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 23' ישיבת מליאה מס :מטרת הדיון
 00:00-00:00' יום ב 2009מרץ  23 :תאריך
 בבית המועצה :מיקום
 הפרוטוקול מליא - 002 :פורום

ארנון מינס , אמנון נגר , אמנון בטיה , איציק גולדברג, אורי בר מעוז , גפניאורה , אברהם קטרי  :משתתפים
רוני שרפי , קובי רייך, עמיר ריטוב, משה רז, מילי יפרח, יצחק יצחק, חיים גואטה , גדעון כהן , ברכה מלאכי, 
  שמעון שריר, רן להב , רונן סלטון , 

 חיים שגיא, אליעזר גז  :חסרו
 רונן אלוני, הדרי -רונית רופא, פנינה אמויאל משה , יר שביטמא :משתתפים נוספים

 דוח ראש המועצה. 1
 

מודיע על קשר עיסקי ישן אם חברת מהדרין להספקת שתלי הדרים ממשתלה : הודעה אישית ראש המועצה
 יטופל על ידי הסגן, כל דבר ועניין מול חברת מהדרין בעתיד. פרטית 

הדין המחייב את ממי לשלם תוך חודש ימים כספי היטל השבחה שאינם חלוקים דווח על פסק : פסק דין ממי
 במחלוקת

 המועצה תתקשר אם חברת אמן לביצוע סקר תשתיות: תוכנית חומש השקעות

 ח ראש המועצה"דו. 1
 
 .ברכות לחבר המליאה ארנון מינס להולדת הבת. א
 
להסכם שעיקרו , צורן -לאור דיונים שנתקיימו עם מועצת קדימה הוצגו הבנות עם נציגי מועצת קדימה. ב

 :כדלהלן
 .פארק השרון-המועצה אינה מוותרת על חלקה בשטח איזור התעשיה , עקרונית. 1
בת כולל השטח המיועד להרח, מוצע חלוקה שווה של הרשויות בארנונה ובניהול הפארק -פארק השרון. 2

שתיכלל בעתיד בתחום איזור , המצויה בתחום שיפוט קדימה, דונם מקרקעין פרטית 120 -איזור התעשיה 
 .תעשיה וההכנסות מהיטלי ההשבחה ומהארנונה יחולקו באופן שווה בין הרשויות

וזאת לאחר אישור תכניות ( שטחים כתומים)צורן שטחים המוגדרים למגורים  -המועצה תעביר לקדימה. 3
 .שיכללו הפקעות לצרכי ציבור, רטותמפו

 (.תור משה, גאולים, פורת)העברת השטחים אינה מתייחסת לשטחים הכלולים במשבצת אגודות חקלאיות 
 (.מסחרי ותעסוקה)מהיטלי השבחה וארנונה מאיזורים מניבים  50%המועצה תקבל 

ושים חורגים שיאושרו מהיטלי השבחה וארנונה בגין שימ 50%המועצה תעביר  -תחנת שידור הלל. 4
 . במתחם תחנת שידור הלל

 .י ועדת הגבולות"ההסכם יובא לאישור תאושר ע
 
 .טיוטת ההסכם תובא לאישור חברי המליאה -
 
על , למועצה הסכם עם עיריית נתניה לתכנון וניהול אזור תעשיה משותף בסמוך לאזור התעשיה הדרומי. ג

 .מקרקעין המצויים בתחום שיפוט לב השרון



כי המועצה תקבל , בהסכם ניקבע. הסכם על העברת שטח שייעודו למגורים לתחום שיפוט נתניה, כמו כן
 .מהיטלי השבחה מכל יחידות המגורים  30%

מוצע שהארנונה והיטלי . מ עם עיריית נתניה ביחס לשטח המטרופוליני"המועצה במו-אזור נופש מטרפולוני
 (.טיפוח ויזום הפארק)שקעות בפארק ההשבחה ממיזמים בתחום הפארק יוחזרו לה

 .ישאר בתחום השיפוט של לב השרון, (נתניה -לב השרון)הפארק יופעל במשותף לרשויות 
 .ר הועדה חנניה גיבשטיין"ר ועדת הגבולות מונה פרופסור רזין מחליף ליו"כיו

 
 . נמסרה הבהרה ביחס להרכב חברי הועדה -ועדה למבנה תקציב המועצה. ד

 .מתוך חברי הועדה ר יבחר"היו
 

כולל היערכות למכרז ההסעות , הוחלט על הקמת ועדה לבחינת נושא ההסעות -ועדה לנושא הסעות. ה
 .ע"ל תש"שיפורסם לקראת שנה

 
בהשתתפות ילדי לב השרון  20/3/09המועצה קיימה את צעדת לב השרון בתאריך  -צעדת לב השרון. ו

 .עבודתם המבורכת והפוריה בהצלחת האירוע ברכות למנהלי מחלקות המועצה על. ומשפחות
 
ל משרד "מנכ". דרך הלב"המועצה באמצעות היחידה לאיכות הסביבה מקדמת פרוייקט  -דרך הלב. ז

 .התיירות שאול צמח נפגש עם נציגי המועצה בנושא

 שעת הטקס -יום הזכרון. 2
 

 .חרות -איה גיא, עין שריד -דותן חיים, כפר הס -בהשתתפות תושבים מלב השרון חיים צור
 . ראש המועצה דיווח על הפעולות המקדימות בהן נקטה המועצה לקראת הדיון במליאה

מחליטה המליאה לקיים את האירוע המרכזי ביום הזכרון , לאחר שהוצגו עמדות התושבים ובסיכום הדיון
 .כמתחייב בחוק 11.00בשעה 

 .כי מועצת תל מונד קיבלה החלטה זהה, יצויין

 ועדת כספים. 2

 (בהשתתפות חברי הועדה)צ "חט -'הדר השרון ב. 3
 
 .ר שרון אוריאלי הציגה בפני המליאה את הרקע להקמת הועדה ואת תהליך עבודתה"ר הועדה ד"יו

 :הוצגו שניים מבין שלושת המודלים שנבחנו
 חטיבה צעירה. 1
 רגילה' א+ גנים בישובים . 2

 :כל מודל הוצג בשלושה היבטים
 יתרונות המודל . 1
 חסרונות המודל. 2
 מרכיבים הכרחיים להצלחתו. 3
 

 .רגילה כמודל המועדף' הועדה ממליצה על מודל הגנים בישובים וכיתות א, מבין שני המודלים שהוצגו* 
 

 .הועדה הדגישה את הצורך בקידום תהליך שינוי באופן מיידי בכל מודל שיבחר
 .המועצה הביע הערכה מלאה לחברי הועדה על עבודתם הפורייה והמבורכת ראש

 
כולל המשמועויות הכספיות שיחייבו , "' הדר השרון ב"ס נוסף "ראש המועצה דיווח על הפעולות להקמת בי

 .'פיתוח וכו, לרכישת קרקע, את המועצה לשריין תקציבים במסגרת תכנית השקעות המועצה
 

 :הצעות 2בסיכום הדיון הוצגו 
 .ס נוסף"לישובים והמשך הפעולות להקמת בי( חובה)הצעת החבר רונן סלטון להוצאת גני הילדים . 1
תוך נקיטת פעולות , ס"צים בתחום ביה"הצעת ראש המועצה לאמץ המלצות הועדה לשדרוג ושיפור חט. 2

 :מחייבות
 .התחדשות בניהול. א
 .א"הדרכה לצוות ושינויים בכ. ב
 .חינוך ומשרד החינוך ונציגי ועדת החינוך של המועצה' מח, הכולל נציגי הורים, מצומצםהקמת צוות . ג
 .התאמת מבנים. ד



 
 .בהצעת ראש המועצה לא נתקבלו כל המלצות הועדה

 
  :החלטה

 .התנגדו 3 -חברים ו 11ל בהצעת ראש המועצה תמכו "ובהצבעה להצעות הנ, בסיכום הדיון
 .ע"ל תש"להיערכות המועצה לקראת שנההמליאה תקיים דיון נוסף ביחס 

 מושב חרות -ס"שינוי גבול ביה -הדר השרון. 4
 

השטח יוגדר (. הקו הכחול)ס הדר השרון מתחום משבצת חרות "המליאה מחליטה להוציא תחום תכנית ביה
 .החלטה זו תובא לידיעת ועד מקומי חרות. כשטח עצמאי בתחומה של המועצה

 2009עדכון מסגרת תקציב תיקון ו. 5
 

המסגרת . בהתאם למסמך מתקן שהוגש לעיונה 2009המליאה מאשרת תיקון מסגרת התקציב לשנת 
 . ח"ש 136,738,000ס "המתוקנת תהיה ע

 .צ.ע.הסכם עם מ -ר כביש ההדר"אישור תב. 6
 
גרת התקציב במס, צ החדשה לביצוע פרוייקט כביש ההדר"המליאה מאשרת ההסכם עם חברת מע. א

 .י משרד התחבורה"שאושר ע
 .לביצוע פרוייקט כביש ההדר, ח"ש 10,683,750ס "ר ע"המליאה מאשרת תב. ב

י משרד הפנים "ח מימון מהלוואה שאושרה ע"ש 2,136,750, ח מימון משרד התחבורה"ש 8,547,000
 .לפרוייקט

 רים"אישור תב -2009תוכנית השקעות . 7
 .המליאה תקיים דיון נפרד בנושא :החלטה

 ועדות מועצה -אישור פרוטוקולים. 8
 

 .יאושר בישיבת המליאה הקרובה

 צווי מיסים -אישור תקציבים ועדים מקומיים. 9
 

 .לאישור במליאה הקרובה

 נחיצות משרה -הסכם רציפות זכויות עובדים. 10
 

המליאה מאשרת הסכם רצף זכויות עם משרד החינוך להכרה בתקופת עבודתה של העובדת דרורה ראיבי 
 .א השרון הצפוני"ל הועסקה כגננת במ"הנ(. חודש 17)

 נחיצות משרה. 11
 

ת מחלקת איכות חיים וסביבה /המליאה מאשרת הפניה למשרד הפנים לאישור נחיצות משרה לתפקיד מנהל
 .ת היחידה המוניציפאלית/נהלולמ( ה"שפ)

 אישור חוזים. 12
 

 .לאישור המליאה הקרובה

 נציגים לאיגודים. 13
 

 :מ"המליאה מאשרת נציגי המועצה בתאגידי ערים כר
 החבר שלום יעקב -כנציג איגוד ערים לתברואה

 החבר גבי צפתי -(כפר סבא -נתניה)כנציג איגוד ערים לכיבוי אש 
 החבר מאיר שביט -ד רשות ניקוז שרוןכנציג איגו

 22, 21, 20: 'אישור פרוטוקולים מס. 14
 

 .אושרו הפרוטוקולים
 



 
 

 .משתתפים נוספים, חסרו, משתתפים :תפוצה
 ברכה מלאכי, אתי לוי אוסי, איילה יצהרי :מכותבים

 ראש המועצה  -עמיר ריטוב :י"אושר ע

 
 

 

 י"נערך ע
 ברכה מלאכי
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