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מטרת הדיון:
תאריך 18 :יוני  2018יום ב' 19:00-21:00
מיקום :בניין המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אלי אטון ,אמנון בטיה  ,יהודה גטה ,יוסי נחמני ,ינון עמרם ,יצחק יצחק ,ירון אביב ,משה
רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רותם דביר ,רן להב  ,שלמה
ברק
חסרו :אילן גיא ,ארנון מינס  ,שוקה כרמלי
משתתפים נוספים :איציק להב  -מי לב השרון ,מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
.1אירוע התרמה עמותת חיים – המועצה ממשיכה במסורת אירוע ההתרמה לעמותת חיים ובאמצעותה
לילדים חולי סרטן .אירוע קהילתי מרשים ,בו השתתפו כ 2000איש ,נתרם סכום של כ – ₪ 130,000
לטובת ילדים חולי סרטן .תודה לכל התורמים ,לפורום נשים ,למחלקות המועצה ,למתנדבים ולקהילת לב
השרון שהשתתפה באירוע חשוב זה.
.2אירועי סוף שנה במוסדות החינוך ובחינוך הבלתי פורמלי -בימים אלו מתקיימים אירועי סוף השנה בכל
פעילויות מחלקות המועצה ובמקביל המועצה נערכת לפעיליות הקיץ והכנות לפתיחת שנת הלימודים
הבאה.
.3אירוע מקורוק -זו השנה השנייה שנערך בישוב צור משה אירוע סיום פעילות מקורוק .אירוע מרשים
בהשתתפות מאות תושבים .ברכות ותודות למחלקה לנוער וחינוך משלים ולמדור מורשת ישראל.
. 4ועדת ערר לבניית אולם אירועים בתחנת הלל ליד עין שריד .המועצה הופיעה בפני ועדת הערר לבקשה
להקמת אולם אירועים במתחם תחנת הלל לשעבר .טרם התקבלה תשובת הועדה ,המועצה הציגה היטב
את עמדתה .בכל מקרה השלב הבא דיון בועדה המחוזית ונציגת הועדה המחוזית הביעה אף היא את
עמדת הנגד במסגרת הערר.
 .5פגישה עם מנכ"ל משרד הרווחה בנושא בית הנער בעין ורד – לאחר הפגישה החשובה שהתקיימה
בנושא מעון עין ורד עם מנכ"ל משרד הרווחה ונציגי המשרד ,נתקבל סיכום הפגישה באופן שלא משקף
את הדברים שנאמרו במסגרת הפגישה .נשלח מכתב מראש המועצה המבקש הבהרות לנושא מעון סגור
ומעון נעול ,אפיון אוכלוסיית היעד למעון וכן התייחסות לנושא החומות שהוקמו סביב המעון .ממתינים
לתשובתם.
.6בניית מבנים חקלאיים -על אדמות טייבה -לאחרונה אנו עדים לתופעה בה נבנים מבנים שלכאורה הם
חקלאיים ,אך בפועל הם משמשים למגורים .המועצה פועלת למיגור התופעה בשני אופנים :מהלך שיפוטי
שלפיו הועדה המחוזית תוכל להמציא היתרים למבנים אלה ובמקביל המועצה באמצעות פקחי הועדה
יסייעו לועדה המחוזית לבצע התאמות בין ההיתרים לבין הבנייה המתבצעת בפועל.

.7תכנית ארכיאולוגית בכפר יעבץ בסמוך לגת העתיקה – פרוייקט מרשים המתקיים בשיתוף מחלקת
החינוך ,הישוב כפר יעבץ וקרן קרב .חפירות ארכיאולוגיות המתבצעות ע"י תלמידי בתי הספר של
המועצה .בחפירות נמצאו מטבעות עתיקים ,חרסים ועוד .חווית לימוד מהנה עבור התלמידים.
.8מלגות לסטודנטים –כמידי שנה התקיימו גם השנה טקסים לחלוקת מלגות לסטודנטים ולראשונה השנה
חולקו מלגות מפעל הפיס על סך  ₪ 10,000לסטודנט ובמסגרת זו יתרמו הסטודנטים  120שעות
התנדבות למען הקהילה .עוד חולקו מלגות מועצה ומלגות פר"ח לסטודנטים החונכים תלמידים מישובי
המועצה.
.9תכנית אב לשימור אתרים – המועצה מקדמת תכנית אב לשימור אתרים .התכנית הוצגה בפני פורום
הועדים המקומיים והתוצר הסופי יהיה תכנית שימור לכל ישוב.
.10כנס לב השרון השישי ,לזכרו של שייע ז"ל -השנה יתקיים יום עיון בתאריך  5/7בסימן הפשיעה
החקלאית במרכז קהילתי דרור .החברים מוזמנים.
.11ועדה גאוגראפית קדימה -צורן  :לאחר קבלת המלצת הועדה ,המועצה העבירה את תגובתה בנושא.
המועצה סבורה שהמלצת הועדה הינה טעות ביסודה והמסר המשתמע מהמלצת הועדה הוא מסר
שרשויות לא יכבדו הסכמים שנחתמים בינהן ואין צורך שרשות תעסוק בפיתוח באזור תעסוקה ,בסופו של
דבר יכולה רשות לפנות לועדת גבולות ולדרוש אזור תעסוקה שפיתחה רשות שכנה.
.12ועדה גאוגראפית קלנסוואה – כפי שכבר דווח בעבר ,עיריית קלנסוואה פנתה לועדה הגאוגרפית
בבקשה להעברת שטחים מהישובים :עזריאל וכפר יעבץ כ 264 -דונם .במסגרת תגובת המועצה נמסר כי
לקלנסוואה יש מאות דונמים להתפתחות ולבנייה במסגרת תכנית המתאר שאושרה וקיבלה תוקף בשנת
 2017ובקשתם לגזול את כבשת הרש מישובי המועצה .טרם הסתיימו דיוני הועדה.
13התייעלות אנרגטית– החלפת לדים בכל יישובי המועצה .המועצה חתמה עם משכ"ל על הסכם מסגרת
לביצוע פרוייקט החלפת לדים בכל יישובי המועצה.
 .14צבוע בעין ורד – באזור עין ורד ,עין שריד ובריכת החורף משוטט צבוע /ים .בשיתוף עם רט"ג ,יופץ
חוזר הסברה לתושבים המתאר את הפעילות של רט"ג והמועצה ללכידת הצבוע המשוטט באזור.
.15שיפוץ מסלול מס'  30בנמל התעופה בן גוריון – כפי שדווח בעבר המועצה בשיתוף רשויות נוספות
עתרו לבית המשפט בנושא .הפסיקה קבעה שהשיפוצים במסלול זה ימשכו .המשמעות היא שהמטוסים
ימשיכו לחלוף מעל אזורינו .התקבל מכתב בו נמסר כי השיפוץ מתקדם כסדרו ובסוף חודש יולי אמור
להסתיים והמטוסים אמורים לנחות במסלולים האחרים.
.16תכנית כוללנית למועצה– המועצה נכללת בתכנית משרד הפנים ,להכנת תכנית כוללנית למועצה.
רואיינו מספר מתכננים לצורך ביצוע .התקציב להכנת התכנית במימון המדינה בהיקף של כארבעה מיליון
.₪
.17הרחבת יעף – המועצה ממשיכה בטיפול בנושא ותעדכן בהתקדמות בנושא.
 .2מינוי ועדת בחירות
טרם מונה מנהל בחירות מטעם משרד הפנים .המועצה נדרשת למנות ועדת בחירות ,נעשתה פנייה
לחברים שהשתתפו בועדה זו בעבר ,חלקם הביעו הסכמתם לכהן כחברים בועדה.
להלן שמות החברים לאישור המליאה :יו"ר הועדה -עו"ד איריס ענבי ,מהישוב כפר הס.
ראובן כרז -חבר ,מלי יוסף-חברה ,רחל גינת -חברה ,רועי שדה -חבר .
מאושר- .3חלוקת תכנית השקעות -הלוואה

נשלחה לעיון החברים .עמיר ריטוב :התכנית כוללת השקעות בפיתוח תשתיות ובינוי במוס"ח ופיתוח
תשתיות ומבני ציבור בישובים .תכנית זו מהווה פעימה ראשונה ובהמשך תהיה חלוקה נוספת לישובים.
הערת החברים:
משה רז -רוב התקציב היה צריך להיות לטובת הישובים ולא למוס"ח.
התייחסות ראש המועצה -ישנם אילוצים רבים המחייבים אותנו להשקעה במוס"ח ובהמשך יתקבלו כספים
נוספים שיופנו להשקעה בישובים להשלמת התכנית כפי שאושרה ע"י המליאה.
אלי אטון -מבקש להבין מהיכן יהיה תקציב נוסף לישובים .המועצה ידעה שצריך להערך לביצוע פיתוח

ותשתיות במוס"ח וזה לא צריך לבוא על חשבון הישובים.
רן להב -מבקש הסבר לגבי תקצוב לעין ורד.
התייחסות ראש המועצה -מליאת המועצה אישרה סכום נוסף בסך  ₪ 150,000החזר לועד מקומי עין ורד
עבור תקציב מוניציפאלי שאושר בשנת .2017
רן להב -לעין ורד יש שלושה סכומים שהמועצה חייבת בסה"כ ₪ 425,000
התייחסות ראש המועצה – יובהר לפרוטוקול ₪ 150,000 :החזר לועד המקומי ,תקציב מוניציפאלי
.2017
ו ₪ 250,000 -הם תשלום לקבלן בגין הקמת המועדון ,ללא שייכות לתכנית השקעות .2018
ההתחייבויות הקיימות והנוספות בגין המועדון ,ידונו בתכנית ההשקעות הבאה.
רן להב -מבקש שזה יתוקן גם במסמך הצעה לחלוקת תכנית ההשקעות.
רונן סלטון – מבקש פירוט של שיפוץ מבני ציבור בסך .₪ 100,000
התייחסות סגן ראש המועצה -ישלח פירוט.
מאושר- .4אישור פרוטוקול ועדה מוניציפאלית
מאושר- .5אישור תב"רים
יוגשו למשרד הפנים  2תב"רים עבור פיתוח תשתיות במוס"ח ועבור פיתוח ותשתיות בישובי המועצה .
להלן הפירוט:
תב"ר  1345ע"ס  .₪ 3,068,635בשלב הראשון  2,500,000מהלוואה ובהמשך כשיתקבל הכסף בגין
שער אפרים ,יוגדל התב"ר בעוד .₪ 568,685
תב"ר  1344תשתיות מבנים ובדק בית במוסדות החינוך ע"ס  ₪ 3,650,000בשלב הראשון 2,850,000
 ₪וכאשר יתקבלו ההרשאות הנוספות הצפויות להתקבל ממשרד החינוך תתבצע הגדלה לסכום המאושר.
כמו כן ,התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לרכישת  5מבנים יבילים לבתי ספר .
הצעת ראש המועצה –לאשר את התכנית ואת התברי"ם כפי שהוצג לחברים.
הצעת החבר רונן סלטון -לאשר את תכנית ההשקעות ללא הסעיף של ההשקעה במבני הציבור ע"ס
.₪ 100,000
בעד הצעת ראש המועצה 11-חברים
בעד הצעת החבר רונן סלטון – 1
נמנע – 1
מאושר- .6אישור הלוואה ועד מקומי חרות
המליאה מתבקשת לאשר את בקשת הועד המקומי לנטילת הלוואה מהאגודה לצורך שיפוץ בית העם
בתנאים ובפירוט כפי שנשלח לעיון החברים .לאחר אישור המליאה תועבר הבקשה לאישור משרד הפנים.
מאושר- .7אישור הלוואה צור משה
לא נדון
 .8הנחה בהיטל השמירה לבני  70ומעלה
הנחה בהיטל שמירה לבני  70ומעלה – בהמשך להחלטת המליאה התבצעה פנייה לועדים המקומיים
בבקשה להתייחס למשמעות ההנחה לבני  70ומעלה .לאחר קבלת הנתונים תתקבל החלטה ולפיה תפעל

המועצה לאישור ההנחה מול משרד הפנים בשיעור של  50%לבני שבעים ומעלה.
מאושר
 .9אישור בקשה להארכת חל"ת
בקשת העובדת גלית חיון להארכת חל"ת בשנה נוספת בשל לימודים לתואר ראשון .המלצת מנהלת
המחלקה לאישור הבקשה.
מאושר- .10שונות
לפרוטוקול זה מצורף תמלול הישיבה

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

