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משתתפים :אורי בכרך ,אפריים חגג ,ארנון מינס  ,גלית ברגר ,יצחק יצחק ,יצחק סלובודיאנסקי ,לביא זמיר,
נתנאל יהודה ,קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן חיון ,שאול דניאל
חסרו :בני דגמי ,יודפת גת ,נחמיה חסיד ,עמיר ריטוב ,רן להב  ,שאולי בן דוד
משתתפים נוספים :מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,עו"ד סיוון בצלאל ,פנינה אמויאל משה
 .1דו"ח ראש המועצה
דו"ח ראש המועצה -נמסר טלפונית
בפתח דבריו ,הודה ראש המועצה לחברים על התמיכה והליווי בתקופה בה הוא מתמודד עם אתגרים
בריאותיים.
 .0בית הנער -בתום מאבק ממושך ,הושג הסכם פשרה עם משרד הרווחה .ההסכם קיבל את אישור ועדת
הערר המחוזית.
 .3שדה תעופה חלופי הרצליה -התכנית להקמת שדה תעופה במזרח חדרה תחזור לדיון בהנהלת הות"ל.
המועצה נערכת לאפשרות שמנחת עין ורד יעלה שוב כחלופה .על מנת למנוע זאת תקדם המועצה פרויקט
סביבתי ליד מנחת עין ורד.
הערות חברים :מבקשים טיפול דחוף בנושא והקמת ועדה שתפעל להכנת תכנית פעולה.
 .2אזור תעסוקה תנובות  -פורסם מכרז לפיתוח אזור התעסוקה תנובות אשר יכלול גם מגרש כדורגל תקני.
איציק להב מנכ"ל החכ"ל ימסור סקירה על כך בנפרד .בנוסף שוחרר מגרש נוסף ששיווקו יחל בימים אלה.
 .4הרחבת כפר יעבץ  -הושגו הבנות עם הישוב לחתימת הסכם בין המועצה וחכ"ל לביצוע פרוייקט ההרחבה
ופיתוח הישוב הותיק ובמסגרת ההסכם נקבע על הקמת ועדת היגוי לליווי וקידום הנושא.
 .5מטמנת נורדיה -מאושרת .המועצה שכרה שירותיו של היועץ נמרוד חלמיש ללוות את התהליך .התב"ע
מחייבת תכנית בינוי.
 .6קדימה צורן -ראשת מ.מ קדימה צורן הגב' קרין גורן פנתה לשר הפנים וביקשה הכרעה בנושא פארק
השרון (ועדת גבולות) .כתשובה ראש המועצה שלח מכתב לשר הפנים בבקשה להמתין עד לסיום הטיפולים
ויוכל להיפגש עימו במקביל החליטה המועצה לשכור את שירותיו של ראש מ.א משגב לשעבר רון שני
המתמחה בתחום ועדות גבולות שילווה את המועצה בתהליך.
 .2בית ספר שירת הלב -בניית בית הספר לקראת סיום .בראשון לספטמבר אמור להתאכלס .המבנה
שיפונה ישמש את תלמידי בית ספר שכטרמן .פורסם מכרז על ידי משכ"ל לגבי עבודות פיתוח בבית הספר
החדש.
 .8כביש  -552תתקיים ישיבה משותפת עם עין ורד
 .2ועדת גבולות טירה  -המועצה קיבלה הודעה ממשרד הפנים שמונתה ועדת גבולות  ,בשטח השייך לכפר
הס .המועצה נערכת למאבק .אנו נדרוש שהשטח יסומן כמסדרון אקולוגי.
 .02נתניה-תכנית הבננה אושרה ע"י ועדה לשמירת קרקע חקלאית והיא לקראת סיום.
 .00מרכז הפעלה -עדכון סגן ראש המועצה -המועצה תעזר בשירותי יועץ חיצוני בנימין שיק.
 .03מכרז חכ"ל -לבקשת חברי המליאה ,איציק להב ,מנכ"ל החכ"ל הציג את פיתוח אזור התעשייה תנובות

ואת המכרז שפורסם .המכרז שפורסם הינו על בניית התשתיות באזור החדש ושיקום התשתיות באזור
הישן ,הקמת מגרש כדורגל ופיתוח אזורי.
המגרש היה מתוכנן להיות שכונתי .בשלב מאוחר נדרשנו לתכנן מגרש שיעמוד בתקן של ליגה א' נוער -תיק
מוצר של הטוטו .כל התשתיות משתלבות ביחד ולכן יוצאים למכרז אחוד.
 .2אישור צו מיסים
בצו המיסים לשנת  3230מוטמעת התוספת המאושרת בחוק ההסדר בשיעור של 0.0%
בנוסף נעשו שינויים כדלקמן:
סיווגים שהועברו מנכסים אחרים :העברת בריכות שחיה פרטיות ,לקבוצת מגורים ללא שינוי תעריפים.
העברת תחנת דלק מזערית ובריכות שחיה מסחריות שהועברו לקבוצת משרדים ושירותים ותעריפים הועמד
על המינימום הקבוע בחוק.
באזור תעשיה פארק השרון אזור ב' בצו המסים תוגש בקשה להעלאה חריגה להשוואת תעריפים לאלו של
קדימה צורן (מסומן בצהוב).
הערת חבר -לבדוק אפשרות להנחה לתושבים במיסי ארנונה לסיווג פרגולות -יתקיים דיון נפרד בנושא.
התייחסות הגזבר -הבקשה אינה מובאת לאישור בצו המיסים לשנת  ,3230במידה ותהיה בקשה כזו
בעתיד ,תתבקש חוות דעת משפטית טרם העלתה לדיון במליאה ויובאו ההשלכות הכספיות על תקציב
המועצה .
מאושר פה אחד-הערת החבר אורי בכרך לגבי הפיילוט מדידה בינוב אם מדובר בפיילוט מדוע התושבים קיבלו חיובים?
התייחסות הגזבר-נכון ליום הישיבה טרם חויבו תושבי ינוב ,השאלה תבחן כולל קבלת חוות דעת משפטית
ותידון בעתיד באחת מישיבות המליאה.
 .3אישור תקציב ועדים מקומיים
אישור תקציב ועדים מקומיים תקציב +הסמכה +צו מיסים -בהמשך לישיבת מליאה מס'  36בה אושרו
תקציבי הועדים המקומיים ,נדרש אישור לישובים :כפר הס ובני דרור.
 מאושר - .4אישור תבר"ים
אישרור תב"ר מקלטים שאושר בישיבת התקציב אולם נשמט מהפרוטוקול בטעות על סך  826.222אלף ₪
מקרנות הרשות.
אושר התב"ר
בהתייחס לאומדן שנשלח לחברי המליאה על סך  ₪ 0,356,222מתבקשת הגדלת תב"ר בדק בית לשנת
 3232ב  ₪ 352,222 -נוספים.
 מאושר - .5אישור ועדת ביקורת
לא נדון
 .6שונות
בהמשך לישיבת מליאה הקודמת הועבר לעיון החברים פרוטוקול ועדת כספים +קריטריונים לתכנית
השקעות .עד היום לא התקבלו הערות חברים ,נבקש להעביר התייחסות עד לישיבת המליאה הבאה.
הערת החבר רן להב  -מבקש להשמיט את עמוד  3לפרוטוקול ועדת כספים משום שאינו שייך לפרוטוקול
אלא צורף בטעות.

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
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