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 90029102מס. הדיון: 

 תיקון 01סימוכין: פרוטוקול ישיבת מליאה 

 

  9תיקון סעיף  01נושא הדיון: פרוטוקול ישיבת מליאה 

 

 מטרת הדיון: 

 02:11-90:11יום ב'  9102יוני  9תאריך: 

 מיקום: בניין המועצה

 ישיבה מליאה - 119פורום: 

משתתפים: אורי בכרך, אפריים חגג, בני דגמי, גלית ברגר, יודפת גת, יצחק יצחק, יצחק 

סלובודיאנסקי, לביא זמיר, נחמיה חסיד, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני שרפי , רונן חיון, רן להב , שאול 

 דניאל, שאולי בן דוד

 חסרו: ארנון מינס , נתנאל יהודה, רוני פרידמן פלומן

 ספים: מאיר שביט, עו"ד סיוון בצלאל, פנינה אמויאל משה משתתפים נו

 

 . דוח ראש המועצה0

 

 .החבר בני דגמי הציג הצעה לשיפור תרבות הדיון במליאה ובוועדות המועצה.0

מודה לבני על היוזמה ומסמיך אותו ואת מנכל"ית המועצה להמשיך ולקדם  -התייחסות ראש המועצה

 ה, להפיצם לחברי המליאה ולהביא לאישור המליאה.את ההמלצות ולהפכם לנהלי הישיב

התייחסות החבר נחמיה חסיד, מודה לבני על היוזמה ומבקש שהתשדורת בווטסאפ של הקבוצה 

 תהיה לנושאים עניינים ומקצועיים בלבד.

אכיפת חוק התו"ב בדגש על המגזר הערבי והמושבים. המועצה ערה  -לחוק התו"ב 001.תיקון 9

 הרוחב של פעילות זו. לנושא ולהשלכות

בהמשך להחלטת המליאה לעניין המשך דרכה של תנועת הנוער בלב השרון,  -.ועדת נוער וצעירים9

 ועדת הנוער התכנסה היום ונמשיך לעדכן את המליאה בהתפתחויות בנושא ככל שיהיו.

תו לכיוון בכוונת המדינה להפוך את הכביש לדו מסלולי ובאזור הכניסה לפורת להפנו -119.כביש 0

. ישנם יתרונות רבים לכביש זה יחד אך גם חסרונות. תנאי סף שהמועצה הציבה הינו ביצוע 1כביש 

שיקוע הכביש בעין ורד על מנת לא לחצות את הישוב לשניים. כמו"כ בכוונת ראש המועצה לשכור 

 שירותי יועץ תחבורה לליווי המועצה בתהליך זה.

 



 . אישור הקמת נקודת מד"א9

 

לה הצעה ממד"א להקמת נקודת הזנקה בבסיס המתמידים בעין ורד. ההצעה נבחנה על כל התקב

 השלכותיה והמועצה מעוניינת לקדם את ההסכם עם מד"א.

 לבדוק אפשרות לנקודת הזנקה לכב"א ומד"א באזור התעסוקה בתנובות. -הערת החבר אורי בכרך

יצחק לבחון את האפשרות מול גורמי התייחסות ראש המועצה: מסמיך את סגן ראש המועצה יצחק 

 החרום.

החלטה: מאשרים למד"א לעשות שימוש בנכס לצורך הקמת תחנת הזנקה ולחתום על ההסכם בין 

 הצדדים.

 מאושר

 

 9191. אישור צו מיסים 9

 

צו המיסים משקף את החלטת מליאת המועצה לפיה בוצעה פנייה  -מאיר שביט, גזבר המועצה

נת תכנית מדורגת למועצה לעניין הסיווגים שאינם למגורים והשוואת למשרד הפנים בבקשה להכ

 תעריפים לממוצע התעריפים בנפה.

 .9.18%עוד עודכן בצו מיסים זה תוספת חוק ההסדרים בשיעור של 

נקבעה פגישה עם הממונה על המחוז במטרה להגיע להסכמות עם מ.מ  -התייחסות ראש המועצה

קה המשותף ובין היתר מוצע להשאיר את אזור התעסוקה בלב השרון קדימה צורן לעניין אזור התעסו

 והעלאת הארנונה לתעריף קדימה צורן.

מאיר שביט, היות והצו נשלח לעיון החברים אתמול. מציע לאשרו כעת ובישיבת המליאה בתאריך 

 לאשררו. 02/202

 

 -החלטה

בתוספת  9102יהיה צו המיסים כפי שיאושר על ידי משרד הפנים לשנת 9191צו מסים לשנת 

 לכל הסיווגים. 9.18%התוספת המאושרים החוק ההסדרים בשיעור של 

המועצה תבקש העלאה חריגה להשוואת תעריפים באזור תעשיה פארק השרון עד להשוואת 

 תעריפים לאלו של קדימה צורן באזור זה.

פנה להעלאה חריגה להשוואת תעריפי הסיווגים שאינם למגורים עד להשוואתם לתעריפי המועצה ת

 הממוצע הנפתי לכל סיווג במתווה על פני שנים קצובות.

 

 מאושר

 



 . הצגת עמותת דורות0

 

לבקשת המליאה, יו"ר עמותת דורות, אסף שולמן הציג את פעילות העמותה ואת ההתמודדות 

 .9102פחתת תמיכת המועצה בשנת הכספית לה היא נדרשה עם ה

 לצורך כיסוי גירעונות.₪  911,111העמותה מבקשת תמיכה מהמועצה של 

הדיון בנושא הקיצוץ לעמותה ימשך בישיבת המליאה הבאה, כשהצוות שמינתה המליאה  -החלטה

 יגיש את מסקנותיו.

 

 . הצגת עמותת הספורט1

 

עמותת הספורט ופעילותה וכן את התמודדות לבקשת המליאה, מנהל העמותה יורם חיאט הציג את 

 .9102עם ההפחתה בתמיכת המועצה בשנת 

 כדי להתמודד עם ההוצאות המרובות.₪  911,111העמותה מבקשת תוספת של 

החלטה: לאחר התייחסות החברים ודיון בנושא הוחלט להציג את יחידת הספורט ואת תכנית האב 

 לספורט של המועצה.

 אמויאל משה מנכל"ית המועצה. פנינה -אחראי לביצוע

 

 . אישור תבר"ים1

 

 יצחק יצחק, סגן ראש המועצה:

 התקבלו שתי הרשאות תקציביות ממשרד החינוך:

 למבנים יבילים )כיתת לימוד ושירותים( בבי"ס שירת הלב₪  011,111

 חדרי לימוד בקרית חינוך דרור 9לרכישת ₪  901,111

 לביצוע בדק בית במוסדות החינוך.₪  111,111וכן מתבקש פתיחת תב"ר על סך 

 הערות חברים: 

 במידה ויידרש תקציב נוסף, מבקשים להביא לאישור המליאה טרם ביצוע. -רן להב

 עבור מה נדרש התקציב? -בני דגמי

התקציב מיועד בעדיפות ראשונה עבור תיקון ליקויי בטיחות בכל  -התייחסות סגן ראש המועצה

 מוסדות החינוך. עפ"י סקר שהמועצה תערוך.

 מבקש שיבוצע סקר דומה גם במועדוני הנוער בישובים. -רן להב



טיחות נבחן אפשרות לביצוע סקר במועדוני הנוער באמצעות ממונה הב -התייחסות סגן ראש המועצה

 במועצה.

 מי מבצע את העבודות? -יצחק סלובודיאנסקי

 קבלנים שיזכו במכרז פומבי. -התייחסות סגן ראש המועצה

 החלטה: לקראת הישיבה הבאה תועבר לחברים טבלה עם פירוט העבודות במוסדות החינוך.

 יצחק יצחק -אחראי לביצוע

 מאושר -מקרנות הרשות₪  ₪111,111  201,111התב"ר על סך 

 מתקציב משרד החינוך.₪  901,111

 מאושר

 

 . הרחבת כפר יעבץ/

 

ראש המועצה סקר בקצרה את פרטי ההרחבה הנדרשת בישוב והדגיש כי ההרחבה נחוצה משתי 

 סיבות עיקריות: הזדקנות האוכלוסייה בכפר יעבץ וצמצום מס' התלמידים בבי"ס ממ"ד שכטרמן.

ליאה כדלקמן: המועצה מעוניינת לקדם את הרחבת הנהלת המועצה קיימה דיון בנושא והמלצתה למ

 כפר יעבץ בשיתוף אגודת הישוב. לפיכך הוחלט על המתווה הבא:

 מהיטלי ההשבחה לטובת פיתוח תשתיות בישוב הוותיק 11%-

 חכ"ל לב השרון תבצע את הפיתוח בישוב-

 הקמת ועדת היגוי לפיתוח של הישוב הוותיק והחדש בהשתתפות המושב.-

 בקשת הישוב לתאום בנושא ההתקשרות עם המפקח. לאשר את-

 בין החברה הכלכלית של המועצה והאגודה. -חתימת הסכם -

 

 

 התייחסות חברים:

היטלי  11%להיטלי פיתוח, מדוע במקרה זה הוחלט על  91%החלטת המליאה הינה  -רוני פלומין

 פיתוח?

הוראת שעה של המנהל למתן  החלטת המליאה בעינה עומדת אולם ישנה -התייחסות ראש המועצה

מחלף  11%לכל מגרש משווק לפיתוח תשתיות ביישוב הוותיק ובתנאי שמועצה תשקיע  99,111

היטל ההשבחה בתשתיות היישוב הותיק ובמבני ציבור. ועל מנת לא להחמיץ את ההזדמנות, ממליץ 

 לאשר זאת.

המליאה לא צריכה לאשר הרחבה זו, משום שהישוב לא בא לקראת המועצה ולא מאשר  -רן להב

 הרחבת יעף מערבה, דבר שיתרום למניעת האפשרות להעתקת שדה תעופה הרצליה לאזורינו.



לעניין העתקת שדה התעופה הרצליה, הרי שהחלופות נבדקו שוב ואזור  -התייחסות ראש המועצה

מד כאופציה. הות"ל אישרר את ההחלטה הקודמת לחלופת חדרה מזרח. לכן מנחת עין ורד לא עו

מבחינתנו, הנושא אינו רלוונטי וההרחבה של כפר יעבץ חשובה לנו כמועצה ואם כפר יעבץ לא ינצלו 

 את ההזדמנות היא תפוספס.

בץ דונם, ללא תשלום להרחבת יעף. כפר יע 81כפר יעבץ תרמו בעבר  -התייחסות סגן ראש המועצה

היה הישוב היחיד בלב השרון שהפקיעו לו את המשבצת החומה )בי"ס שכטרמן(, בכל יתר מוסדות 

החינוך המועצה שילמה עבור הקרקע. לא מבין את השייכות בין הרחבת כפר יעבץ להרחבת יעף. 

 למועצה יש אינטרס שהחכ"ל תבצע את הפיתוח.

ה זו חשובה מאוד ליעף ומצער שכפר יעבץ הרחבת יעף תלויה בהרחבת כפר יעבץ והרחב -לביא זמיר

 לא מסייעים ליעף.

 חייבים לסייע ליעף להתרחב -רעם שאול

 מדוע כפר יעבץ לא מסייעים בפתרון הבעיה של יעף? -נחמיה חסיד

 כדי להבין טוב יותר את הנושא, מציע להזמין את חברי אגודת כפר יעבץ. -בני דגמי

 יעבץ להרחבת יעף. צריך לאשר את הרחבת כפר יעבץ. אין קשר בין הרחבת כפר -נתנאל יהודה

 למועצה ולחכ"ל יש אינטרס לקדם הרחבה זו. -רוני שרפי

אישור המתווה כפי שאושר בהנהלת המועצה והזמנת חברי אגודת  -הצעת ראש המועצה להצבעה

 כפר יעבץ לדיון במליאה בנושא הרחבת כפר יעבץ מערבה.

י קבלת החלטה בנושא, המליאה תקבל הסבר להתנגדות כפר לפנ -הצעה נגדית של החבר רן להב

 יעבץ להרחבה מערבה ורק אח"כ לקיים הצבעה.

 09 -הצבעה: בעד הצעת ראש המועצה

 9 -בעד הצבעת רן להב

 9 -נמנעים

 9129202מיום  9החלטה: אישור הרחבת כפר יעבץ עפ"י המתווה שהומלץ בהנהלה מס' 

 בנושא במליאה והזמנת חברי אגודת כפר יעבץ לדיון

 פנינה אמויאל משה -אחראי לביצוע

 מאושר

 

 . אישור דירקטורים למו"פ מרכז8

 

בהמשך להחלטת המליאה על הצטרפות המועצה למו"פ מרכז. המועצה נדרשת למנות שלושה 

 חברים שיכהנו בדירקטוריון המו"פ.

 ותם דביר מכפר הסהחברים המוצעים לאישור: אבי קטרי מצור משה, רועי מימון מניצני עוז ור



 מאושר

 

 . אישור נציג בועדת ביקורת מו"פ מרכז2

 

 גאולה אוזן מניצני עוז.

 מאושר

 

 . דיון בחוקי העזר01

 

 לא נדון

 . שונות00

 

 חברת המליאה יודפת גת מבקשת לפרוש מחברותה בועדת מלגות וועדת מעמד האישה.

 מאושר

 

 

 תפוצה: משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים.

 מכותבים: אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, מור גז, עירית גז

 מנכ"ל המועצה  -אושר ע"י: פנינה אמויאל משה

 

 נערך ע"י

 מור גז


