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 32פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 32ישיבת מליאה  מטרת הדיון:
 19:00-21:30יום ב'  2021ינואר  4 תאריך:
 בזום מיקום:
 ישיבה מליאה - 002 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, ארנון מינס , בני דגמי, גלית ברגר, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי,  משתתפים:
לביא זמיר, נחמיה חסיד, נתנאל יהודה, סיון חרמוני, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , 

 רונן חיון, רן להב , שאול דניאל, שאולי בן דוד
מי לב השרון, מאיר שביט, משה שטיגליץ, עו"ד רותם קרוב, פנינה אמויאל  -ק להב איצי משתתפים נוספים:

 משה 

 . דו"ח ראש המועצה1
 
. ראש המועצה הודה לחברת המליאה היוצאת, יודפת גת, נציגת נורדיה על תרומתה למליאה ולעשייה 1

 יודפת ואיחל לו בהצלחה.בועדות השונות שהשתתפה בהן. ראש המועצה ברך את סיון חרמוני המחליף של 
. עדכון קורונה: לצערנו גם במועצה ישנה עליה מדאיגה במספר החולים בישובי המועצה. אנו עדיין מועצה 2

ירוקה אך ישנם ישובים צהובים וישוב אחד על סף הגדרתו ככתום. על מנת שנוכל להמשיך ולנהל שגרת 
 שיך ולשמור על לב השרון ירוקה.למידה בקורונה ולא נידרש להידוק סגר אנו חייבים להמ

. נשלחה לעיון החברים החלטת השר לעניין ועדת הגבולות עם קדימה צורן. ראש המועצה פעל רבות 3
 לביטול המלצת הועדה. המועצה תפעל בעזרת יועציה המשפטיים לשינוי ההחלטה והשלכותיה.

)הפקעת מקרקעין(.  197לסעיף  המועצה קיבלה וצפויה לקבל תביעות ביחס -. אזור תעשייה בית ליד4
. התביעות הועברו לטיפול היועצים המשפטיים של  ₪מיליון  200התביעות שנתקבלו מסתכמות במעל 

 המועצה.
הצליחה המועצה  2020למרות אתגרי הקורונה וההתמודדויות המורכבות שהיו בשנת  -2020. תקציב 5

דה למאיר שביט גזבר המועצה על עבודה מלש"ח. ראש המועצה הו 2-לסיים את השנה בגרעון של כ
 מקצועית, מסורה וקפדנית.

 . אישור התקשרות עם יועץ לחוק עזר להיטלי פיתוח2

 
סגן ראש המועצה הציג את הנושא ונחיצותו לשם עדכון תחשיבי חוקי העזר להיטלי פיתוח ותיעול. המועצה 

 . 27/10/20פנתה ליועצים שונים ונתקבלה הצעת היועץ ראובן פרדס מיום 
 הערות חברים:

 היועץ הנבחר הומלץ ע"י העו"ד המטפלת בנושא -יצחק סלובודיאנסקי
רן להב: על מנת להתקדם לעריכת חוקי העזר, נדרשת עבודת ייעוץ מורכבת ולביצוע עבודה מיטבית 

 נדרשים שירותי ייעוץ חיצוניים.
 לחברים נשלח מידע אודות היועץ.

 מאושר

 נוי פסולת. אשרור חוק עזר לפי3
 

 חוק העזר בליווי דברי הסבר נשלח לעיון החברים.



, 2018על מנת להמשיך בתהליך אותו החלה המועצה בשנת -התייחסות יועמ"ש המועצה עו"ד רותם קרוב
 נדרש אשרור חוק העזר.

 הערת החבר בני דגמי: מבקש להכניס מספר שינויים בחוק המוצע.
עצה להתחיל את התהליך מחדש ויגזול זמן רב. מוצע לאשר את התייחסות: כל שינוי בחוק יאלץ את המו

 החוק כפי שכבר אושר בעבר וככל שידרשו שינויים הם יבוצעו בהמשך.
 מאושר

 . אישור העסקה חריג4

 
המליאה מתבקשת לאשר העסקת ביתו )מאי להב( של חבר המליאה רן להב לתפקיד רכזת נוער במחלקה 

 ליאה תועבר להמשך אישור משרד הפנים.לנוער וחינוך משלים. החלטת המ
 מאושר

 . אישור עבודה נוספת לעובדת מועצה5
 
. הגב' נוף אטל, בודקת תכניות בועדה המקומית לתו"ב הגישה בקשה לאפשר לה לעבוד בעבודה נוספת 3

בתחום האדריכלות, מחוץ לשעות עבודתה ומבלי שעבודתה במועצה תיפגע. כמו"כ התחייבה העובדת לא 
 וק בנושאים הקשורים לתושבי המועצה. מהנדס המועצה, מנהלה הישיר, ממליץ לאשר את הבקשה.לעס

 מאושר

 לבקשת החברים-. תשובות לסוגיות ארנונה6
 

מגיש הבקשה החבר אפרים חג'ג מבקש לא לדון בנושא בישיבה זו ולמנות ועדה שתכין את עיקרי הנושא 
 לדיון במליאה

 צחק סלובודיאנסקי, לביא זמיר, ארנון מינס, רוני שרפי, רעם שאול.חברי הועדה: אפרים חג'ג', י
 מאושר

 . ביקורת עמותת בית החיים7
 

בהשתתפות  7/1/21סגן ראש המועצה מבקש לדחות את הדיון בנושא עד לאחר פגישה שנקבעה לתאריך 
 היועצים המשפטיים של הרשויות לב השרון ותל מונד ושל העמותה.

 התייחסות חברים:
 מליאה הקודמת הדיון בנושא נדחה מאותה סיבה ולא מובן מדוע צריך לדחות שוב.ב

מכתבו של מבקר המועצה לחברים מצביע על בעיה גדולה בחוסר הנכונות של העמותה לשיתוף פעולה עם 
 הביקורת.

 החלטה: הדיון בנושא ידחה עד לאחר החלטת היועצים המשפטיים ומתן המלצה לרשויות.
 מאושר

 וי חברים לועדות מועצה. מינ8
 

החבר סיון חרמוני יחליף את יודפת גת בועדות הבאות: הנהלת המועצה, תכנון ובניה, ועדת מכרזים וועדת 
 מלגות.

חברים המעוניינים להחליף את יודפת בתפקידה כיו"ר ועדת תרבות ופנאי מתבקשים לפנות למנכל"ית 
 המועצה.

 כחבר ועדת מכרזים, החבר רעם שאול יחליפו.החבר נחמיה חסיד ביקש לסיים את תפקידו 
 המליאה מתבקשת לאשר את מינוי החברים יריב יוסף ונירה בלינסון כחברים בועדה לשוויון מגדרי.

 מאושר

 2021. אישור מסגרות חח"ד 9

 
 ש"ח 3,000,000בנק לאומי 

 ש"ח 3,000,000בנק פועלים 
 ש"ח 5000,000בנק דקסיה ברקליס ,

 מאושר

 2021אישור תבחינים לתמיכות . 10
 

 התבחינים המוצעים נשלחו לעיון החברים.
 מאושר



 . אישור תב"רים11
 

 מקרן הפיתוח. ₪ 200,000 -א. תכנון שטח ציבורי ומבנה ציבור עין שריד
הערת חבר: על המועצה ללוות את הטיפול בתכנון הפרויקט מועצתי, ולשם כך הוקמה ועדה בהרכב 

 ק יצחק, רן להב, רוני פלומין, בני דגמי, מהנדס המועצה ונציג הישוב עין שריד. החברים הבאים: יצח
 מקרן הפיתוח. ₪ 300,000(  ₪ 100,000, ירוק  ₪ 200,000ב. מתקני אשפה ) כתום 

 מקרן פיתוח ₪ 50,000ג. רשת הצללה מוס"ח 
 יתוחמקרן הפ ₪ 200,000ד. מועדון נוער עין ורד, השלמת פיתוח בינוי והצטיידות:

 מקרן הפיתוח ₪ 250,000ה. משמרת, עבודות פיתוח כבישים, מדרכות, ניקוז 
 (תקציב משרד הביטחון(. ₪ 220,000 -ו. גדר בטחון ניצני עוז 

 קרנות הרשות ₪ 1,000)תקציב משרד הביטחון(.  ₪ 134,000 -ז. מושב ניצני, רכב בטחון 
 ) התחייבות רמ"י( מקרן הפיתוח ₪ 125,252 –ח. מושב חרות עבודות פיתוח מבני ציבור 

 ) התחייבות רמ"י( מקרן הפיתוח ₪ 206,823 -ט. מושב תנובות עבודות פיתוח ומבני ציבור
מקרן סלילת כבישים  ₪ 600,000 –י. כביש ההדר )חרמש( עבודות תשתית כבישים, תאורה מדרכות וניקוז 

 ומדרכות.
מתוכם  ₪ 9,400,629החברה הכלכלית. בסך של  מצ"ב מסמך –יא. פיתוח אזור תעשיה תנובות שלב א' 

 מקרן תיעול וניקוז. ₪ 2,033,034מקרן סלילה ו  ₪ 7,405,595
 מקרן סלילה. ₪ 1,410,044יב. סלילה וניקוז כביש גישה בית הנער סלילת כביש גישה בסך של 

 מקרן סלילת כבישים ומדרכות. ₪ 300,000יג. סלילת כביש גישה תחמ"ש תנובות 
 מקרן הפיתוח. ₪ 100,000 –עץ חוקי עזר , היטלי פיתוח, תיעול , תחבורה יד. יו

 מקרן הפיתוח. ₪ 200,000 -סקר תכנון ובניה –טו. מיפוי תשתיות עירוניות 
 מקרן הפיתוח ₪ 180,000–טז. סקר פיענוח עבירות בניה 

 
 -התב"רים אושרו-

 2021. דיון בתקציב 12
 

בפני חברי המליאה את השתלשלות הדיונים בישיבות ועדת הכספים,  יו"ר ועדת הכספים נחמיה חסיד סקר
מלש"ח, בתום הדיונים  7 -בו הוצג תחילה גרעון של כ 21שדנו במסגרת טיוטת תקציב ראשונית לשנת 

ננקטו פעולות לצמצום הגרעון והבאת התקציב לאיזון. עיקר הפעולות: צמצום הוצאות הסעות תלמידים 
ה, חנייה ופיקוח. הועדה תשלים את דיוניה ותשלח לעיון חברי המליאה את מסגרת והגדלת הכנסות בארנונ

 .2021התקציב 

 . שונות13

 
 

 משתתפים, משתתפים נוספים. תפוצה:
אבי אקוקה, אורית אנגל, אייל שלפרוק, איילה יצהרי, אליעזר לנדסמן, אמיר תירוש, אריאלה  מכותבים:

סבידור, דודו מצליח, יורם יצחקי, ינון עמרם, יריב יוסף, משה מכלין, נפתלי מלאכי, אתי לוי אוסי, גל גרין, דב 
 יצהרי, עירית גז, רני חג'ג, שחר ורדי, שי שדה, שלום לידני, שלומי טלמור, שלומי פוקס

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

 
 
 

 נערך ע"י
 גז עירית
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