
  42 מליאה ישיבת: הדיון נושא
  
  

  מליאה ישיבת :הדיון מטרת
  19:30-21:00' ב יום 2015 דצמבר 21 :תאריך
  המועצה בבית :מיקום
  מליאה פרוטוקול - 002 :פורום

, רז משה, אביב ירון, יצחק יצחק, עמרם ינון, חמני! נ יוסי, גטה יהודה, אטון אלי :משתתפים
  כרמלי שוקה,  להב רן, דביר רותם,  שרפי רוני, פלומן פרידמן רוני, רייך קובי, ריטוב עמיר
  ברק שלמה,  סלטון רונן,  מינס ארנון,  בטיה אמנון, גיא אילן :חסרו

  משה אמויאל פנינה, חלי אירמה ד"עו, בלנרו ירון :נוספים משתתפים
  
  המועצה ראש ח"דו. 1
  
 המועצה של החדשה החירום ציוד עגלת הוצגה המליאה חברי בפני -מועצה חילוץ יחידת .א

, החירום צוותי לאנשי הערכה הביעה המליאה. במועצה טחוןיהב מתנדבי י"ע המתוחזקת
  .נוספת עגלה לרכישת תקצוב ותבחן הברוכה היוזמה על ביטחון ועדת, המועצה ט"קב
 ותושבי המליאה חברי בשם ברך המועצה ראש -ו"תשע למבוגרים הארצי ך"התנ חידון .ב

 חידון ככלת הראשון במקום זכייתה על יעבץ כפר ממושב סליימן יפית' הגב את המועצה
 כפר ולמושב השרון לב האזורית למועצה שהעניקה הרב הכבוד ועל ו"תשע הארצי ך"התנ
  יעבץ

 יחידה אושרה התכנון במוסדות ההמועצ ראש של רבים מאמצים לאחר -35 א"תמ .ג
 המאופיינת שלנו כמו למועצה גדול הישג זהו. אחד פה אושרה התכנית. בנחלות שלישית
  .רבים בתחומים המועצה ישובי ולהתפתחות דוריות לרב תתרום התכנית. הזדקנות במגמת

 בחינת לאחר". A שכונת" שנקרת שכונה מקדמת צורן קדימה -צורן מקדימה גישה כביש .ד
 קדימה המקומית המועצה. 562 לכביש להתחברות הסכמה ניתנה מהשכונה היציאה דרכי
 התנגדותו את הביע המועצה ראש אולם, 553 לכביש השכונה התחברות את ביקשה צורן
  .דרור בני הישוב של חקלאיים בשטחים פגיעה בשל לכך

 מכרז. מונד תל לכביש להתחבר אמור ינוב צומת 57 מכביש שעובר הכביש 562 כביש .ה
  .בקרוב יצא זה לכביש

 כניסה המהווים בצמתים הוא זה בכביש הבעיה עיקר. לתנובות מפרדסיה 5613 כביש .ו
 בחודש יפגש המועצה ראש. ד"יח 1,000 -בכ להתרחב מתוכננת פרדסיה. משה צור לישוב
  .משה לצור הכניסה בצמתי לטפל במטרה ישראל נתיבי לית"סמנכ טרנר קרן עם הקרוב

 הלורדים כביש, מונד תל מכיוון אחת יציאה להיות אמורה השדרוג במסגרת 4 כביש שדרוג .ז
  .הדרים כלא ליד חלופי כביש לקידום אפשרות ונבחנת יסגר



!  בדרך האופנים לרוכבי המסורתי האירוע התקיים -"הלב בדרך אופניים סובב" אירוע .ח
  .משתתפים יותר יהיו הבאה שבשנה מקווים. הלב

 המועצה מלגות חלוקת טקס התקיים חנוכה של שמיני בנר -לסטודנטים מלגות חלוקת .ט
  .המועצה תושבי לסטודנטים

 התושבים אלבומי מתוך חנוכה תערוכת מוצגת המועצה בבית -"לעין נגלית ישראל" .י
 אלבומי עלו אליו" לעין נגלית השרון לב" אינטרנט אתר הושק וכן זה בפרויקט המשתתפים

 שיותר התושבים בקרה היפה הפרויקט את להפיץ מזמינים אנו. משפחות של תמונות
  .לאתר משפחתיים אלבומים ויעלו חלק יקחו משפחות

  
  משה פינצי סנצ מתח -שדות משטרת עבודה תכנית הצגת. 2

 בתחום המשטרה עבודת על סקירה הציגו כהן יורם ק"ורפ משה י'פינצ צ"סנ -שדות ח"מת
 ראש. המועצה חברי עם ותשובות שאלות של שיח התקיים. בכלל והאזור המועצה שיפוט

 של האישי הבטחון בהגברת הפעולה ושיתוף פעילותם על שדות למשטרת הודה המועצה
 ורכזי אטון אלי הבטחון ר"יו, שדות סייר, המועצה ט"קב כולל, הבטחון צוות ולכל התושבים

  .הענפה פעילותם על בישובים הבטחון
  
  קוניק מיטל ק"רפ-הכפרי המגזר תפיסת שינוי. 3

 לב בחבל הכפרי המגזר לחיזוק ב"מג תכנית את! הציג שרון כפרית מפקד -מיטל קוניק ק"רפ
 שיתוף על המועצה ט"וקב סגנו, המועצה לראש מודה. הכפרי במגזר השינויים ואת השרון

  .ההדוק הפעולה
  האישי לבטחון הקשורים נושאים להצגת התושבים לרשות עומדת שרון כפרית מפקדת

 בתחום הענפה פעילותם על שרון כפרית ולחבל שרון כפרית למפקד מודה המועצה ראש
  .השרון לב שיפוט

  
  השקעות תכנית ם"תברי אישור. 4
 כפי ההשקעות תכנית במסגרת הנכללים מ"הר רים"התב רשימת את מאשרת המליאה. א

 וכן הרשות בקרנות הפיתוח כספי למקורות כפוף רים"התב מימוש. המליאה י"ע שאושרה
  .בתכנית המפורטים הפרויקטים למימוש ח"מש 5.5 של בסך הלוואה לקבלת

  :רים"התב רשימת להלן
  מועצה כללי
  הרשות מקרנות לאישור הצעה תקציביים מקורות סכום פרטים פרויקט -נושא

   הערות חוץ גורמי הרשות קרנות
  ספורט מגרשי
   ₪ 200,000 ₪ 200,000 ₪ 200,000 בטיחות מועצה ישובי

   ₪ 300,000 ₪ 300,000 ₪ 300,000 ומשרדים ארכיב מועצה משרדי



   ₪ 100,000 ₪ 100,000 ₪ 200,000 ותשתית בינוי דת מבנה פתוח
   ₪ 100,000 ינג'מצ הדתות משרד
   ₪ 200,000 ₪ 100,000 ₪ 300,000 פניים! או שביל+ מדרכה ההדר כביש

   ₪ 100,000 ינג'מצ התחבורה. מ
   ₪ 700,000 ₪ 300,000 ₪ 700,000 ₪ 1,000,000: כ"סה

  
  מועצה -חינוך מוסדות

  הרשות מקרנות לאישור הצעה תקציביים מקורות סכום פרטים המוסד שם
   חוץ גורמי הרשות קרנות

   ₪ 300,000 ₪ 300,000 ₪ 600,000 מבנים שיפוץ רוסו בכר
   ₪ 300,000 ינג'מצ -החינוך. מ

   ₪ 100,000 - ₪ 100,000 ₪ 100,000 מסוף -הצללה השרון הדר
  ₪ 600,000 והצטיידות מדרגות, גגות איטום דרור ותרבות חינוך קרית

600,000 ₪ 600,000 ₪   
   ₪ 300,000 ₪ 400,000 ₪ 300,000 ₪ 700,000 מיזוג-ספורט אולם

   ₪ 1,600,000 ₪ 1,400,000 ₪ 3,000,000 ילדים גני
   ₪ 1,400,000 ר"תב הגדלת -החינוך. מ

   ₪ 300,000 ₪ 300,000 ₪ 300,000 ח"מוס מבנים נגישות
   ₪ 3,000,000 ₪ 2,300,000 ₪ 3,000,000 ₪ 5,300,000: כ"סה

  
  מועצה ישובי

  לאישור הצעה תקציביים מקורות סכום פרטים הישוב שם
   חוץ גורמי הרשות קרנות
  חינוך.מ 800,000 600,000₪ 600,000₪ ילדים גן גאולים
   ₪ 600,000 ר"תב הגדלת

   ₪! 250,000 250,000₪ 250,000₪ נוער מועדון יעבץ כפר
   ₪ 250,000 250,000₪ 250,000₪ נוער מועדון הס כפר

   ₪ 200,000 ₪ 200,000 ₪ 200,000 ציבור מבנה משמרת
   ₪ 250,000 ₪ 250,000 250,000₪ ספורט מגרש הדר גנות -נורדיה

   ₪ 250,000 ₪ 250,000 ₪ 250,000 חניה -ציבור מבנה ורד עין



   ₪ 250,000 250,000₪ 250,000₪ תכנון -מועדון אפרים. ש
   ₪ 500,000 500,000₪ 500,000₪ מועדון משה צור

   ₪ 250,000 250,000₪ 250,000₪ כ"בי -החבר בית עוז ניצני
  חינוך.מ 800,000 600,000₪ 600,000₪ ילדים גן עזריאל
   ₪ 600,000 ר"תב הגדלת
   ₪ 250,000 ₪ 250,000 250,000₪ ציבור מבנה תנובות

   ₪ 250,000 250,000₪ 250,000₪ ספורט מגרש שריד עין
  חינוך.מ 800,000 900,000₪ 900,000₪ ילדים גן+ספורט מגרש חרות

   ₪ 900,000 ר"תב הגדלת
   ₪ 4,800,000 ₪ 2,400,000 ₪ 4,800,000 ₪ 4,800,000: כ"סה

  
   ח"מש 8,500,000:  פיתוח והלוואת הרשות מקרנות מאושר כ"סה. א

   ₪ 5,000,000: חוץ גורמי
 ח"לשע מים גרר ורכישת ₪ 22,800 בסך חירום לשעת מים מיכלי לרכישת ר"תב אושר. ב

  ₪ 11,700 בסך
! מקרנות ח"מש 3 ס"ע, המועצה בישובי ופיתוח תשתיות עבודות לביצוע ר"תב אושר. ג

  המועצה של הפיתוח
  
  נדון לא -ארגוני מבנה אישור. 5
  
  ארגוני מבנה אישור. 5

  נדון לא
  
  ד"חח מסגרות אישור. 6
  2016 לשנת -ד"חח מסגרות אישור. 6

  ₪ 3,500,000 ס"ע לאומי בנק
   ₪ 1,000,000 ס"ע פועלים בנק
  ₪ 1,500,000 ס"ע דיסקונט בנק
   ₪ 3,500,000 ס"ע דקסיה בנק

----------------------------------------  
   ₪ 9,500,000: כ"סה



  מאושר
  שונות. 7

  .נוספים משתתפים, חסרו, משתתפים :תפוצה
, רוסו הדסה, אוסי לוי אתי, מלאכי אריאלה, בר אילן, יצהרי איילה, אנגל אורית :מכותבים

, סופר שירלי ד"עו, יק'וילצ ליא ד"עו, כלכלית חברה - קרן סמדר, שטיגליץ משה, שביט מאיר
  אלוני רונן, הדרי -רופא רונית, גז עירית
  המועצה ל"מנכ -משה אמויאל פנינה :י"ע אושר

  
  

  י"ע נערך
 ל! אנג אורית


