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מס .הדיון371/2020 :
סימוכין :ישיבת מליאה 25

נושא הדיון :פרוטוקול ישיבת מליאה 25
מטרת הדיון :ישיבת מליאה 25
תאריך 26 :אפריל  2020יום א' 19:00-21:30
מיקום :בזום
פורום - 002 :ישיבה מליאה
משתתפים :אורי בכרך ,אפריים חגג ,בני דגמי ,יודפת גת ,יצחק יצחק ,יצחק סלובודיאנסקי ,לביא זמיר,
נחמיה חסיד ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן חיון ,רן להב  ,שאול דניאל
חסרו :ארנון מינס  ,גלית ברגר ,נתנאל יהודה ,שאולי בן דוד
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד סיוון בצלאל ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
 1נשלח לחברים דו"ח ראש מועצה מפורט הנוגע למשבר הקורונה .נעדכן כי החל מהיום התקבלה הנחייה
לעלות את מספר העובדים ל 40% -עובדים חיוניים.
 2נכון להיום במועצה  2חולים מאומתים.
 3היום התקיים פרויקט חלוקת חבילות לחיילים תושבי לב השרון וחיילים בודדים .עובדי המועצה חילקו
חבילות לחיילים שהוכנו ע"י המשפחות בכל בסיסי החיילים מרמת הגולן ועד אילת .סה"כ חולקו כמאה
חבילות.
 4שמח לעדכן כי החבר אלי בן שם יו"ר ארגון יד לבנים ,תושב משמרת נבחר להדליק משואה ביום
העצמאות .גאים בעשייתו הברוכה של אלי בן שם.
 5הערב הוחל בחלוקת ערכות זיכרון לכבוד יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.
הערכות חולקו ע"י בני הנוער למשפחות שכולות בכל יישובי המועצה .תודה לחבר אורי בכרך ,יו"ר הועדה
להנצחה על הובלת היוזמה.
 6אזור התעסוקה תנובות -בתום דיון בוועדה המחוזית ,הוחלט על שחרור מגרש נוסף.
התייחסות חברים:
מתבקשת הכנת תכנית השקעות מסודרת עם קריטריונים שתובא לאישור המליאה.
 .2ארנונה לעסקים -משבר הקורונה
אישור הנחת ארנונה לעסקים:
לאחר הסבר של ראש המועצה וגזבר המועצה .בקשת גזבר המועצה מהחברים לאשר הנחה של  25%עד
סוף השנה.
התייחסות חברים:
רונן חיון -תודה לעובדי המועצה והוועדים המקומיים על העבודה במשך תקופת משבר הקורונה.
יחד עם זאת חייבים להיות ערים לצרכים התקציביים של המועצה.
רן להב -האם התקבלה החלטה לגבי שיפוי הוועדים המקומיים?
עדיין לא נתקבלה החלטה בנושא ולא קיימת ודאות לגבי שיפוי לוועדים המקומיים.
החברים מבקשים שתהיה התייחסות לעסקים קטנים שיש להם בעיה.
ראש המועצה -נהיה קשובים לעסקים בלב השרון ונשתדל לסייע במסגרת החוק.
הצבעה 15 :הצביעו פה אחד בעד.

החלטה :אושרה ההצבעה פה אחד למתן הנחה בשיעור של  25%מתעריף הארנונה השנתי לעסקים
המפורטים בתקנה.
הנחה זו תחול החל מחודש מאי  2020ועד סוף שנת ( 2020שמונה חודשים) בשיעור של  ,37.5%המשקף
את סך ההנחה לתקופה של  12חודשים ,בשיעור של .25 %
החלטת המליאה מחייבת גם את הוועדים המקומיים.
 .3אישור תבר"ים
אישור תב"ר בריכת החורף -המליאה מתבקשת לאשר תב"ר על סך  1,100,000לפרויקט הקמת בריכת
חורף ביעף.
לביא זמיר הציג מצגת של פרויקט ברכת החורף.
מאושר פה אחד
אישור תב"ר לתכנון ופיתוח אזור תעשיה תנובות 1 -מיליון ₪
מאושר פה אחד
 .4אישור פתיחת חשבונות פייס ייעודיים
אישור פתיחת חשבונות פיס ייעודיים בבנק מוניציפאל -ברקליס דיסקונט.
החלטה :המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס .ח-ן פיתוח פיס וחשבון
מענקי פיס בברקליס דיסקונט בנק בע"מ (מוניציפאל) .ההחלטה נחוצה בהקשר למענק הפיס להקמת אולם
הספורט שאושר בישיבת מליאה מס' .19
מאושר
 .5שונות
הערת חברים :
למרות משבר הקורונה -לחזור ולהניע את ועדות המועצה לעבודה בעזרת הזום ופלטפורמות נוספות.

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
עירית גז
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