובקשת המועצה  -כמו כן מטריד נושא הבינוי 

ימיות כדי למנוע אווירה של כלא. המועצה מעוניינת להגיע עם תושבים ומשרד להוריד את החומות הפנ
 הרווחה להסכמה להסדרת החומות.

 לכשיתקבל סיכום הפגישה עם מנכ"ל משרד הרווחה, הוא ישלח לעיון החברים.
 
 
. ראש המועצה המקומית תל מונד פנה למועצה בבקשה לקבל את שטח הפרדס הסמוך לצומת הכניסה 7

ונד, המצוי בשטח הישוב בני דרור, במטרה להכשיר אותו לאזור תעסוקה. מושב בני דרור התבקשו לתל מ
 לבדוק את הנושא ואת עמדתם.

 
. התקיימה ישיבה ראשונה של ועדת הגבולות עם קלנסואה, אשר ביקשו להעביר לתחומם את שטחים 8

ה לקלנסואה תכנית מתאר אושר 2017מכפר יעבץ. הבקשה שלהם אינה מקובלת כלל על המועצה. ב
שמאפשרת להם הוספת יחידות דיור ויש להם מספיק שטח לבנייה. כמו כן בבקשתם ביקשו שטחים 

 נוספים מתחומי ישובים נוספים כגון ניצני עוז.
 
המועצה בוחנת אפשרות לחתום על הסכם עם העמותה לקידום עסקים  –.תורן הדגל בניצני עוז9

הגבוה ביותר בארץ שיוקם באנדרטת ניצני עוז. התקבלה הסכמת אגודת באינטרנט לבניית תורן הדגל 
ניצני עוז, הועד המקומי ועמותת "עמכם" לקידום הפרויקט. לדברי היזמים הפרויקט אמור להיות במימון 

מלש"ח. ולאחר ההקמה המועצה תטפל באחזקה השוטפת. עם פרסום הפרויקט  1.8המונים בעלות של 
תלונות הציבור אצל מבקר המדינה, ביקורת פנים והופנו אלינו שאלות בנושא.  התקבלה פנייה מנציבות

 המועצה השיבה על השאלות ותמשיך ותבחן את הנושא לפני חתימה על ההסכם

 . תוצאות מבחני המיצ"ב2
 

ראש המועצה ומנהלת המחלקה לחינוך רונית רופא הדרי הציגו מצגת ונתנו סקירה בנושא תוצאות 
המיצ"ב. עם קבלת ההישגים, כל מנהלות בתי הספר הובילו תהליך של למידת הממצאים לעומק, במספר 
 מעגלים. כחלק מתפיסת השותפות עם ההורים, כל הנהלה הזמינה את הנהגת ההורים, הוצגו הממצאים

והתקיים שיח בנושא. לאחר מכם התקיימו בביה"ס פגישות לניתוח ממצאי המיצב עם נציגי משרד החינוך 
 והמועצה.

המיצ"ב משקף תמונה מאוד רחבה של העשייה החינוכית. ההישגים במיצ"ב הם תוצאה של מכלול 
  גורמים, לא ניתן לשייך אותם לגורם כזה או אחר.

ים וחצי. המועצה נערכת יחד עם משרד החינוך והנהלות בתי הספר המדידה הבאה תתקיים בעוד כשנתי
והמשך חיזוק  21-לכתיבת תכניות להעלאת ההישגים לצד התאמת ההוראה והלמידה למאפייני המאה ה

  ההיבטים הרגשיים המהווים בסיס להצלחה.
ז נשירה אפסי, בוגרי המועצה מסיימים את לימודיהם עם אחוזי זכאות גבוהים לתעודת בגרות, עם אחו

מעל לשליש מהם מתנדבים לשנת שרות או למכינות, מתגייסים לשרות משמעותי ומובילים ביציאה 
  לקצונה.

 מנהלת ק.ח דרור אריאלה בן ארי הוסיפה דברי הבהרה לגבי מורכבות המבחנים.
 

  התייחסות חברים:
  ביחס לרשויות שכנות?הנהלת המועצה מתבקשת לפרט ממה אינה מרוצה ואיך התוצאות בלב השרון 

 מדוע לא פורסמו התוצאות למרות שידוע עליהן מנובמבר?
  מבקשים את רצף הזמן אחורה. מה המגמה בתוצאות המיצב ואיך מתמודדים עם הנתונים?

המצגת הציגה מצב כללי של בתי הספר במועצה מבלי להתייחס לפרטים של כל בית ספר  -עמיר ריטוב
תוף הפיקוח ומנהלות בתי הספר בחנו לעומק את הממצאים, שיתפו את בנפרד. מחלקת החינוך בשי

הנהגות ההורים ובונים תכניות עבודה מותאמות לשיפור ההישגים בעתיד. הדיון בנושא יתקיים במסגרת 
 ועדת החינוך של המועצה.

 רונן סלטון: לא קיבלנו תשובות על השאלות שנשאלו. מבקש לקיים דיון מיוחד בנושא.
 חברים מבקשים לראות את תכניות העבודה.כמו"כ ה
 הצבעה:

הצעת ראש המועצה: להעביר את הנושא לפורום המתאים, דיון בועדת החינוך של המועצה, ולאחר 
 שתכניות העבודה יאושרו בוועדת החינוך הן יובאו לאישור המליאה.

  לקיים דיון מיוחד במליאה. -הצעת רונן סלטון
 8 -בעד הצעת היו"ר



 3 -רונן סלטון בעד הצעת
החלטה: הנושא יועבר להמשך דיון ובניית תכנית עבודה במסגרת ועדת חינוך ותכניות העבודה 

 המאושרות יובאו לאישור המליאה.

  עוצבת השרון 5. אימוץ חטיבה 3
 

במילואים ששורשיה בחטיבת גבעתי ההיסטורית. השתתפה בכל מערכות ישראל והיא ממשיכה  5חטיבה 
הרוגים במלחמות ישראל, מאזור  16ל הביטחון במסגרת מערך המילואים גם כיום. לחטיבהלשאת בנט

הוחלט על הוספת שם לחטיבה והיא נקראת "עוצבת  2017השרון ושלושה מתוכם מהישוב ניצני עוז. ב 
". המועצה שיפצה לפני מספר שנים את האנדרטה ומתחזקת אותה בשוטף ובשנים 5חטיבה  -השרון 

מתקיים במקום טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ע"י בני נוער מניצני עוז. מכתב בקשת האחרונות 
העמותה לאימוץ נשלח לעיון החברים, ההחלטה על האימוץ אינה מלווה בתקציב כלשהו בשלב זה או 
הוצאה כספית מצד המועצה, אלא אימוץ רשמי ללא התחייבות כספית. במידה ויידרש תקציב זה יבוא 

 יון נוסף במליאה.לד
 -מאושר-

  . אישור חברי ועדת ביקורת4
 

 המליאה מתבקשת לאשר את החברים הבאים כחברי ועדת ביקורת בישוב כפר יעבץ:
 חן מרדכי

 חג'אג' אבנר
 מרחום צוריאל

 ואת החבר סעדיה דוד מהישוב שער אפרים, כחבר ועדת ביקורת בישוב שער אפרים
 מאושר

 . מינוי פקח/ית חנייה5
 

 המליאה מתבקשת לאשר את מינוי העובדת מורן דוק כפקחית לאכיפת חנייה וחוקי עזר.
 מאושר

  . אישור חל"ת6
 

העובדת סיוון אסרף עובדת במועצה כעשרים שנים במחלקת חינוך בתפקיד רכזת תחום הפרט ורכזת 
 במשרד החינוך והיא מבקשת לצאת לחל"ת לשנה.המדרשה לזהות יהודית. הוצע לעובדת לעבוד בפיקוח 

  –מאושר -

 . אישור תבר"ים7
 

 , מקרן פיתוח.₪ 300,000בטיחות ונגישות מוסדות חינוך וציבור ע"ס  1340ת.ב.ר 
 , מקרן פיתוח. ₪ 150,000פיתוח ותשתיות בישובי המועצה ע"ס  1341ת.ב.ר 
 , מקרן פיתוח. ₪ 250,000ס תשתיות ובדק בית מוסדות חינוך ע" 1342ת.ב.ר 
, ₪ 35,000, משרד ביטחון ₪ 40,000, משרד פנים  ₪ 105,000רכש גנרטור חרום ע"ס  1343ת.ב.ר 

 .₪ 30,000תקציב רגיל 
 

מדובר למעשה באשרור של תב"ר שכבר אושר כאן במליאה, אולם לצורך העברתו  1342 -1340תב"רים 
  ופן השימוש בתב"ר.במשרד הפנים יש צורך בחלוקה מפורטת של א

 
 לפיתוח תשתיות ביישובי המועצה. ₪ 150000מבקש פירוט כיצד יחולק התב"ר על סך  -רונן סלטון

 
התב"ר אמור לשמש לביצוע עבודות ותיקון ליקויים בדרכים, מדרכות, כבישים וניקוז.  -יצחק יצחק

 העבודות יהיו בריכוזו של שלום יעקב.
 

 לל התבר"ים כפי שהובאו בפני החברים.לאשר את כ –הצעת ראש המועצה 
 

לאשר את התב"ר לגנרטור ויתר הסעיפים למעט תב"ר פיתוח תשתיות בישובי  -הצעת רונן סלטון
 האישור יעשה מול רשימת הליקויים והתקציב הרלוונטי בתב"ר בגינם. -המועצה

 



 7 –בעד הצעה של היו"ר 
 2–בעד הצעת רונן סלטון 

  התב"רים מאושרים

  ומעלה 70. אגרת שמירה לבני 8
 

ומעלה נשלח לעיון  70לבני  50%תחשיב משמעותה הכספית של ההפחתה בגין הכנסת פטור של 
 החברים.

 
 החלטה: לפנות לוועדים המקומיים כדי שיבינו את המשמעות הכספית ולקבל את התייחסותם לנושא.

 . תעריף אגרת שמירה9
 

 רסם ברשומות.תיקון טעות סופר בתעריף שפו
 בפרסום ברשומות נפלו שתי טעויות:

 כפי שהתפרסם בטעות. 5.95ולא  5.9התעריף במושב עין ורד הינו 
 .5.90ופורסם בטעות  5.95במושב משמרת, התחשיב הינו 

 המועצה מטפלת בתיקון מול המחלקה המשפטית במשרד הפנים.

  . שונות10
 

 לפרוטוקול זה מצורף תמלול 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

 


