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מס .הדיון99029102 :
סימוכין :פרוטוקול ישיבת מליאה 4
נושא הדיון :פרוטוקול ישיבת מליאה 4
מטרת הדיון:
תאריך 01 :ינואר  9102יום ה' 02:11-90:11
מיקום :בניין המועצה
פורום - 119 :ישיבה מליאה
משתתפים :אורי בכרך ,אפריים חגג ,בני דגמי ,גלית ברגר ,יודפת גת ,יצחק יצחק ,יצחק
סלובודיאנסקי ,לביא זמיר ,נחמיה חסיד ,נתנאל יהודה ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן,
רוני שרפי  ,רונן חיון ,רן להב  ,שאול דניאל
חסרו :ארנון מינס  ,שאולי בן דוד
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
 .0שר הרווחה חיים כץ התארח במועצה .במסגרת הביקור הוצגה בפניו עבודת מחלקת הרווחה
ונערך סיור באזור בית הנער בעין ורד במטרה לקבל את עזרתו במניעת מעון נעול בישוב .השר לא
התחייב אך ציין שזו פגישת העבודה היחידה שהגיע אליה בתקופת הפריימריז..
.9כביש  – 444התקיים מפגש עם יועצים מקצועיים בה הוצג תוואי הכביש בפני אנשי המועצה ונציגי
שער אפריים וניצני עוז.
מונה צוות תכנון והחלו בתהליך הפקעות .הערכה שתוך שנתיים יסתיים ביצועו.
לישיבות הקרובות יציג ראש המועצה מצגות לכל הכבישים המתוכננים באזורינו.
.9כביש  -590ממחלף הדרים לאייל.
.4כניסה מזרחית צור משה -קוימה תכנית לכיכר ,בכניסה ג' צור משה המקום הוגדר כמוקד סיכון.
הסתיים תכנון תב"ע .מתוכנן חיבור של הכביש לשכונות החדשות הנבנות בפרדסיה.
.5ט"ו בשבט -מתוכנן אירוע נטיעות מרכזי בו המועצה תארח את חניכי בני עקיבא ממחוז שרון –
שומרון .בתכנית יתקיים טיול בשבילי דרך הלב ונטיעות בעזריאל .צפויים להשתתף כ  6,611 -חניכי
התנועה.
.6כפי שכבר דווח ,הסתיימה שביתת הורי תלמידי כיתה ה 9בבי"ס בין ההדרים.
 . 1ראש המועצה השתתף בישיבת הועד המקומי בשער אפרים בה מונה יו"ר לוועד .איחולי הצלחה.
 .0מ.מ קדימה צורן  -הגישו ערר ,המועצה תגיב .נדווח על כך בהרחבה בהמשך
 .2מינוי נציגי הרשות בועדה המחוזית לתו"ב
המעומדים המומלצים ע"י המועצה:
אלי ברכה – ראש מועצה אזורית חוף השרון
יוסי ברודוני – ראש עיריית גבעת שמואל
מתי צרפתי  -ראש מועצה אזורית מואב
אבי הררי – ראש מועצה מקומית אבן יהודה
מאושר- .3ועדת ביקורת בישובים:
הצעת ועדת ביקורת :בישובים בהם יש יותר מחמישה מועמדים ,נציג המליאה יחד עם ועדת
הביקורת ימליצו למליאה על החברים לוועדת ביקורת של הישוב.
מאושר
אושרו החברים הבאים כחברי ועדת ביקורת:
כפר הס  -שלומי פישר ,מירי בוטניק ,עמירם אבין
נורדיה -שמעון יורקביץ' ,אנדרי ויינרב ,שמעון גוטהלף
פורת -תמיר חג'ג' ,דני חסן ,שחר בעדש

צור משה -עופר דהן ,דן כץ ,ליאור וינקלר
שער אפרים -מרב הרוש ,יאיר משה ,ענבל יפת ,אלדד נגר ,אלונה נקש.
גאולים  -נחשון רמי ,מתי פתיחי ,יעקב עמיאל
ביתר הישובים ,בהם לא הוגשו מועמדים לועדת הביקורת ,חברי המליאה מתבקשים לסייע.
מאושר- .4בניית אולם ספורט בקריית חינוך דרור
 4.5מליון  ₪זכאות למועצה לבניית האולם .המועצה נדרשת להתחיל עד חודש פברואר.
המועצה ביצעה נוהל באמצעות משכ"ל  .ניגש מציע יחיד ,הקבלן שבנה את האולם בבית הספר לב
הפרדס .העלות בה זכה בנוהל עומדת על סכום של כ  1.5 -מיליון  ₪לבניית האולם ועוד ₪ 011,111
לפיתוח.
הט וטו התנה התחלת ביצוע עבודות עד סוף פברואר ,פנינו לבקשת הארכה אך טרם קיבלנו תשובה.
הקבלן ביקש חתימה על הנוהל לפני שיפוג תוקפו.
הושגו הסכמות שהוא יגיש בקשה לפתיחת תיק בתו"ב.
הפרויקט יוגש לת"בר רק על סכום ההרשאות התקציביות והקדמת אמות המידה לשנים 9102-9191
המליאה מתבקשת לאשר חתימה על הנוהל ואישור הקבלן הזוכה.
מאושר- .5מינוי נציג לרשות ניקוז שרון
המועצה ממליצה לאשר את שלום יעקב כנציגה ברשות ניקוז שרון
מאושר- .6דיון ראשוני בתקציב 2112
ראש המועצה הציג רקע להכנת התקציב ואת ישיבות העבודה המתקיימות בנושא :ועדת כספים
והנהלה ,ישיבות צוות המועצה עם יועצים חיצוניים ועוד .כל ההחלטות שיתקבלו לבדיקת התקציב
יבדקו ,כן פירט ראש המועצה רשימת קיצוצים שהוחלט לגביהם להבאת התקציב לאיזון.
הערת חברים:
רן להב  -ההחלטה להעלאת הארנונה ב 5%היא הכנסה מותנית משום שהיא כפופה להחלטת משרד
הפנים.
התייחסות ראש המועצה – זה יהיה חלק מהנושאים שיוצגו בפני משרד הפנים.
הסבר גזבר המועצה :במליאה הקודמת הוצג גרעון של כ –  09מיליון  ₪ואושרה העלאת ארנונה
חריגה בגובה  . 5%אישורה יצמצם את הגרעון לכ –  2מיליון . ₪
צוות מצומצם מתוך חברי המליאה ישב עם גזבר המועצה וחשב על קיצוצים נוספים:
ביטול הנחת תשלום מראש להסדר הו"ק ₪ 159 111,-
הפחתת הוצאת גזם –  0מיליון ₪
הפחתה במוניציפאלית –  0מיליון ₪
העברת מקלטים הג"א –₪ 606,111
קיצוץ בהוצאות חשמל מרכזי ספורט –₪990,111
הפחתת תמיכות בעמותת דורות וספורט 015,111-ש"ח
גבייה חנייה בכחול לבן ₪951,111 -
העלאת תעריף צהרונים₪ 969,111 -
צמצום עבודת לוכד הכלבים –₪011,111
ביטול משרת סייר שדות 955,111 -ש"ח
דיון והחלטות:
.0ביטול הנחת תשלום מראש והוראת קבע.
הערת גזבר המועצה  -החלטה זו תבוא לידי ביטוי בצו המיסים של המועצה לשנת .9102
מאושר פה אחד-.9הפחתת הוצאת הגזם במיליון  - ₪בועדה המוניציפלית התקיים דיון בנושא והוצעו חלופות לצמצום

ההוצאה ,הנושא ימשיך וידון במסגרת הועדה והמלצותיה יוגשו לאישור המליאה.
 .9הנחות בארנונה –נתבקשה החלטה ביחס לקצובת הנחה עפ"י מבחן ההכנסה וכמו"כ לבחינת
היכולת שלה עפ"י חוק.
החלטה :תמונה ועדה מצומצמת לבחינה הנושא ,חברי הועדה :רן להב ,נתנאל יהודה ,אפי חג'ג',
לביא זמיר ,יצחק יצחק.
.4בצו המסים של המועצה קיימות הגבלות שטח לחיוב בגין מרתפים  15מ"ר וחניות 05מ"ר.
החלטה :המועצה תפנה לשר הפנים והאוצר בבקשה לבטל את ההגבלה הקבועה בצו המסים וככל
שתאושר יחול התיקון החל מ 10.10.02
ההחלטה מאושרת
.5סקר נכסים – המועצה תפרסם מכרז לסקר נכסים לצרכי ארנונה.
התייחסות חברים:
רונן חיון – מציע שבמקום לדון בכל כך הרבה סעיפים קטנים ,יקוצצו בחינוך  9מיליון ₪
בני דגמי -סביב החינוך בעיקר בדרור יש ערפל ודרור מחויבים לקחת חלק בקיצוצים.
קובי רייך -צריכים להחליט על קיצוץ רוחבי בדרור.
 .6קיצוץ בתמיכת המועצה בעמותת דורות ובעמותת הספורט.
הערת חבר רן להב -בקיצוץ יפגע באוכלוסיית הגיל השלישי ויש לקחת בחשבון שתקציב המועצה
ברובו מתייחס לגילאים הצעירים ופחות לגיל השלישי.
התייחסות ראש המועצה -נשוחח עם עמותת דורות לפני ביצוע הקיצוץ.
.1ועדה מוניציפאלית -להמשיך ולבחון את הקיצוץ בנושא הגזם והתאורה .ולהביא את ההמלצות
לאישור למליאה
.0נוער -התבקשו לקצץ חצי מיליון ₪
התייחסות רן להב :מבקש לא לפגוע בוועדה החקלאית ולהשאיר להם  ₪ 011,111לביצוע פרויקטים.
התייחסות ראש המועצה – ייבדק.
גלית ברגר – מבקשת לקבל הסבר לגבי הוצאות המועצה בבית הספר שירת הלב.
עמיר -המועצה תגיש בקשה למשרד החינוך ,לסייע ולתקצב את בית הספר.
רן להב  -מדוע להקת המחול סעי יונה מקבלת תקציב גבוה יותר מיתר מקהלות המועצה?
עמיר – ייבדק.
סיכום ראש המועצה :התקבלו החלטות חשובות לאיזון התקציב .כל ההחלטות יבדקו וייושמו.
 .7אכיפת חנייה בכחול לבן
יינתן תו תושב לתושבי לב השרון ופטור מתשלום חנייה בגין שעתיים ראשונות.
לגבי התעריף לשעה  , ₪ 5.91שעות האכיפה 1:11-02:11
יום ו' עד השעה .04:11
עובדי מועצה ונבחרי ציבור – תו חנייה חינם לכל היום באזור המועצה .
-מאושר פה אחד-

