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 57תיקןון פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 ישיבת מליאה מטרת הדיון:
 19:00-21:00יום ב'  2022נובמבר  21 תאריך:
 אולם ישיבות  מיקום:
 ישיבה מליאה - 002 פורום:

 אורי בכרך, יצחק יצחק, לביא זמיר, נחמיה חסיד, עמיר ריטוב, קובי רייך, רן להב , שאול דניאל משתתפים:
 אפריים חגג, ארנון מינס , בני דגמי, גלית ברגר, יאיר מדר, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון חסרו:

 איציק להב , מאיר שביט, מירב לביא , עו"ד רונית עובדיה , פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 . דוח ראש המועצה1
 
"שמיים פתוחים" תרגיל משולב עם משרד החינוך, מועצה וקריית חינוך דרור שהתקיים  –. תרגיל דרור 1

ל כולם קיבלו שבחים היום בדרור תורגל תרחיש של פיגוע ירי במשלחת תלמידים בגרמניה. בסיכום התרגי
 על תפקוד וניהול מקצועי ורציני. 

נשלח לחברים מסמך מדיניות אכיפה. המסמך נוסח ע"י מנהלת  -. אישור מדיניות אכיפה רישוי עסקים2
 רישוי עסקים, תובעת המועצה ומנכ"לית המועצה. המסמך יפורסם באתר המועצה.

 בנוסף, הוחלט למנות ועדה בנושא רישוי עסקים. 
 רים שמונו לוועדה: אורי בכרך, רן להב, שאולי בן דוד, יצחק יצחק, יאיר מדר.החב

המועצה תארח מחר את הועדה הגאוגרפית.  -. אירוח ועדה גאוגרפית והצגת נושאים הקשורים למועצה3
, תל מונד הסטת כביש ההדר, ופתיחת מנדט לשינוי גבולות 390הנושאים שיובאו לדיון: קדימה צורן תכנית 

 לב השרון. וכן יתקיים סיור במועצה. -ום השרוןדר
עוד עדכן ראש המועצה כי בכוונת עירית נתניה לפנות לועדה הגאוגרפית להסדרת אי התאמה בין גבול 

 התכנון והשיפוט לבין גבול התכניות כפי שעודכנו בהסכם גבולות נתניה לב השרון.
 פתוח מנדט לשינוי גבולות עם המועצה.גם ראש מ.מ תל מונד פנתה למנכ"ל משרד הפנים בבקשה ל

משתתפים והשבוע תיפתח תכנית  19שמחים לדווח כי נרשמו  -. פתיחת תכנית מנהיגות לתושבים 4
 מנהיגות לתושבים. 

בהמשך לבקשת החבר עמירם מוטשן מעין ורד להגיע למליאה והציג בפני החברים  –. עמירם מוטשן 5
. עמירם הציג את השתלשלות הדברים ביחס להתנהלות מחלקת מקרה פרטי שלו בתחום גביית הארנונה

 הגבייה, ראש המועצה מודה לעמירם על הגעתו ולהלן התייחסות החברים:
מקרה זה חידד את הצורך בפיתוח מנגנון שיסייע לגיל השלישי בכלל ולמוגבלים בפרט, בכל  -ראש המועצה 

 הקשור להתנהלות מול מחלקות המועצה. 
שיהיא גורם במועצה שיסייע לתושבים שמתקשים וילווה אותם בתהליכים כגון גבייה. חשוב  חשוב –רן להב 

גם ליידע את הועדה לגיל השלישי להמשך התייחסותם ולבקש מאורית בר להתייחס לכך במסגרת מחלקת 
 הרווחה ולדווח למליאה.

נעשתה כדין. מירב לביא,  – מאיר שביט גזבר המועצה הסביר את הסוגיה והבהיר כי מבחינת גבית הארנונה
מבקרת הפנים והממונה על פניות הציבור שטיפלה בתלונת התושב בעניינים שהוצגו לפתחה, הסבירה את 
השתלשלות המקרה עד מתן פתרון הבהירה, כי נתנה מענה בכתב בכובעה כממונה על תלונות הציבור ,לא 

ה כי מאז התלונה, המועצה פעלה גם לחיזוק מצאה פגם בהתנהלות בעלי התפקידים במועצה כמו כן, דיווח
הממשק בין מחלקת הגביה למחלקת רווחה בנוכחותה, כדי לסייע בליווי המתבקש לאוכלוסיה זו במקרים 



 הבאים.
 בעיתון הקרוב של המועצה נפרסם מידע לידיעת התושבים בנושאי גבייה וארנונה. –מאיר שביט 

 . אישור תב"רים2

 
 ש"ח .  380,000תקני ומגרשי ספורט הגדלה מ 1414. תיקון תב"ר 1
 ש"ח 100,000תכנון תכנית אב למבנים ק.ח. דרור  1442. אישור תב"ר 2
 ש"ח 170,000בטיחות אולמות ספורט הגדלה  1379. תיקון תבר 3
 ש"ח  100,000עבודות בדק ואיטום הגדלה  1436. תיקון תבר 4
 ש"ח  200,000בטיחות בתעבורה הגדלה  1426. תיקון תב"ר 5

 התבר"ים מאושרים
 

 ביחס מגרש הכדורגל ישלח ההסכם שנחתם בין המועצה למושב.  -הערת חבר 

 . אישור פרוטוקול ועדת כספים 3
 

, 2023המטרה העיקרית של ישיבת ועדת כספים הייתה לדון בהערכות לתקציב  –נחמיה חסיד, יו"ר הועדה
התקציב כגון: הסכם המורים, הסכם עו"סים ותקצוב  קיבלנו סקירה מהגזבר לגבי השלכות אפשריות על

 פורשים. 
מצב בעייתי שדורש שיפור / החלפת חברה שעלול להשפיע על התקציב, מכרז פינוי פסולת  –הסעות ח"מ 

 אף הוא עשוי להשפיע. 
באשר לנושא הפרגולות, לאחר דיון שהתקיים בועדה הוחלט ליידע את הציבור פעם נוספת וכל מי שיש לו 
פרגולה וחושב שעומד בתנאי הפטור מוזמן לפנות למועצה, הזיכוי יהיה מהמועד הקובע שהוא המועד בו 

 פנה למועצה.
 מאושר

 
 מבקש לדעת מה מצב התביעה בנושא הפרגולות. –אורי בכרך 

 התקיים דיון בבית משפט אפשר לשלוח לחברים את פרוטוקול הדיון. –עו"ד רונית עובדיה 
 מאושר

 2021דוח הממונה על תלונות הציבור . אישור 4
 

 הדו"ח נשלח לעיון החברים.
 רו"ח מירב לביא מבקרת המועצה סקרה בהרחבה בפני חברים את נתוני הדו"ח.

 מאושר. 

 . אישור הנחת ארנונה למפקדי מילואים פעיל 5
 

חת ממשרד הפנים, לפיו רשאית מליאת המועצה לאשר הנ 3.11.22בהמשך למכתב שהתקבל בתאריך 
מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס שהוא  25%ארנונה בשיעור של 

מ"ר משטח הנכס. משרד הפנים יעביר שיפוי לרשויות שיחליטו לאמץ את  100מפקד מילואים פעיל, לגבי 
 ההנחות בכפוף לדיווח על מתן ההנחות בפועל.

 .22החלטה: מאושר החל מינואר 

 עדי אלמקייס  -עבודה נוספת לעובדת מועצה . אישור 6
 

בודקת תכניות בועדה המקומית לתכנון ובנייה, עדי אלמקייס פנתה בבקשה לאשר לה עבודה נוספת במשרד 
 ש"ש. אילן בר מהנדס המועצה העביר את המלצתו. 6אדריכלים בהיקף של 

 מאושר. 

 2022כפי שהיה בשנת  2023. אישור מסגרת חח"ד 7
 

 ₪ 3,000,000בנקים: בנק לאומי ע"ס פירוט ה
 ₪ 3,000,000בנק הפועלים ע"ס 

 ₪ 5,000,000בנק אוצר השלטון המקומי 
 ש"ח 11,000,000סה"כ 

 מאושר. 



 . שונות 8
 

התייחסות החבר אורי בכרך, לפני שנה הוקמה הועדה לבדיקת שצ"פים אולם למרות בקשות חוזרות 
 . מתבקשת התערבות הנהלת המועצה.ונשנות, הועדה לא נפגשה אף לא פעם אחת

 
 

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

ידור, דודו אפריים חגג, אריאלה מלאכי, ארנון מינס , אתי לוי אוסי, בני דגמי, גל גרין, גלית ברגר, דב סב
מצליח, יאיר מדר, יורם יצחקי, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, יריב יוסף, לביא זמיר, משה מכלין, נחמיה 

חסיד, נפתלי יצהרי, נתנאל יהודה, סיון חרמוני, סיון שריפי כרז , עירית גז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני 
ל דניאל, שאולי בן דוד, שחר ורדי, שי שדה, שלום לידני, פרידמן פלומן, רונן חיון, רן להב , רני חג'ג, שאו

 שלומי טלמור, שלומי פוקס
  אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
  שריפי כרז סיון
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