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נושא הדיון :פרוטוקול ישיבת מליאה 5
מטרת הדיון:
תאריך 30 :ינואר  2019יום ד' 19:00-19:30
מיקום :בניין המועצה
פורום - 002 :ישיבה מליאה
משתתפים :אורי בכרך ,גלית ברגר ,יודפת גת ,יצחק יצחק ,יצחק סלובודיאנסקי ,לביא זמיר ,נחמיה
חסיד ,נתנאל יהודה ,עמיר ריטוב ,רוני שרפי  ,רונן חיון ,רן להב  ,שאול דניאל ,שאולי בן דוד
חסרו :אפריים חגג ,ארנון מינס  ,בני דגמי ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,עו"ד סיוון בצלאל ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
.1מסדר כנפיים של קרמבו -אנו גאים בפעילות סניף כנפיים של קרמבו בלב השרון ,זהו הסניף
הגדול ביותר בארץ ומועצה האזורית לב השרון הינה הראשונה מבין המועצות האזוריות בארץ
שהצטרפה לתנועה.
.2ועדת פרס חינוך ארצי -השתתפתי במפגש של ועדת הפרס בקריית חינוך דרור ,נאחל להנהלת
הקריה בהצלחה ,אין ספק כי הם ראויים לפרס זה.
.3ט"ו בשבט -התקיימו מספר אירועי נטיעות טו בשבט ברחבי המועצה ,האירוע המרכזי התקיים
במושב עזריאל ,אירחנו אלפי חניכים מתנועת בני עקיבא מחוז שרון-שומרון אשר צעדו בשלושה
מסלולים בדרך הלב וסיימו בטקס מרשים .ברכות למארגנים.
.4תכנית מתאר קדימה-צורן -בישיבת המליאה הקרובה ,ימסר דו"ח מורחב על פעולות המועצה
בנושא .הועדה המחוזית מחוז מרכז ,שמעה את התנגדויות והתקבלה החלטה למתן תוקף לתכנית.
קדימה צורן הגישו ערר לוועדה הארצית לתכנון ובניה והמועצה מצטרפת לערר.
 .2אישור חוק עזר מומלץ להעמדת רכב וחנייתו
למועצה חוק עזר להעמדת רכב וחנייתו ,אולם חוק עזר זה אינו מעודכן ועל כן הוחלט לאמץ את נוסח
חוק העזר המומלץ ע"י משרד הפנים בדבר העמדת רכב וחנייתו.
הנוסח מומלץ מהווה מסגרת כוללת ,וכולל ההשלמות וההתאמות המיוחדים לרשות ותעריף האגרה
כפי שקבעה המליאה .החוק נשלח לעיון החברים ומובא לאישור המליאה .לאחר אישורו הוא יוגש
לאישור משרד התחבורה ומשרד הפנים עם אישורו תחל המועצה באכיפת כחול לבן בתחומה.
מאושר
 .3אישור תו אזורי לתושבים לעובדי המועצה ונבחריה
בהמשך לאישור חוק העזר ,העמדת רכב וחנייתו ,המליאה מתבקשת לאשר תו אזורי לתושבי
המועצה עבור חניה של שעתיים ראשונות ללא תשלום וכן תו לעובדי המועצה ונבחרי הציבור לחנייה
ללא תשלום בסמוך למבנה המועצה בקניון דרורים.
מאושר- .4אישור להעלאה חריגה לארנונה לעסקים
בפגישה שהתקיימה השבוע עם הממונה על המחוז במשרד הפנים ואנשי המשרד ,הומלץ למועצה
לפעול להשוואת ארנונה לעסקים של לב השרון עד לתעריף הממוצע של העסקים בנפת השרון,

מדובר במתווה לשלוש שנים באופן מדורג.
מאושר
 .5אישור חברי ועדת ביקורת
המליאה מתבקשת לאשר את תושב גאולים אביב מדר כחבר ועדת ביקורת נוסף בגאולים.
המליאה מתבקשת לאשר את שמות התושבים מינוב  :אלעד טובי ,אריאנה ישראלי ,דורון יצחקי
כחברי ועדת ביקורת בינוב.
לגבי הישובים עין שריד וכפר יעבץ ,בהם הוגשו מעל חמישה מועמדים לחברות בועדת הביקורת,
ועדת הביקורת בשיתוף חבר המליאה של הישוב ימליצו למליאה על חברים מתוך הרשימה שהוגשה
לאישור.
–מאושר-
.1אישור שמות רחובות כפר הס -המליאה מתבקשת לאשר את שמות הרחובות הבאים בישוב כפר
הס :דרך ההתיישבות ,ארגון יזרעאל ,דרך ההרחבה ,המחרשה ,הבריכה,
השדרה ,העמדה ,הגורן ,הזיתים ,דרך ההדרים ,דרך השדות ,הקטיף ,הבציר ,האסיף ,הקוצר,
הבוסתן ,הכרם
מאושר
הערת ראש המועצה :ראש המועצה מציע לפנות שוב לישובים ולהזכיר לתת שמות לכל הרחובות
ולמספר את הבתים.
 .6המלצת על מינוי חבר בוועדה המחוזית -מחוז מרכז
המליאה מבקשת לאשר את ההמלצה על מר שמואל בוקסר ,ראש עיריית נס ציונה כחבר בוועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז.
מאושר
 .7אישור פרוטוקול וועדה מוניציפאלית מס' 1
הפרוטוקול נשלח לעיון החברים.
– מאושר-

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

