 19ינואר 2011
מס .הדיון139/2010 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 46

נושא הדיון :ישיבת מליאה מס' 46
מטרת הדיון :ישיבת מליאה מס' 46
תאריך 26 :נובמבר  2010יום ו' 08:30-12:30
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורי בר מעוז  ,אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,גדעון כהן  ,חיים גואטה  ,יוסי נחמני,
יצחק יצחק ,מילי יפרח ,משה רז ,עמיר ריטוב ,קובי רייך ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שמעון שריר
חסרו :אורה גפני ,איציק גולדברג ,אליעזר גז  ,אמנון נגר
משתתפים נוספים :אסף אריכא ,אפרת שטראוס ,יענקלה עטיה ,ישורון פרסיק ,מאיר שביט ,משה שמואלי,
עדי גיא ,פנינה אמויאל משה  ,צילה הדס ,רותם עמוס ,שרה בר אור
 .1דו"ח ראש המועצה
א.מכירת נדל"ן ליזמים פרטיים – בהתייעצות עם היועץ המשפטי ,הוחלט כי המועצה אינה מעורבת בנושא.
יחד עם זאת ,תפרסם המועצה בעלון ובאתר המועצה אזהרה לגבי מכירת קרקעות חקלאיות ע"י גורמים
פרטיים.
החלטה :פרסום באתר המועצה ,בלוח המודעות בבית המועצה ובעיתון המועצה.
ב .ועדת איתור למנכ"ל החברה הכלכלית המליצה פה אחד על רונן אלוני כמנכ"ל החברה .הדירקטוריון
יתכנס ויקבל החלטה בנושא.
ג .אמנת שרות למועצה – האמנה נוסחה בתיאום עם ועדת ההיגוי שמונתה ע"י המליאה ובשיתוף מנהלי
המחלקות .בקרוב יחל תהליך ההטמעה לעובדי המועצה .תודה לחברי ועדת ההיגוי שנטלו חלק בהכנת
האמנה.
ד .השתלמות לועדים המקומיים –בתאריך  15/11/10התקיימה השתלמות לועדים המקומיים בנוכחות
מרבית נציגי היישובים .התכנים התייחסו לנושאים הקשורים בעבודת הוועדים המקומיים ובכוונת המועצה
להמשיך בהשתלמויות מעין אלו.
ה .חזון חינוכי  -בערב חגיגי שהתקיים בקרית חינוך ותרבות "דרור" ,הושקה התכנית ליישום החזון החינוכי.
ו .ועדת גבולות קדימה צורן – דווח על דו"ח ועדת הגבולות שהוגש לשר הפנים .המועצה תתייחס לנושאים
שהומלצו ע"י הועדה ונודים את אינטרס היישובים והמועצה.
המלצות הועדה לספח שטחים ממשבצת פורת וגאולים לטובת קדימה בסמוך ליישוב צורן – היישובים דווחו
על כך.
איזור התעשייה פארק השרון – המלצת הועדה שעם אישור תכנית לשטחים אלו ,יחולקו ההכנסות מהפארק
עפ"י חלוקה של  50% - 50%מהכנסות ארנונה ולא כנהוג כיום  - 40%קדימה ו  60% -לב השרון.
ז .עובדי המועצה – דווח על בקשה להארכת מועד הפרישה של העובדים שלום יעקב וגבי צפתי ,עם הגיעם
לגיל הפרישה .הנושא יידון בשנית.
משימות
מס"ד תאור המשימה

אחראי

יעד לביצוע
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דיון בהארכת עבודתם של עובדים שהגיעו לגיל פרישה

פנינה אמויאל משה

20/12/2010

 .2אישור תבחינים למתן תמיכות 2011
המועצה מאשרת התבחינים שהוגשו למעט תבחיני תנועת הנוער שלגביה יתקיים דיון נוסף בנפרד .בתבחיני
הספורט יתווסף תנאי כי העמותה או הגוף שיקבל את התמיכה יהא חייב בהגשת תכנית ובביצוע פעולות
ספורט ביישובים וזאת בכפוף לשיתוף פעולה מצד היישובים.
משימות
אחראי

יעד לביצוע

מס"ד תאור המשימה
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דיון נוסף בתבחיני תנועות הנוער

עמיר ריטוב

20/12/2010
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תבחיני הספורט  -קבלה מעמותת הספורט תוכנית עבודה שנתית
ביישובים

פנינה אמויאל
משה

20/12/2010

 .3גני שעשועים
החלטה :גני שעשועים שבתחום היישובים ובאחריות הועדים המקומיים ושאינם מאושרים עפ"י התקינה,
יסגרו ע"י הרשות.
 .4הסמכות
החלטה :אושרה הסמכה של הגב' צילה הדס ,מנהלת היחידה המוניציפאלית ,לנושא הכנת קריטריונים
לשילוט.
אושרה הסמכתו של גזבר המועצה כמפקח לעניין הענקת התמיכות עפ"י נוהל תמיכות.
 .5אישור חבר/ה ועד  -יישוב יעף
החלטה :אושרה ההחלפה בין גילי בורג למיטל בירמן כחברת ועד מקומי.
 .6אישור תב"רים
החלטה :א .אושר שינוי ייעוד מתב"ר זה"ב (זהירות בדרכים) ל"חווה בלב" ,ע"ס .₪ 50,000
ב .אושר תב"ר להשלמת עבודות בדק הבית במוסדות החינוך במהלך חופשת חנוכה בסכום כולל של
 ,₪ 110,000עפ"י הפירוט הר"מ:
 .1שיפוץ גן ערבה פורת – מאושר ₪ 30,000
 .2רשתות צל בגני הילדים במושבים שער אפרים וחרות  30,000 -ש"ח.
 .3מתקן משחקים לגן בכפר יעבץ .5,000 -
 .4פתרון בעיית ניקוז וסחף  +רשת הצללה בביה"ס בכר רוסו  45,000 -ש"ח.
 .7אישור הסכמים
החלטה :המליאה מאשרת את ההסכמים בין מועצת כפר יונה ומועצה אזורית לב השרון כדלהלן:
א .שיתוף פעולה בין לב השרון למועצת כפר יונה באזור התעשייה תנובות .עפ"י תוכנית מתאר ארצית,
מומלץ כי בהרחבה או בהקמה של אזור התעשייה קיים צורך בשיתוף פעולה עם רשות מקומית נוספת.
לכפר יונה הוצע  25%הכנסות מהארנונה כשותפים באזור התעשייה.
ב .מקב"ת ינוב – התכנית המוצעת לבניית  2100יחידות דיור על משבצת מושב ינוב .בהסכם נקבע כי כפר
יונה תעביר ללב השרון  50%מהיטלי ההשבחה.
ג .איזור תעשייה בית ליד – ניהול משותף עם כפר יונה ,הכנסות לכל רשות עפ"י חלקה בשטחים שכל רשות
תורמת לאזור התעשייה.
 .8חוקי עזר
הוסבר למליאה הצורך בחוקי העזר ולאחר דיון –
החלטה :אושרו חוקי העזר הבאים:
• חוק עזר ללב השרון (סלילת רחובות) תשע"א – .2010
• חוק עזר ללב השרון (שטחים ציבוריים פתוחים) תש"ע – .2010
• חוק עזר ללב השרון (הצמדה למדד)(תיקון) – תשע"א – .2010
יידונו בשנית החוקים הבאים:
• חוק עזר ללב השרון (שרותי שמירה)(תיקון) תשע"א – .2010
• חוק עזר ללב השרון (תיעול) תש"ע – .2010
משימות

מס"ד תאור המשימה
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הבאת חוקי העזר לאגרת שמירה ולתיעול לדיון נוסף במליאה

אחראי

יעד לביצוע

עמיר ריטוב

20/12/2010

 .9קול קורא להפרדת פסולת במקור
החלטה :א .התקבלה החלטה במועצה לבחון ביצוע הפרדת פסולת במקור בכל יישובי הרשות עפ"י תכנית
האב ועפ"י תכנית מפורטת שתבוצע עבור המועצה.
עיקרי ההחלטה:
 .1השלמת התהליך להפרדת פסולת במקור לשני זרמים בכל הרשות (בהתאם לתנאים ,אבני הדרך ,לוחות
הזמנים המוגדרים בקול קורא לרשויות המקומיות (
 .2הפרדת פסולת במקור ברשות לשני זרמים במשך שש השנים הבאות לפחות ולפנותה כדין.
 .3הקצאת התקציבים הדרושים להשלמת מימון הפעילויות הנתמכות במסגרת קול קורא זה ,מעבר לסיוע
שיינתן על ידי המשרד ולהמשיך לאחר מכן לממן את מלוא העלות של קיום תפעול מערך הפרדת הפסולת
במקור לשני זרמים עד שנת  2020כולל (לפחות).
ב.ליישם את כל מרכיבי התוכנית המפורטת להפרדה במקור לשני זרמים ברשות שתאושר על ידי המשרד.
אושרה הכנת תכנית מפורטת בעזרת משרד שחף לתכנון סביבתי.
 .10סיווג בארנונה
יתווסף סיווג בצו המיסים ללוחות קולטי שמש בתחנת כוח סולארית .הסיווג יתווסף לאחר סיווג החניונים בצו
המיסים.
מראות או משטחים אחרים המשמשים לריכוז וניצול אנרגיות השמש בתחנת כוח סולארית בטכנולוגיה פוטו
וולטאית או תרמו-סולארית המותקנים על גבי הקרקע או על גבי עמוד או על גג בניין.
 .1לוחות קולטני שמש בתחנת כוח סולארית:
א) בשטח של עד  10דונם.
ב) לכל מ"ר שמעל  10דונם ועד  300דונם.
ג) לכל מ"ר משעל  300דונם ועד  750דונם.
ד) לכל מ"ר שמעל  750דונם.
 .2קרקע תפוסה ללוחות קולטני שיש בתחנת כוח סולארית:
א) בשטח של עד  10דונם.
ב) לכל מ"ר שמעל  10דונם ועד  300דונם.
ג) לכל מ"ר משעל  300דונם ועד  750דונם.
ד) לכל מ"ר משעל  750דונם.
החלטה :לכשיפורסם בתקנות אישור התוספת ביחס לנושא זה בחוק ההסדרים ,תקבע המליאה את
התעריף בין תעריף המינימום לתעריף המקסימום שיפורסמו בתקנות חוק ההסדרים.
 .11תקציב  -דיון ראשוני
מנהלי המחלקות במועצה הציגו את פעילות המחלקה כולל יעדים ותוכניות ,תוך הצגת נתונים כספיים
כתוספת לתקציב בשנת .2011
להלן התייחסות חברי המליאה לדו"ח מנהלי המחלקות:
א .חסר בדרישות התקציביות של מח' חינוך תקצוב להעצמה של מורים.
ב .חסר תוכנית לעידוד הקריאה בהתאם להחלטת המליאה.
ג .חופשת הקיץ של המד"בים בקיץ ארוכה מידי ,לבדוק אפשרות לקצר אותה כי בזמן זה החניכים זקוקים
למד"בים בשטח.
ד .בקשה ממדור נוער להגיש לדיון ובחינה תכנית שוטפת (ריאלית) לפעילות גיל תיכון.
ה .לבדוק אפשרות להשתמש בגגות מוסדות החינוך לביצוע גגות סולאריים.
ו .הגברת המודעות וההסברה לנושא שריפות חקלאיות
ז .הכנת תכנית להתייעלות אנרגטית בחיסכון בחשמל.
החלטה .1 :שימוש בגגות מבני חינוך לביצוע גגות סולאריות יועבר לחברה הכלכלית לבדיקה.
 .2הכנת תוכנית להתייעלות אנרגטית בחיסכון בחשמל  -להכנה ע"י מהנדס המועצה.
משימות
מס"ד תאור המשימה
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בדיקת אפשרות לשימוש בגגות מוס"ח לביצוע גגות סולאריים

אחראי

יעד לביצוע

רונן אלוני

20/12/2010
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הכנת תוכנית להתייעלות אנרגטית בחסכון בחשמל.

אסף אריכא

20/12/2010

 .12אישור פרוטוקולים
החלטה :אושר פרוטוקול .45

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו ,עירית גז ,רונן אלוני
אושר ע"י :עמיר ריטוב  -ראש המועצה
נערך ע"י
ברכה מלאכי
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