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 10פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 10ישיבת מליאה  מטרת הדיון:
 20:22-22:22יום ד'  2222יוני  12 תאריך:
 אולם ישיבות מיקום:
 ישיבה מליאה - 222 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, ארנון מינס , בני דגמי, גלית ברגר, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי,  משתתפים:
לביא זמיר, נחמיה חסיד, נתנאל יהודה, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון, רן להב , שאולי 

 בן דוד
 סיון חרמוני, רוני שרפי , שאול דניאל חסרו:

 מאיר שביט, משה שטיגליץ, עו"ד סיוון בצלאל, פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 . דו"ח ראש המועצה1
 

ראש המועצה עדכן את החברים שהמועצה זכתה בפרס חינוך ארצי, אחת מתוך שבע  –* פרס חינוך ארצי 
 רשויות מכל הארץ. בטקס שנערך עם שר החינוך לשעבר, יואב גלנט, ברך ראש המועצה והודה לשר בשם

 כל הרשויות הזוכות.
 

ראש המועצה עדכן שנתקבלה תביעה מועד מקומי ינוב ביחס להיטלי השבחה בגין קרקעות  –* תביעת ינוב 
 שהועברו ע"י אגודת ינוב לכפר יונה.

 
תלמידים. המועצה יזמה עמדת בדיקת  7חולים, מתוכם  0במועצה כרגע ישנם  –* עדכון בנוגע לקורונה 
 אנשים. 221"דרור", הגיעו להיבדק  קורונה בקרית החינוך

 
המועצה לאחר הליך מכרז, נבחר קבלן זוכה ובעוד כחודשיים יסופקו  -בני דגמי ולביא זמיר  –* פח כתום 

ליטר, מתקיים דיון לגבי החלוקה לישובים. הרעיון ברפורמה הוא הפחתת  222פחים כתומים של  2222
נוצל לצרכים אחרים. כל תושב ישתתף בעלות חד פעמית בסך פינויים של הפח הירוק, בכך יתפנה תקציב שי

)מסובסד( עבור רכישת הפח, תאגיד "תמיר" מפנים בחינם. על מנת לרתום את הוועדים המקומיים, ₪  02
 בוחנים אפשרות לתת תמריץ כספי לוועדים.

  2222. צו מיסים לשנת 2
 

, המחושב לפי שיעור השינוי במדד 2222נת משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לש
במאי  22משולב )המורכב ממדד המחירים לצרכן ומדד השכר הציבורי בשיעורים שווים( בתקופה שבין 

ושיעורי הארנונה הכלולים בצו  2.02%. שיעור ההתייקרויות הנ"ל עומד על 2222במאי  22 -ל 2222
 ההטלה התעדכנו בהתאם. 

 
ג' לצו הארנונה על דרך של הוספת המילים "חוות שרתים" והוספת -ם באזורים ב' והבהרת הסיווגים העסקיי

 -הגדרה מתאימה
 א. בצו ההטלה של המועצה, אין התייחסות ספציפית לנכס המשמש כחוות שרתים.

ב. לאור פרסומים שונים בנוגע לחוות שרתים הצפויות להיות מוקמות באזורי התעשייה שבתחום שיפוט 



ומנים כאזורים ב' וג' בצו הארנונה(, למען הבהירות ועל מנת למנוע מחלוקות בעתיד עם המועצה )המס
 -הנישומים, מבוקש בזאת להבהיר כי סיווגי העסקים שבאזורים אלו כוללים חוות שרתים, כדלקמן

 "בתי עסק, תחנת משטרה, מרפאות -, מבוקש להבהיר כדלקמן222, סוג נכס 2.1באזור ב' לצו, סעיף מס' • 
 שיניים ,בתי שעשועים, חוות שרתים, הבנויים מבלוקים או בניינים טרומיים".

"שירותים, משרדים ומסחר,  -, מבוקש להבהיר כדלקמן221, סוג נכס 2באזור ג' לצו הארנונה, סעיף מס' • 
 לרבות חוות שרתים, ולמעט רשתות שיווק".

 לתעריפים העסקיים הנ"ל.ג. מובהר כי התעריף אשר יחול על חוות שירותים יהיה זהה 
"אוסף של  -, הגדרה של חוות שרתים כדלקמן20ד. עוד מבוקש להוסיף, בחלק הכללי של הצו, בסעיף 

שרתים, אשכול מחשבים או מספר אשכולות מחשבים, המיועדים לבצע משימות שנמצאות מעבר ליכולתו 
ם לשם אחזקת אתרי אינטרנט או של שרת יחיד, המאובזרים במתגים ונתבים לניתוב התקשורת, ומיועדי

 שירות אירוח אתרים וכדומה"
 ה. יצוין כי מדובר בהבהרה בלבד של מצב קיים ולכן לא נדרש לקבל אישור חריג משרי הפנים והאוצר.

ו. עוד יצוין כי בכל מקרה מדובר בהטלת ארנונה לראשונה של סוגי נכסים שלא חויבו עד כה, ולפיכך הוספת 
שבצדו )ובלבד שהוא בטווח בין תעריפי המינימום והמקסימום הקבועים בתקנות  סיווג זה והתעריף

 ההסדרים( איננה דורשת אישור שרים כאמור. 
 מאושר

 קצין בטיחות בתעבורה -. אישור שכר בכירים 3
 

 שכר בכירים. 20%אושרה העסקת קצין בטיחות בתעבורה בשיעור של 

 . אישור תב"רים4
 

להשלמת שיפוץ משרדי המועצה. הוצג בפני ₪  202,222ר הגדלת תב"ר בסך אוש –* משרדי המועצה 
 חברי המליאה אומדן שנערך ע"י מהנדס המועצה )פרויקטור(. 

לרכישת מבנה יביל ₪  222,222אושר תב"ר ע"ס  –קריית חינוך "דרור"  –* רכישת מבנה שירותים 
 שירותים, כולל עבודות הכנה ופיתוח.

 להמשך פרויקט המחשוב במועצה.₪  122,222לת תב"ר בסך אושר הגד –* מחשבים 
לאחר דיון ממושך בנושא, המליאה הטילה על מר שאולי בן דוד, יו"ר ועדת  –* הכשרת מגרש כדורגל אזורי 

 הספורט, לקיים דיון בנושא הכשרת מגרש כדורגל במושב גאולים.
 מלצת ועדת הספורט.ראש המועצה : מבקש לבטל את הבקשה לאישור התב"ר עד לקבלת ה

 . הצגת עמותת הספורט5
 

 לבקשת חברי המליאה, הוזמנו מנהלי עמותת הספורט להציג את פעילותם.
 הגב' ורד דקל, מנהלת העמותה, הציגה מצגת על פעילות העמותה ברחבי המועצה.

 022חניכים,  2222 -העמותה מעניקה שירותי ספורט בתחומים מגוונים, היקף הפעילות עומד על כ
 בכדורגל. חברי העמותה פועלים בהתנדבות מזה שנים.  022 -בכדורסל ו

המועצה מקצה לעמותה מתקני ספורט ומסייעת בשדרוגם. קיימים ליקויים רבים במתקני הספורט והמועצה 
 תידרש להשלים ביצע עבודות.

ועדת הספורט.  חברי המליאה הביעו שביעות רצון מפעילותה של העמותה, ורואים חשיבות רבה בהפעלת
 על פי הנתונים שהוצגו, קיים אופק להרחבת הפעילות לכל יישובי המועצה.

 ראש המועצה מודה לעמותת הספורט לב השרון על הפעילות הרחבה והמבורכת.

 . הצגת עמותת דורות6
 

 ידחה לישיבה הבאה

 . מינוי חברי ועדת תיירות7
 

 הבאים : המועצה מאשרת הקמת ועדת תיירות, בהרכב החברים
רווי דפני, רוני פלומן, גלית ברגר, שוקה כרמלי, דן דונגי, עמנואל רוסו, פזית  -יו"ר, חברים  –שרון בן ארי 

 דקל, רוני זרח.

 . שונות8

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:



ירוש, אריאלה אבי אקוקה, אורית אנגל, אייל שלפרוק, איילה יצהרי, אליעזר לנדסמן, אמיר ת מכותבים:
מלאכי, אתי לוי אוסי, גל גרין, דב סבידור, דודו מצליח, יורם יצחקי, ינון עמרם, יריב יוסף, משה מכלין, נפתלי 

 יצהרי, רני חג'ג, שחר ורדי, שי שדה, שלום לידני, שלומי טלמור, שלומי פוקס, שרי שוחט
 מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 טשרי שוח
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